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De speurtocht naar Jan Heijnen uit Venray. 

De volledige naam van de oudst bekende voorouder is Theodorus (Didryck) Jansz Heijnen 

alias den Olieslaeger. Didryck Jansz Heijnen komt waarschijnlijk uit Venray, trouwt met 

Margaretha (Gritien), een meisje uit Venray, waar hij ten minste drie kinderen mee krijgt. Na 

haar overlijden hertrouwt Didryck met Lijsbeth van Driel uit Horst. Met Lijsbeth krijgt 

Didryck nog eens negen kinderen. De vader van Didryck heet Jan Heijnen. Didryck wordt in 

de DTB-boeken meestal Didryck den Olieslaeger genoemd. 

Boerderij Olieslaegers 

 

 

Figuur 1 Boerderij Olieslaegers 

De aliasnaam van Didryck, den Olieslaeger, komt voort uit de koop van een boerderij met 

rosmolen
1
 te Luyns in Horst. Op 14 augustus 1649 kopen Didryck en Lijsbeth een boerderij in 

Horst. 

 

Wij Diederick Verberckt, scholtis, Herman van den Speulhoff, Jasper Smullers ende Ruth 

Gossen, schepenen de heerlickheydt Horst doen condt, tuygen ende certificeren mits deesen 

voor die gerechte waerheydt hoe dat voir ons in eygener persoonen gecompareert ende er-

schienen sijn Juris Maaten ende Jacob Verdellen als gerichtelicken aangestelde momboirs over 

die minderjaerige kinderen bij Jacob Luijns zaliger naergelaten. Ende hebben ons ten voor-

schijn gebrocht seeckere requeste mit daerop gestelde marginale apostille volgender inhalts: 

Joris Maaten ende Jacob Verdellen als gerichtelicken aangestelde momboirs over die minder-

jarigge kinderen bij Jacob Luijns zaliger verklaren dat de laatste grote en excessieve schulden 

                                                 

1
 Een rosmolen is een molen waarbij de aandrijvingkracht wordt geleverd door een paard (ros) of een ezel. 
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heeft nagelaten. Zij verzoeken het gericht van Horst om toestemming de gerede en ongerede 

goederen te verkopen, teneinde grotere schade te voorkomen. Zij krijgen toestemming. Horst 

actem den 11 juli 1649.
2
 

  

Daarna volgt in het schepenprotocol het resultaat van de openbare verkopingen. Didryck Hey-

nen koopt van Jacob (Hermans) Luyns en zijn vrouw Merry het ‘goed te Luyns, soo huys, 

hoff, scheur, olymeulen, bouw- en weyland’. Rechten verschuldigd aan o.m. Jo(nke)r Kever-

berch en huis ter Horst, aan heere Geurt Coppen en aan heere Matthijs (ieder een malder rog-

ge) en aan Jan Willemkens. Verder behouden de broers en zusters van Jacob Luijns zaliger 

hun ‘elupscheidt’.
3
 Opbrengst 1195 gulden plus kosten. Voor die tijd een vorstelijk bedrag. 

Horst actum den 14 augustus 1649.
4
 

 

 

Figuur 2 Verwantschap Jan en Didryck Heijnen 

 

In het doopboek van de RK parochie H. Lambertus in Horst wordt Didryck den Olieslager 

ook Theodorus Janssen of Theodorus Heijnen genoemd. Zie, bijvoorbeeld, de doop van Ger-

trudis op 23 november 1653 (‘Gertrudis ex Theodoro Jansen in d'Oliemeulen et Elisabetha 

coniugibus nata 17 ad median noctam Patr. Joannes van Dryll loco Petri Lambert ex Meerloe 

et Agnes Keysers loco Catharina Toenisse Venrayensis.’) en de doop van Maria op 19 april 

1655 (‘Maria ex Theodoro Heynen et Elisabeth coniugibus 15 vespri ad 10 am nata Patrini 

Agnes Keysers loco Joannis Massen et uxoris Annae dictae ex Venray et Reneri Gerardi ex 

Meerlo absentium’). Een keer wordt hij voluit Theodorus Heijnen den Olieslager genoemd, te 

weten: bij de doop van Franciscus op 11 oktober 1666 (‘Franciscus ex Theodoro Heynen den 

Olieslager et Elisabetha coniugibus hac nocte natus Patr. Laurentius van de Bogaert custos 

loco Jacobi Leutgens et Sophia van Dryll loco Gertrudis Cremers ex Broechuysen’). De vader 

van Didryck Jansz Heijnen heet gegeven het patroniem van Didryck: Jan Heijnen. Het eerste 

                                                 

2
 RHCL, ORA Horst, inv. nr. 32, register van overdracht, folio 42. 

3
 Elupscheijdt: volgens Verdam is ‘eloip’ ongehuwd; de betekenis zal dus zijn: aandeel van de ongehuwde. Blij-

kens de akte lijkt dit een uitzet (beddengoed e.d.) te zijn. 
4
 Foto’s 201 t/m 204 
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huwelijk van Didryck Jansz Heijnen vindt plaats in 1636 of 1637. De gemiddelde leeftijd 

waarop mannen trouwen is 30 jaar zijn. Hij zou dan circa 1606-1607 geboren moeten zijn. 

Didryck Jansz Heijnen te Horst 

In de DTB-boeken van Horst vinden we niet de doop van Theodorus (Didryck) Heijnen. Be-

studering van de doopgetuigen van de kinderen van Didryck Heijnen en zijn vrouw, Lijsbeth 

van Driel, suggereert dat Didryck afkomstig is uit Meerlo of Venray. 4 Doopgetuigen zijn 

afkomstig uit Meerlo en 3 uit Venray (Zie Bijlage A Doopgetuigen Theodorus Heijnen). Na 

lang zoeken in de DTB-boeken van Meerlo vinden we de doop van Martinus Derix (in de klap-

pers onder N.N!): op 28 februari 1649 wordt in Meerlo, Martinus, die later Martinus den Olie-

slaeger wordt genoemd, zoon van Theodorus en Elisabeth Heynen, gedoopt. Daarmee staat in 

ieder geval vast dat Didryck Heynen uit Meerlo de vader is van Martinus Derix den Olyslaeger 

uit Horst. In Meerlo worden in 1643 en in 1646 nog twee kinderen geboren uit een eerder huwe-

lijk van Didryck Heijnen. Zijn eerste vrouw heet Margaretha (Gritien). In Venray vinden we ten 

slotte op 29 december 1638 de doop van Jan Heijnen, zoon van Didryck Heinen en Gritien. De 

naam van het eerste kind van Didryck en Lijsbeth Heijnen is Jan Heijnen. Volgens de vernoe-

mingsregels in het land van Kessel wordt de eerste zoon vernoemd naar de grootvader aan va-

derszijde en de eerste dochter naar de moeder aan moederszijde.
5
 Kinderen werden naar overle-

den familieleden vernoemd, nooit naar in leven zijnde familieleden. Dat suggereert dat Jan He-

ijnen in of voor 1638 overleden moet zijn. 

 

Figuur 3 Doopinschrijving van Jan Heinen in Venray op 29 december 1638 

 

Didryck Heijnen laat zijn eerste zoon in Venray dopen. Hij is dus zelf mogelijk uit Venray 

afkomstig. Andere aanwijzingen voor een afkomst uit Venray vormen de namen, de geboor-

teplaatsen en de afkomst van de doopgetuigen van de kinderen van Didryck en Lijsbeth. De 

afkomst uit Venray wordt mogelijk ook nog bevestigd door een akte uit het ORA Horst waar-

in een verwijzing staat naar Didryck Jansz uit Venray. De bedoelde akte is een akte van ma-

                                                 

5
 Enckevort, P. van, Vernoemingsregels in het land van Kessel van 1650-1850, Limburgs tijdschrift voor genea-

logie 22 (1994), p. 75-78. 
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gescheidt gedateerd 7 maart 1656. De magescheijdt zelf is gesloten op 5 februari 1654: tussen 

Pouwels Camps als man en momboir van zijne gewesene huisvrouw zaliger Geertgen 

Scheers, Jacob Denckens en zijn vrouw Grietgen Scheers en Peterke Scheers geassisteert door 

haar voogden Derick Janssen uit Venray en Hendrick Wijnants: 

1. Jacob Denckens en zijn vrouw Grietgen Scheers krijgen het erftael zoals de ouders die 

onder Oostenrijck bezaten, met de landerijen aan de Scheindts. 

2. Pouwels Camps zal ten behoeve van het kind dat hij bij Geertgen Scheers zaliger 

heeft, samen met Peterke Scheers 750 gld ontvangen. 

3. Jacop zorgt voor een uitzet voor Peterke.6  

Actum Horst 7 maart 1656.
7
 

 

Aan de bewuste akte gaat nog een akte vooraf die ook relevant is om uit te citeren. 22 oktober 

1655 lenen Derick Heijnen en Lijsbeth van Driel geld. Dirk Heynen te Luyns en zijn vrouw 

Lysbeth van Driel verklaren schuldig te zijn aan Peterken, de dochter van Thewisken Schers, 

200 gld. Rente 5%. Onderpand hun gehele goed met olymeulen te Luyns gelegen. Horst, ac-

tum den 22 october 1655.
8
  

 

Geertgen, Grietgen en Peterken Scheers zijn dochters van Thewisken Scheers en Joanna. 

Eerst treedt Didryck Jansz Heijnen op als voogd van Peterken Scheers en later leent Didryck 

geld van Peterken. Deze akte vormt een derde aanwijzing dat Didryck Jansz Heijnen uit Ven-

ray afkomstig is. Een andere Derick Janssen heb ik niet gevonden in het schepenprotocol van 

Horst. 

Venray 

De gehuchten rond Venray, zoals Meerslo, Hiept en Lull hebben allen, gelijk Venray, een 

lange geschiedenis. Lull heeft zelfs een Romeins garnizoen gehad. Hiept werd vernoemd bij 

de sage van de Heilige Oda, beschemvrouwe van de stad, die in de 8ste eeuw leefde. Merselo 

(Meerslo) werd genoemd in een acte uit de 9
e
 eeuw. Het Venray’s is taalkundig een Brabants 

dialect. Dit verklaart ook de intense contacten tussen de dorpen aan beide zijden van de Peel 

door de eeuwen heen, vooral na de bouw van de dijkweg door de Peel van Deurne naar Ven-

ray. Graaf Gerard III van Gelre schonk in 1234 op verzoek van Paus Honorius III het patro-

                                                 

6
 RHCL, ORA Horst, register van overdracht, inv. nr. 32, f. 126, 5 februari 1654. 

7
 RHCL, ORA Horst, register van overdracht, inv. nr. 32, f. 126, 7 maart 1656. 

8
 RHCL, ORA Horst, register van overdracht, inv. nr. 32, f. 120, 22 oktober 1655. 



de voorouders van Theodorus Jansz Heijnen alias den Olieslaeger Pagina 6 van 34 

naatsrecht en de tienden van de kerk van Venray (Rodhe) aan de nieuw gestichtte Munsterab-

dij van Roermond. Rond 1462 werd begonnen met de bouw van de Sint Petrus’ Bandenkerk. 

Venray behoorde tot het kwartier Opper-Gelre, met Roermond als hoofdstad, terwijl de locale 

bestuurder, ambtman van Kessel vanuit het kasteel Horst opereerde. Tussen 1395 en 1402 

werden in Venray goudguldens geslagen met de tekst: “moneta opidi venraden”. 

 

 

Figuur 4 Venray (1865-1870) 

De naam Heijnen 

Heijnen is een patroniem: zoon van Heijn (Henricus). Voorbeelden zijn te vinden in de sche-

penbank van Venray. 

Opdracht aen Jacob Sijmons gen(aemp)t Heijnen ter Merslo van Jacob Rongen erf-

fg(enaeme)n passe. 
 

Voor ons compareerde Heijlken de weduwe van zaliger Jacob Rongen geassisteerd met Jan 

Huijben haar zwager en Jacob Gaertiens voor de onmondige kinderen. Zij hebben met hand, 

halm ende monde vertichnisse gedaan en cederen transporteren en(de) draegen op mits desen 

aen Jacob Simonss gen(aemp)t Heijnen en(de) Lijbken Heijnen Eheluijden eenen passe nieuw 

erf groot zijnde anderhalve mergen gelegen aan de Cult tegen over de Hut te Merselo. Naast 

de gemeente ter eenre en Jacob Dekkers op de Coppelenbergh pass. Aangekocht voor de som 
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van twee honderd vijf en tachtig gulden. Zo heb ik richterbode voor de minderjarige kinderen, 

te weten Japken, Jenneken, Willem, Jan en Marie allen te samen aan de pas onterft en Jacob 

Heijnen en Lijbeken daar aan geërfd en gegoed. De landheer en ieder zijn recht.
9
 

 

Mitt (hand,) halm ende mitt monde (In het latijn, ore et calamo) is een bijzondere uitdrukking. 

Men had in dien tijd de gewoonte, dat bij verkoop van gronden de beide partijen sich op het 

veld begaven, waar de verkooper van het verkochte goed eenen halm nam, dien hij in de hand 

hield en met de mond sprekende, den koper overhandigde; en zoodra beiden elkander daarna 

bij den baard getrokken hadden, was de koop gesloten.
10
  

Andere voorbeelden: 

Opdracht aen Willem Henricx g(e)n(aem)pt Heijnen van eenen passe aent Vlacktwater door 

Henr(ick) Versleijen ierst en(de) daernae door Sijmon Hoeijmaker gedaen  
 

Voor de schepenen compareerden Hendrick Versleijen voor hem zelf, Sijmon Martens Hoeij-

makers en Thoniksen eheluijden. En hebben aan de voorscreven transportant Hendrick eerst 

en vooRHCL de voorscreven Sijmon en Thonisken eheluijden zeker aanpart of deel pas ver-

kocht hebben. Alzo ingelijke forme de selve Sijmon en Thonisken wederom met hand, halm 

ende monde cessie en vertignisse gedaan hebben, hebben zamelijk en b een ieder voor zijn 

quote en voor zo veel hem aangaande gecedeerd en overgedragen aan Wilhem Hendrickx een 

pas anderhalve morgen. Gelegen aan het Vlakwater naast Peter Vermeulen en de gemeente 

aan de andere zijde. Aangekocht voor zeker kooppenningen, dewelk aan de transportanten uit 

dank betald is. Zo hebben wij schepenen Wilhem aan deze pas geërfd en gegoed. Den landheer 

en ieder zijn recht.
11
 

 

Opdracht aen Willem Henrix g(e)n(aem)pt Heijnen van een seker plaetsken erffs door Sijmon 

[Martens] Hoeijmaker gedaen. 
 

Voor de schepenen compareerden Simon Martens Hoeimakers en Thoniske eheluijden en ce-

deren, transporteren en(de) dragen op mits desen aen Wilhem Henricx een seker plaetsken et-

telicke roeijen groot aen hunne transportanten errve affgemeten int viercant van de voorscre-

ven Wilhelm schuur tot Pouwels Groenen schuur. Aangekocht voor een zeker som kooppen-

ningen die in dank betaald zijn. En hebben wij schepenen Wilhelm en zijn erven daar aan ge-

erfd en gegoed. Den landheer en ieder zijn recht.
12
 

                                                 

9
 RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3824, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1627-1637, 

folio 285v, 4 julij 1637. 
10
 Dr. H.H. Knippenberg, Enige Limburgse Zegswijzen, in: H.M.S. Bernsen et al, Tijdschrift voor Taal en Lette-

ren, XXV
e
 jaargang 1

e
 Aflevering, 1937, Henri Bergmans & Cie, Tilburg, p. 214-216. Zie http://de-

wit.net/bronnen/histo/landrecht_thorn_1180.htm, geraadpleegd op 13 juli 2012. 
11
 RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, 

folio 8, 1 april 1639. 
12
 RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, Magescheydingen, Huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, 

folio 8v, 1 april 1639. 
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Jan Heijnen te Venray 

In de DTB-boeken van Venray vinden we een echtpaar Jan Heinen en Henrica dat tussen 

1591 en 1604 ten minste zeven kinderen laat dopen, te weten: Margaretha, Matthias, Matthi-

uas, Andreas, Petrus, Johannes en Lambertus.
13
 En een tweede echtpaar Jan Heinen en Geri-

tien dat tussen 1607 en 1614 vier kinderen laat dopen, te weten: Henrica, Peter, Catharina en 

Lambertus. We kunnen gevoeglijk aannemen dat Jan Heinen voor de tweede keer trouwt met 

Geritgen. Hun eerste dochter wordt vernoemd naar de eerste vrouw van Jan: Henrica. Geen 

van de kinderen heeft echter de naam Theodorus of Derick. Derick moet tussen 1606 en 1616 

geboren zijn. Wat enige achterdocht opwekt is de afwezigheid van bekende doopgetuigen. 

 

 

Figuur 5 Eerste gezin Jan Heijnen 

 

 

Figuur 6 Doopinschrijving Johannes Heinen in 12-1601 

 

 

Figuur 7 Tweede gezin Jan Heijnen 

                                                 

13
 De doop van Johannes en Henrica Heinen heb ik pas na jaren onderzoek van de klappers en doopboeken van 

Venray gevonden. Johannes en Henrica komen namelijk niet voor in de klappers en indexen van het RHCL en 

het GA Venray. In de geautomatiseerde index van het GA Venray (www.rooynet.nl)  kwamen de dopen wel 

voor maar zonder familienaam. Pas na derde of vierde lezing van het doopboek kwam ik de doop van Johannes 

en Henrica tegen in 12-1601 en op 25-1-1607. 
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In de schepenprotocollen van Venray vinden we diverse akten over Jan Heijnen. Eerst is er 

een renunciatie (afstandsdoening) en opdracht van Drijss Gerardt Petersz. Op 23 december 

1629 doen Drijs Gerardtsz en Jenneken Jan Heijnendochter afstand van een erfenis. 

Renunciatie en(de) opdracht van Drijss Gerardt Peterss(oon) aan Peter op de Blackt van haere 

patromonialen oft rechte aen(de) Blackt 

 

Wij Jacob [Engels] en(de) Andrijs Claess Schepenen des kerspels Venradt doen condt en(de) 

tuijgen mits desen dat voor ons in eijgent personen gecompareert zijn Drijss Gerardt Peeters-

soon en(de) Jenneken Jan Heijnendochter zijne huijsfrou ende hebben op de allerbesten-

dichste manier en(de) forme rechtens mit handt, halm en(de) monde renunciatie, cessie en(de) 

vertichnisse gedaen van alle en(de) ijegelicke goederen, erffgronden, hoffstede en(de) getim-

mer, geheeten de Blackt gelegen inde jurisdictie alhijer tot Venraiji en(de) mede insgelijcken 

van eenen sekeren stuck boulandts groot derthijen mergen onder Oirlo gelegen mit eener be-

nevens Kerstien Sijmonss en(de) mit de ander zijde beneven Derick Pastoors erffen. Alle de 

voorgaen(de) in zijne appendentien en(de) dependentiën rechten gerechtichheijden en(de) be-

grijpen van gronden daertoe staen(de) aen(de) behoeren(de) nijet vuijtgesondert Ende deselve 

voorss(eyt) erffgronden en(de) goederen (voor soowel haer voorss(eyt) Jenneken eenichsins 

daervan soude mit recht aengevallen mogen zijn van haeren zal(ige)r vader voorss(eyt) Jan 

Heijnen) ten behoeff van Peeter op de Blackt haerer comparanten stijffvader en(de) Trijnen op 

de Blackt eheluijden haeres Jennekens moeder haerer erven en(de) naecomenlinge opgedragen 

en(de) vuergegeven draegen op en(de) geven over mits desen aen(de) selve ter saecken dat de-

selve erffgoederen aen(de) voorss(eyt) haere moeder Trijnen naer haeren tweede houlijck in-

den weduwelijcke stoell sittende van haeren broeder Gerardt op de Blackt aengevallen sijn nae 

halffscheijt en(de) de anderhalfft deselve haeren stijffvader en(de) voorss(eyt) moeder int der-

de houlijck van Dijbeldt Bandts en(de) Jacob Drijskens en(de) haerer medegedeijlingen aen-

gecoft hebben.  En zij voorss(eyt) Jenneken mit sekeren houlixe penninck ad drijhondert gul-

den beloopende. En een eerlicke vuijtsettinge inhoudts de hijlicx versschrijvonge anno 1628 in 

februarie op gericht daervan afgegeven en(de) affgegoedt en(de) affgescheijden is sonder ijet 

meer daeraen te hebben te pretenderen noch te suijcken noch te hebben te eijsschen. Dewijle 

zij voorss(eyt) comparanten Drijss en(de) Jenneken echteluijden bekent hebben en(de) beken-

nen cracht desen ten vollen vernuecht, betaelt en(de) gecontenteert te zijn. Scheldelick derhal-

ve haeren stijffvader Peeteren en(de) haerer moeder Trijnen echteluijden haeren erven en(de)  

aecommelingen eewelicken van allet gemelte erffgoederen gereede hijlicx penningen en(de) 

vuijtsettonge loss ledich en(de) onaensprakich.  En(de) scheijdende mits desen van alle haere 

rechte en(de) gerechticheijt tot deselve goederen gehadt hebbende oft volcrijgende ten erffe-

licken behoeff de voorss(eyt) haeren stijffvader en(de) moeder haeren erven en(de) naecom-

melingen allet in bestendiger accordt en(de) bespreek ter saecke van 't houlick tusschen haer 

comparanten Drijs en(de) Jenneken op voorss(eyt) dato besloten beraempt en(de) daernae tot 

eenen godts gecelebreert sonder alle argelist, deser ter waerer oircondt en(de) waere getuijch-

nisse soo wij voorss(eyt) schepenen sijner overgeroepen zijnde soo hebben wij dese onderte-

kent opten XXIII
en
 decembris a(nn)o XVI

C
 en(de) negen ende twintig ondertekent Jacob Ein-

gels Andrijs Klaes Matt. Alartss(oon) landtschrijver 

 

Het betreft een andere Jan Heijnen dan de hierboven genoemde Jan Heijnen. Deze Jan Heij-

nen is getrouwd geweest met Trijnen op de Blackt en is voor 1629 overleden. Trijn is anno 

1629 getrouwd met Peter op de Blackt. 
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Figuur 8 Verwantschap Jan Heijnen en Joanna Jan Heijnendochter 

 

Op 14 juli 1642 vindt een ‘maegscheijding’ plaats tussen de erfgenamen van Pouwels Adamsz 

Verrijckt en zijn zusters. In deze ‘maegscheidinge’ is een rol weggelegd voor Derick Heijnen. 

Maeghscheijdinge tusschen Pouwels Adams eener en(de) zijne swager en(de) susteren, errff-

gen(aemen) van Adam Verrijckt ond(er)sijden 

  

Inden naeme ons heeren Amen 

 

Sij kennelicken eenen ijderen bij den inhoudt van dit tegenwerdich instrument, dat inde jaere 

desselfs ons heeren Jesu Christi XVI
C
 twee en(de) veertich opten XIIII (14) dach des maents 

julij is gemaeckt en(de) besloten en onwederroepelicke en(de) bestendige maeghscheijdinge 

en(de)  vergelijckonge van erffel(ick) en(de) gereede guederen tusschen de naergelate 

samptl(icke) kijnderen en(de) erffgenaemen van z(alige)r Adam Verrijckt en(de) Geertien ge-

wesene Eheluden, Te weeten Pouwels Adams de sone en(de) Jenneke Thijelen Eheluijden mit 

onderhandelick van Henrick Thijelen en(de) Jacob Michels en(de) Derick Heijnen, de swager 

en(de) neeffen, ter ander. Ende Henrick opde Blackt en(de) Marie Eheluden, Johan op Crijten-

birch en(de) Leenken Adams Eheluiden, Yetgen en(de) Enneken de susteren als mede erffge-

namen geassisteert mit haers gerichtelick gecozen en(de) geauthoriseerde momberen na-

mentl(ick) Gaert Verbeten op de Rijckt en(de) Johan op Rijbroeck ter andere zijden Allet op 

conditien, restrictien, voorwaerden en(de)  [vuegen] volgend Ierstelick is gemaeckt en(de) be-

sloten dat de voorss(eyt) Pouwels en(de) Jenneken Eheluden voor hun selven, hunnen erven 

en(de) naecomel(ingen) sulllen hebben, souden en(de) beerven, alle hunne voorss(euyt) Va-

derlijke en(de) moederlijke erffgronden, behuijsingen, gehuchteren, bouw, hoij en(de) weij-

landen aen(de) Rijckt en(de) elders onder Venraysche Kerspel gelegen en(de) in wese zijn(de) 

gelijck deselve in hoogen, leegen, natten en(de) droogen potingen en(de) andersins van hun-

nen Vader en(de) moeder Adam en(de) Geertien gewesens Eheluijden z(alige)r naergelaten, 

beseten en(de) gebruijckt zijn geweest, en(de) noch tegenwordich mit gereede en(de) onge-

reede guederen, lasten en(de) onlasten, begrijpen en(de) toebehoorten rechten en(de) gerechti-

cheijden in gebruijck en(de) in wesen zijn [eegene] daervan wtgehouden En allet mit gereede 

en(de) ongereede schulden en(de) wederschulden, aente vangen en(de) tot hunne last en(de) 

onlast nemen Waertegen die voorss(eyt) Henrick en(de) Marie Adams Ehe(luijden) mits dese 

bekennen Dat zij van hunne Aenpart der vaderlicke en(de) moederlicke erffel(icke) en(de) ge-

reede goederen en(de) mede van alle hunne toebeloifde vuijsetselen end(de) affguedings, pen-

ningen, van hunne v(oor)ss(eyt) z(alige)r vader en(de) moeder Adam en(de) Geertien voldaen 

en(de) gecontenteert zijn en(de) houdem nijet meer aen(de) v(oor)ss(eyte) goederen te eij-

schen, [..o] sullen dese Pouwels en(de) Jenneken Ehel(uijden) aen(de) v(oor)ss(eyt) Johannes 

en Leenken EheluIden voor hunne affguedings penningen, alnoch geven promptel(ick) en(de) 

gereet de somme ad vijfftich gulden en(de) dat boven alle haere Leenkens vuijtsetselen De-

welcke zij van v(oor)ss(eyt) goederen gehadt en(de) genoten heeft en(de) daerbeneffens al-

noch [vier] vinninen schoiffen vuijt te richten En(de) sullen dese voorss(eyt) Pouwels en(de) 

Jenneken Eheluiden daerbeneffens aen(de) voorghemelte Yetgen en(de) Enneken gesusteren 
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op ierstcomen(de) S(int) Andre [over] [een] daer daernae voor haere affgoedinge en(de) [ver-

tichnisse] penningen vuijtmaken(de) te samen twe hondert gulden en(de) twee koeije Dewelc-

ke koeijen ijder ten tijde van haere houlick sal mogen kiesen en(de) vuijt den stal naest eene 

de keuze nemen. En(de) daerbeneffenss eenen wintertijt op den voorss(eyt) Goede te mogen 

blijven en(de) spimmen voor haer selffs en(de) alsdan de costen hebben. En(de) sunss tot de 

dagen haeres houlicx eenijder hunne Eheloopse gerechticheijt en(de) opganck opde goede te 

hebben maer ingevalle dat yemant van dese gesusteren voor den tijt haeres houlicx sieck ofte 

suchtich mochten worden soo sullen zij van(de) Goede genyeten van tghe dese Pouwels en(de) 

Jenneke Ehel(uiden) en(de) hunne erven van hun selffs opten Goede en(de) inde huijse heb-

ben, maer ingevalle zij meer begeren oft vannooden hebben dat sullen zij van(de) haere eijgen 

selffs middelen becostigen hijermede sullen de voorss(eyt) samptelicke erffgenaemen ende 

mede gedeijlingen als susteren en(de) gebroideren van(de) voorghe(noemde) hunne va-

derl(icke) en(de) moederl(ick)e goederen, erffgronden, gereede en(de) ongereede goederen ge-

scheijden zijn en(de) gescheijden blijven als in een onbedrieghl(icke) bestendich maegscheijt 

allet voorss(eyt) in wederzijdts als voor gemaeckt en(de) besloten E(nde) ijder daermede van 

zijne rechte en(de) gerechticheijt op voorss(eyt) conditien en(de) in cracht deses scheijden(de) 

en(de) renumeruren(de) En(de) beloijvende dese voorss(eyt) affgeguede partijen eenijder voor 

soo wel zijn selffs aengaet nae ontfangende affguedinge penningen en(de) ten allen tijden soo 

[m]eer noodich aen(de) hunnen voorss(eyt) Broeder Pouwelssen en(de) haere swegerss Jenne-

ken Ehel(uden) gerichtel(ick) renunciatie, cessie en(de) opdrachte doen Sonder eenigerhande 

inde wederzijdts dese onderhandtmerijt Dewijl zijn lesen(de) laten onderteeckenen Actum op 

v(oor)ss(eyt) dato – Ondertekent dit is bij Pouwels Adams I voor hem en(de) zijner huijs-

fr(ouw) onderhandt merqr, Hendrick opde Blackt III merqt voor hem en(de) sijne huisfr(ouw), 

Johan op Cretenbercht III merckt voor hem en(de) sijner huijsfr(ouw) Gaert Verbeten o+o 

merqt Johan op Rijbroecx II merqt  als momberen wegen Yetgen en(de) Enken Henrick Tije-

len, Jacob Mighels, Derick Heijnen  merqt Matt(ijs) Alartss(oon) landtschrijver 

 

 

Figuur 9 Verwantschap tussen Didryck Jansz Heijnen en Pouwels Adamsz Verrijckt 

 

Uit deze akte blijkt 1) het bestaan van een Didryck Heijnen in Venray en 2) dat zijn moeder 

Verrijckt heet. Didryck Heijnen is de generatiegenoot van Pouwels en de zoon van een tante 

van Pouwels aangeduid als ‘volle neef’. De vader van Didryck, Jan Heijnen, moet daarom 

getrouwd zijn met een tante van Pouwels Adamsz Verrijckt. En gegeven de datum van de akte 

8 juli 1642 maken we uit deze akte op dat Derick Heijnen in 1642 nog in Venray woont. Neef 

wordt ook gebruikt voor een zoon van een zuster van Pouwels aangeduid als ‘oomzegger’? 
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Dat is niet waarschijnlijk want iemand trouwt op zijn dertigste en dan is zijn neef (oomzeg-

ger) nog niet volwassen. Pouwels is op 15 januari 1613 gedoopt en een generatiegenoot van 

Didryck. 

 

Vervolgens zijn er een ‘Requeste voor Jan Heijnen tot Lull’ en en een akte met huwelijkse 

voorwaarden tussen Johan Heijnen en Yetgen Adams Verrijckt. Op 8 juni 1647 worden een 

verzoek voor eenkindschap
14
 en de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Johan Heijnen 

en Yetgen Adams Verrijckt. We lezen:  

Huijlixe voorwaarden mit eenkijndtschapt contract aengaende Johan Heijnen en(de) Yetgen 

Adamsdr Verrijckt  

 

inden naeme ons heeren amen, 

 

Sij kennelick eenen yderen bij den inhoudt van dit tegenwoordich instrument dat inde jaere 

desselfs ons heeren Jesu Christi sestienhondert seven en(de) veertich opte vrijen dach des 

maents juni is gemaeckt, getractert, bedingt en(de) besloten een toecomende houwelick tus-

schen Johan Heijnen weduwer man van Lijsken Seel Aertsdochter z(alige)r als toecomende 

bruijdegom geassisteert mit Drijs van Kerken, Gijsken Peijtsen en(de) Gerardt Claess(oon) als 

gerichtelicke geautoriseerde en(de) gequalificeerde momberen van den v(oor)ss(eyt) Johannes 

voorkinderen, namentlick Johan, Cathelijn en(de) Geritgen bij de v(oor)ss(eyt) Lijsken 

en(de) verweckt ter eenre Yetgen Adam Verrijcktsdocher als toecomende bruujdt geassisteert 

mit haeren broeder Pouwels Adams, Hendrick opde Blackt de swager en(de) Peter Vaechts ter 

andere zijde als mede vrijnde en(de) maeghen en(de) dit houwelick te solemniseren nae 't ge-

bodt der heijliger kercken tot vermeerderonge der Christenheijt en(de) haerer zielen salicheijt   
 

Godt geve daertoe zijne zege, amen 

 

 

Figuur 10 Trouwinschrijving Jan Jan Heinensoon en Lijsken Seel Aertsdochter op 10-5-1637 

 

Het betreft Jan Jansz Heijnen, de zoon van Jan en Henrica Heijnen. Het is het tweede huwe-

lijk van Jan Jansz Heijnen met Yetgen Adamsdr Verrijckt. In het trouwboek wordt Johan He-

                                                 

14
 Overeenkomst tussen een opnieuw huwende man en vrouw, waarbij kinderen uit een eerder huwelijk gelijk 

gesteld werden met die uit de nieuwe echtverbintenis. De kinderen uit verschillende huwelijken werden dan 

volle broers en zusters van elkaar. Een dergelijk contract van eenkindschap, eenzusterschap of eenbroederschap 

moest worden verleden voor de schout en schepenen. Bron: http://www.encyclopediedrenthe.nl/Eenkindschap 

geraadpleegd op 11 april 2013. 
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ijnen, Jan Jan Heinensoon genoemd. Deze akte en de inschrijvingen in het trouwboek duiden 

dus op het bestaan van een Johan Heijnen die een zoon heeft die ook Johan Heijnen heet en 

die twee keer getrouwd is geweest. De zoon zou een broer kunnen zijn van Didryck. Dat 

wordt niet gestaafd door het doopboek. 

 

Jan Tiesz Heijnen

Jan Jansz Heijen
Yetgen Adam 

Verrijcktsdr

Lijsken Seel 

Aertsdr

 

Figuur 11 Verwantschap tussen Jan Tiesz Heijnen en Jan Jan Heijnensoon 

 

Een laatste akte beschrijft Hijlix voorwaarden tusschen Frans Johan Meussoon Heijnen soone 

genaempt Franssen ende Jenneken Derick Groenendochter, weduwe van Hendrick Verrijckt 

zaliger. De familie Meus Heijnen blijkt uit Holthees te komen.
15
 

 

 

Figuur 12 Buurtschap Lull in Venray 

                                                 

15
 RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3825, f. 263v-264v, 1 februari 1653. 
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Hoofdenschat, belasting per hoofd. 

In de schatcedulen, het meetboek en het beestengeld vinden we nog meer informatie over 

voorvader Jan Heijnen. 

Terrier off thijnsboeck 

In het ‘Terrier off thijnsboeck der nieuwe aengegraven erven inde jaren 1630 et sequentibus 

bij des schepenen des kerspel Venraij’ vinden we in 1630 een Joannes Heijnen die getrouwd 

is met Geritgen. Als dit hetzelfde echtpaar is dat tussen tussen 1607 en 1614 vier kinderen 

laten dopen dan is het zeker dat Jan Heijnen in 1631 nog in leven is. 

 

Thins 

modo Gerrit Jacobs ende 

Grietien Heijnen den 8e martij 1699 

... 

modo Jan                 Jan Heijnen vrouw Geritgen heft aengegrae- 

Heijnen den  ven in A(nn)o 1630 ende 1631 21 royen aen 

Jongen ende  haer hoeffstaet gelegen ende die gemeijn 

Elisabeth Heijnen den straet met die ander zijde gilt jaerlicx 

10e martij 1696  tot thijns 

 

                         Noch heft den selven aengegraven 

                         i vierdel heijde oft [de...ds] gelegen 

                         inde bugt tegen sijn ander deijl 

                         [...] b  

                        gemeijnte gilt jaerlicx tot thu16 

... 

Uit het ‘Terrier off thijnsboek’ is ook op te maken dat Jan Heijnen en Geritgen een (stief)zoon 

Jan hebben: de cijns wordt overgenomen door ‘Jan Heijnen den jongen’. 

Meetboek 

Het ‘Meetboeck’ uit 1628 geeft een specificatie van het grondbezit van de inwoners van Ven-

ray.
17
 De folio met gegevens over Jan Heijnen ontbreekt helaas. In de index is gelukkig wel 

een verwijzing naar de ontbrekende folio met gegevens omtrent Jan Heijnen en Geritgen, zijn 

                                                 

16
 RHCL, ORA Venray, inv. nr. 3938, Terrie off thijnsboek der nieuwe aengegravene erven yn de jaeren 1630 et 

sequentibus bij de schepenen des kerspels Venray vercoofft, f. 16. 
17
 In de eerste helft van de zeventiende eeuw werden er van de meeste dorpen in Noord-Limburg meetboeken 

aangelegd. Voor het bepalen van de aanslag (grondbelasting) was een meting van de eigendommen van de diver-

se eigenaren noodzaak. We kunnen deze meetboeken zien als de voorloper van het kadaster. 
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vrouw, te vinden. Daaruit is te concluderen dat de het Jan Heijnen en zijn vrouw Geritgen 

[Verrijckt] de bewoners zijn van het ‘goedt’ te Lull.
18
 

 

Uit het Meetboeck is verder op te maken dat de Jan Heijnen die getrouwd is met Henrica en 

de Jan Heijnen die getrouwd is met Geritgen een en dezelfde persoon zijn. Jan Heijnen 1 is 

een zoon van Matthias Heijnen op grond van de vernoeming van zijn eerste drie zonen. Jan 

Heijnen 2 woont op dezelfde locatie als Matthias. Henrica is de eerste vrouw van Jan Heijnen 

en Gertigen de tweede. Het zou van te groot toeval getuigen als beide Jannen Heijnen met een 

vrouw met de naam Geritgen getrouwd waren. 

 

In het Meetboeck vinden we in Oestenroij Jan Gaert Heijnen onder de naam Jan van Rijsen? 

Hij is getrouwd met Lysbeth. 

Beestenschat, belasting op het vee. 

Naast de landschat waren de belastingen op de personen (de capitatie of hoofdgeld c.q. kop-

geld), op het vee ( beestenschat of bestiaal) de belangrijkste. Zij werden doorgaans afzonder-

lijk, maar soms ook in combinatie geheven. In het laatste geval wordt gesproken van zetgeld. 

 

Op 1 april 1601 wordt de beestenschat geheven. Volgens de heffingenlijst woonden er in dat 

jaar twee Jannen Heijnen, te weten: Jan Heijnen in Lull en Jan Gaert Heijnen in Oostrum.
19
 In 

1611 is Jan Gaert Heijnen schepen van Oostrum. 

 

 

Figuur 13 Jan Heijnen 1 

 

Verder zijn er nog een Tunnis en een Heincken Heijnen in Merseloe en een Cecilia (Cilly) 

Heijnen in Oostrum.
20
 

                                                 

18
 Het gehucht Lull is een buurtschap tussen Venray en Oostrum. 

19
 Oostrum (Limburgs: Aostrem of Aostrum) is het grootste kerkdorp van de gemeente Venray. Het dorp wordt 

gezien als een groeikern. Het heeft een historie die terug te voeren is tot minimaal 1200 toen de naam Oostrum 

reeds in de geschiedkundige stukken voor kwam. 
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Schatcedulen 

Schatcedulen zijn kohieren van de landschat, een grondbelasting, die verschillende malen per 

jaar werd geheven op ongeregelde tijden, al naar gelang van de behoefte. Het dorp Venray en 

de omringende kerkdorpen brachten ieder afzonderlijk hun deel (quote) op. Iedere schatbeur-

der inde de hem toegewezen quote.
21
  

 

Op de locatie waar vanaf 1593 Jan Heijnen wordt aangeslagen wordt van 1573 tot en met 

1592 Ties Heijnen aangeslagen voor de schatting. Vanaf 1593 wordt Jan Heijnen aangeslagen 

voor de schatting (belasting of heffing). Dat kan betekenen dat Ties is overleden of dat Ties 

de boerderij heeft overgedragen aan (zoon) Jan Heijnen en zich laat verzorgen door Jan Heij-

nen en zijn vrouw. Aangezien er geen schepenbankakten uit die periode meer beschikbaar 

zijn, is dat niet meer vast te stellen.
22
 

 

 

Figuur 14 Jan Heijnen 2 

 

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat Matthias (Ties) Heijnen de vader is van Joannes 

Heijnen, die getrouwd is met Henrica. De tweede en de derde zoon van dit paar wordt immers 

Matthias genoemd. Daaruit valt te concluderen dat ze vernoemd zijn naar opa. Ook later tref-

fen we de naam Matthias bij de afstammelingen van Didryck Heijnen aan. Zijn kleinzoon, de 

eerste zoon van Martinus Didrycksz den Olieslaeger, wordt Matthias genoemd. 

 

                                                                                                                                                         

20
 Merselo (Limburgs: Maersele) is een dorp in de gemeente Venray, provincie Limburg (Nederland). Op 1 

januari 2005 bedroeg het inwoneraantal 1067 personen. 
21
 GA Venray, toegangsnr 1, Gemeente Venray (dorpsbestuur) tot 1798, inv. nr. 150, Schatcedulen 1576-1600, 

inv. nr. 151, Schatcedulen 1578-1582 en inv. nr. 152, Schatcedulen 1582-1584. 
22
 GA Venray, toegangsnr 1, Gemeente Venray, inv. nr. 151, Schatcedulen 1573-1581. 
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Omdat Ties Heijnen en Jan Heijnen getrouwd met Geertgen op dezelfde locatie worden aan-

geslagen is aan te nemen dat Jan Heijnen uit Lull twee keer getrouwd is geweest; eerst met 

Henrica en vervolgens met Geertgen. 

Belenders 

Op grond van de schatcedulen, het beestengeld en het meetboek is een overzicht gemaakt van 

de belenders van Ties en Jan Heijnen. 

 

Jaartal Linker belender Heijnen Rechter belender 

1573 Derijk Verholt This Heijnen Jan Brien 

1582-1584 Derick Verholt Ties Heijnen Goossen Bryen 

1583 Derick Verholt Ties Heijnen Goossen Bryen 

1585 - Ties Heijnen Goossen Bryen 

25-3-1587 - - - 

2-1-1591 - Ties Heijnen Van den Pas 

1592 - Ties Heijnen - 

23-5-1593 - Jan Heijnen - 

8-5-1594 Teus Bom Jan Heijnen - 

18-9-1594 Teus Bom Jan Heijnen - 

1596 Teus Bom Jan Heijnen - 

10-9-1597 Teus Bom Jan Heijnen - 

1600 Teus Bom Jan Heijnen Peter Baeten 

1-4-1601 (beestengeld) Teus Bom Jan Heijnen Peter Baeten 

1603 Teus Bom Jan Heijnen Peter Baeten 

1607 Teus Bom Jan Heijnen Peter Baeten 

1610 Theus Bom Jan Heijnen Peter Baeten 

1613 Teus Bom Jan Heijnen
23
 Tonis de Grutter 

1615 Teus Bom Jan Heijnen Thonis de Grutter 

1617 Teus Bom Jan Heijnen Thonnis de Grueter 

1621 Teus Bom Jan Heijnen Thonnis de Grueter 

1628 (meetboeck) Theus Bom Jan Heijnen Thonnijs d’Cremer 

1630 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Gruijter 

1638 Theuwes Bommen Jan Heijnen Thonis den Cremers 

1639 Theuwes Bommen Jan Heijnen
24
 Thonis de Cremer 

1640 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Cremer 

                                                 

23
 Jan Tiesz Heijnen 

24
 Jan Jansz Heijnen 
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Jaartal Linker belender Heijnen Rechter belender 

1642 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Gruijter 

1643 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Gruijter 

1646 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Gruijter 

1647 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Gruijter 

1648 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Gruijter 

1649 Theus Bom Jan Heijnen Thonis de Gruijter 

Reeckenboeck 

In het Reeckenboeck Venray (rekening van schatting 1573-1587) is sprake van een Jan Ties-

ken Michels. Dit suggereert evt. een relatie tussen Ties Heijnen met Michel Heijnen.
25
 

 

Dat komt overeen met het gezin dat we in de DTB-boeken van Venray vinden: Jan Heinen en 

Geritien die tussen 1607 en 1614 vier kinderen laten dopen. Het kan niet dezelfde Jan Heinen 

zijn als degene die in 1629 overleden is. Dat zou Jan Gaert Heijnen kunnen zijn. Jan Gaert 

Heijnen wordt nog genoemd in de Legger van renten, landerijen en stichtingen.
26
 Renten en 

Thijnsboek 1533 tot 1578. 

Fundatieregister27 

In het fundatieregister vinden we de volgende inschrijvingen: 

 

Item Goertgen Heijnen eijn malder roggen 

Gelegn in sijn hofstat op dat Eijnde
28
 

 

 

                                                 

25
 RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3864. 

26
 GA Venray, 59 Archief van de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Oostrum ca. 1558-1999, inv. nr. 32 

Legger van renten, landerijen en stichtingen ca. 1558, z.f. 
27
 Het kerkelijk recht kent de mogelijkheid van fundaties. Een fundatie houdt in dat iemand een kapitaal stort bij 

de parochie, uit de rente waarvan H. Missen voor een of meerdere personen worden opgedragen. De parochie 

heeft goedkeuring nodig van de bisschop, alvorens de fundatie rechtsgeldig kan worden gevestigd. Fundaties 

worden aangegaan voor de duur van een bepaald maximum aantal jaren, niet meer dan 20. Na het overlijden van 

iemand kan er, bijvoorbeeld, voor gekozen worden om deze persoon de komende 12 maanden in een eucharis-

tieviering te gedenken. De eerste 11 maanden noemen we dit "maandgetijden" en de twaalfde (1 jaar na het over-

lijden) noemen we het "jaargetijde". Deze mis kan rond de datum van sterven, of de uitvaartplechtigheid zijn, of 

op bijvoorbeeld de zoveelste zaterdag / zondag van de maand (dit kan natuurlijk ook voor door de week). Tijdens 

de mis gedenken wij dan de overledene en bidden wij voor de overledene. U kunt de maandgetijden opgeven 

door middel van de envelop die u in de kerk vindt. Dit kunt u voor maximaal 1 jaar doen. Na één jaar kunt u 

weer opnieuw H.missen opgeven. Bij een fundatie betaalt de stichter een van tevoren afgesproken bedrag aan de 

parochie. Uit de rente van dat bedrag worden de misintenties betaald. Na een afgesproken aantal jaren houdt de 

fundatie op te bestaan en het kapitaal vervalt dan aan de parochie. 
28
 GA Venray, 72 Archief parochie St. Petrus Banden Venray, inv. nr. 61/B58, Register van gestichte jaargetij-

den en missen 1514, f. 35. 
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DIT IS DER KERCKEN ERFF BOECK TOT 

VENRAEIJ WIDDEROM VEROIHET UIJT 

DEN IAEREN ONS HEREN DUISENT VIEF 

HONDERT LXIII MENSIS JULIJ 

                       1563 

 

Dijt vursch erffboeck is gecolationeert uiten 

Alden leger boecken inden jaeren vieftienhonderd 

Ein endtseventich in precentie Jan Deckers, Jan 

Engelsse end Herman Heijnen als schepen end 

End bijde schepen vursch mijt oeren Christlick 

Name onderteijkent upten soevenden dach inden April 

Und in precentie Wilhelm Deckers, Jan Calckers 

En Gerrit Verkinder als kerckmeijsters inder tijd 

 Jan Deckers, Jan Engels 

  Hermen Reijmen 1571
29
 

 

Des custers vuijtschrivingen 

Vander kercken 

Item van des Sacramentz Mis anderhalve 

Horns gulden, noch vief en twyntich be- 

Scheijden brabans stuver van die Arnemse 

Gulden, noch seven dartich Nijmmeechse stu 

Van die naeme to noemen opten stoel, noch 

Noch soeven stuver van die octaaef, noch x bb. 

Stuver van Baert Hermens ende Derick Heinnen 

Grafften to visiteren, noch vief bb st van 

Meister Poinoels grafft, noch vieff brb st 

Van Gerit vander Gere, noch viefentwijntich 

Stuver mijnweechs van vigilien, ende geven cleijn 

Broet, dan als daer affloet kumpt, dan moet 

Die kerck doen dat cleijn broet ende anders nijet 

Und des kersmis ein kan wiens, und des paesen 

Ein kan wiens, ende anders nijt
30
 

 

Opter nagel ende speer dach is jaergetijt Peter Heijne 

Ende Beertge sijn uxor mijt hoer beijden alderenm dan sall 

Die kerck setten kertzen ende laeten miss ende vigili 

Singen, ende loenen den pastor custor ende schoelmeijster 

Als dat gewoenlick is, hier van heft die kerck als 

Achter in dit boeck geschreven staet.
31
 

 

Des vridaechs voer de gebort Johans is jaergetijt Hill 

Hendrick Heinnen dochter dan sal die kerck setten 3 kertzen 

Ende l;aeten singen mis ende vigili ende loenen pastor custer 

Ende schoelmeister als gewoenlick is, hier van heft die kerck 1 

½ malder roggen gelegen in Jan Wijnitz hostat tot Veltum
32
 

                                                 

29
 GA Venray, 72 Archief parochie St. Petrus Banden Venray, inv. nr. 61/B59, Register van gestichte jaargetij-

den en missen 1563, f. 2. In de transcriptie wijkt de ondertekening af van de naam in de tekst! 
30
 Ibid. f. 3. 

31
 Ibid. f. 14. 
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Item int jaer ons heren vijftien hondert ende 14 op ons lieve vrouwen 

Geboerten dach heb ik Wilhem vander Kinder, ende Meth mijn uxor 

Geordeniert ons ende unser beider alderen jaergetijt mijt naemen Wilhem 

Vader Kinderen, Meth sijn uxor, Peter vander Kijnder, Lieb sijn uxor 

Here Gerit oer soen, Wilhelmke oer soen, Meijster Gerit Wilhemkens soen 

Verkijnder, Hendrick Nabben, Meth sijn uxor, Henrick oer soen Jenneke 

Sijn uxor ende Henrick oer soen jaergetijt, Claes Nabben, Griet sijn uxor 

mijt oeren kijnderen jaergetijt, Metgen Dericks dochter vande Hijpt 

ende dese vurs jaergetijden sall die kerck halden erftlick ende ewe- 

lick op sinte Matheus Heilige apostel dach ende dan sall die kerck 

setten 7 nije was kerzen ende doen singen miss ende vigili, 

hier voer sal die kerck geven voer die vigilin mijss ende voer die 

memorie ende van dat graft te visiteren den pastor off sijn cap- 

pellaen 8 witpenning ende den custor 7 witpenninck ende 

die schoelmeister 3 witpenninck en ein ijegelick priester die miss 

leest ende memeoria voer die sielen ende dat graft helpen visiteren 

ellick 1 st. Item die pastor custor ende schoelmeister ende die priesters 

sullen dat graft toe samen visiteren ende singen libera me 

duij ende 

hier voer heb ick Wilhem vurs ende mij uxor der kercke van 

Venraeij gemackt gerichtelick 5 erff malder roggen hier hefft 

Hanrick Goessens aver gewoest als ein dagelix heer Hanrick 

Heijnen ende Tiesken Bandtz als schepen, des gilden die kerckmeisters 

4 malder ende dat ein gilt Bruncken Bandts soen toe Meresloe gelegen 

in sijn weijde alre naets sijn huis, Item soe lang als unser ein 

leef sall die kerck 5 malder vutrichten ende die jaergetijden 

niet underweijnen wij en sijn beiden daer nae onser beiden doot 

sall die kerkck den vurs rogge behalden ende die jaergetijden halden 

daer voer als hier vurs steet, Item ick Wilhem vander Kijnder 

ende Mech mijn uxor hebben noch gemackt dat huis daer Boesen 

Box toerplacht te hoeren der kercken nae onser beider doet wil Mech 

Vurst soe mach sij dat huijs loessen off ijmant die sij daer toe 

Verkeest die dat selff bewoent anders niet mijt 6 malder 

Roggen loesen, rogg off soe voell geltz als 6 malder rogge gelden ende 

Geschiet des niet als vurs heft Jacob vander Kijnder die 

Hant ontfangen in behoeff der kercken, ende dat is weems guet, 

Heer Goessen Heijnen ons cappellaen is hier over geweest als ein 

Heer Lenaert schoenmaeckers ende Jan Biestervelts als laeten. 

Item meister Gerit Verkijnder heft die kerck van Raeij gemackt ein 

Engellst ende ein ducaet ende soe voell lijnen doecx dae well 2 hondert 

Gulden weert wass ende ein boeck van 2 hondert gulden hoer voer sall 

Die kerck setten 3 kertsen ende laeten vigili singen op sinte Matheus 

Avont, ende loenen den pastor custor ende schoerlmeister als 

Gewoenlick iende sijn jaergetijt sall mij halden mijt sijne 

Vaders jaergetijt sonder kertsen.
33
 

 

Item in Michelss Heijnen hoffstat jaerlix altijt 

Andrei 2 enckel erff malder roggen 

Item Hanrisken Heijnen gilt ein malder roggen 

                                                                                                                                                         

32
 Ibid. f. 19. 

33
 Ibid. f. 30A. 
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Jaerlix und is gelegen in sijn alinge hofstat
34 

 

 Fundatie van 

Guert Hermens en Isabel de huijsvrouw 

Gubbel van der Zandt, Hermen Heijnen 

Met de huijsvrouw 

Nog op den zelven dag fundatie 

Van Henri van Aken en Elisabeth de huijsvrouw 

Henri Maes Lijtgen zijn huisvrouw 

Jan van Straelen, Jacob Nabben en de  

huijsvrouw.
35
 

 

Peter Heijnen heft erflicken und ewelick gemaeckt 

Altijt toe geven upten gueden vridach naden 

Ampt 26 arme persoenen elck 2 Nijmechse 

Stuver/ die sullen die erven die helft setten 

Und die ander die kerckmeijsters inder tijt 

Und dieselve naemen staen achter int maenboeck.
36
 

Armengilde 

In het overzicht van te ontvangen erfrenten en pachten van het Armengilde 1480-1530 vinden 

we de volgende inschrijvingen: 

Item Baet vander Hijpt Jan Heynen wyff 

½ malder roggen eerfflic
37
 

 

Item Goert Heynen een summeren erff rogghen 

Gelegen in een stuck lands geheiten die 

Heesacker Ende dat is comen uyt Scoer- 

Mans guet
38
 

 

Item Ael Heynen tot lonen upter steghen 1 zummeren 

Erffroggen up enen mergen lands in horen 

Hoff anden hostaet
39
 

Heijnen Goedt, Heijnen landt en Heijnen pesken 

In de schepenprotocollen is sprake van een Heijnen Goedt, een Heijnen landt en een Heijnen 

pesken (klein weiland). Het Heinen Goedt wordt in 1704 gekocht door een (aanverwante) 

familie Paulus van Riebrouck alias Heijnen in Merselo. 

   Vest ende renthebrieff 

                                                 

34
 Ibid. f. 53 

35
 Ibid. f. 72 

36
 Ibid. f. 76. 

37
 GA Venray, 72, Archief van de parochie H. Petrus’ Banden Venray, inv. nr. 97/E6 Rente- en pachtregister 

1480-1530,  f. 11. 
38
 Ibid. f. 14 

39
 Ibid. f. 21. 
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   ingevolgh voorstaende 

   octroije ten behoeve 

   van Jacob Brienen jongh- 

   man 

 

 Wij Bern. Daems Portmans scholtis Adam 

 opde Blackt ende Jan Niemmerix beide schepenen 

 deser heerlickheid Venraeije doen condt ende tuij- 

 ghen mits desen hoe dat voor ons personelijck ge- 

 compareert en ercheenen is die eersaemen Pau- 

 lus van Riebroeck alias Heinen als vader ende mom- 

 boir vande kienderen verweckt in ehestant met 

 Metgen Bans sijne huijsvrouwe zaliger ende heeft 

 alsoo voor ons comparerende verclaert ende bekent 

 schuldigh te sijn aen die eersamen Jacob Brienen 

 eene captale somme penningen ad vijffhondert ende 

 vijfftich guldens, die gulden ad twintingh stuijvers 

 Venraedtscher weerde hercommende van [op.er.] 

 ende wel opgenoomene penningen effectivelijk. 

 tels ende ontfanghen ende goede rechtveirdige 

 schulde als gebleeken bij sekere regte op de 

 31 januarii 1704 door voorschreven comparant geassis- 

 teert bij Gerit Bans ende Meuws op Riebroeck 

 in qualiteit als bloetmomboirs des voorschreven kiende- 

 ren een dese gerichte Venraeije gepresen- 

 teert i welcke voorschreven capitale somme soo 

 comparant en bloetmomboirs voorschreven verclaerden 

 door hem comparant ende sijne voorschreven huijsvrouwe zaliger 

 sijn geëmployeert ofte aengewendt tot de aencoo- 

 pinge der huijsinge ende annexe erven soo bouw- als  

 weilanderijne ende pesschen van 't goedt alhier onder 

 Mersselo gelegen genaemt Heijnen Goedt. Voor de 

 welcke capitale somme voorschreven der comparant 

 voorschreven geassisteert als voor aen die voorge.. 

 Jacob Briens sijne erffen ende naecomelingen ofte 

 wettigen gelder deses inde bestendighste forme 

 rechtens vercocht ende met behoorlijcke ... 

 cessie ende renuntiatie met handt, halm ende monde 

 opgedraen hebben, vercoopen enI draegen op .. 

 desed eende jaerlijxe renthe ad twintich [...] gulden 

 twelff stujvers in weird voorgemelt  

 ad acht stuijvers de reste nae ad 

 op St Andree naestcomenden ende soo ... 

 ende alle jairs tot die afflossnghe toe vrij [franc] 

 sonder eeniger hande laste beswaernisse ofte com- 

 mer ofte verminderinghe soo alreede daerop ge- 

 stelt mochte sijn ofte hiernaemaels daerop gestelt 

 mochten worden op St Andrée te heffen te lichten 

 ende t'ontvanghen uijt het voorgemelte goedt signan- 

 telijck uijt het huijs, schuire, hoff, ende werden, daer 

 aen ofte bijliggende groot ongeveer te saemen ad twee 

 mergen, gelegen respectieve aen ende tusschen d'erven 

 van d'erffgenaemen Derix van Lendt zaliger. Noch nyt seven 

 ende eenen halven mergen bouwlandt waer van vijff ende ee- 

 nen halven mergen gelegen sijn respectieve tusschen 
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 Jacob Huebben ende Jan Versteegen erffiden de Meereste 

 ad twee mergen respectieve tusschen Jan Cuesters ende 

 Jacob Huebben erffvden. Als noch nyt ongevir twee mergen 

 ende eenen ha;ven bouwlandt ende eene weerde daer neffens 

 liggende aldaer op 't landt gelegen respectieve neffens off 

 tusschen Jan Decquers ende Jenneke Sijmons erffvden ende 

 voorts uijt alle des comparans gereede en ongereerde 

 goederfen van 't voorschreven goedt ende anderen soo hebbende 

 als te vercrijghem signantelijck oock uijt de biterschappen 

 bant onderpant daer Jenneke Ruttiens in gevest is, geen 

 daer van uijtbescheiden alwaer die inwesen sijn ofte be- 

 vonden moghen worden. Wesende de voorschreven onderpan- 

 den belast met een malder rogghe heerpacht als den 

 heere van 't landt. Noch met anderhalff malder rogghe 

 aen den Capelle Mersseloo. alnoch anderhalff vatn rog- 

 ghe aende selve capelle noch met een vath aen den 

 cappelanie alhier, alnoch met een half vath herberghs  

 kooren edoch alles soo volgens de legerboecken daer 

 inne ianbeweirt worden, andersints vrij soo compa- 

 rant verclaerden voorbehoudens den chins soo mit 

 recht daerinne cab beweirt worden en loopen die 

 dorps offte gemeinte lasten alle welcke voorgemelte 

 hijsinghe, hoffsteede en erffgronden gereede ende 

 ongereede goederen den voorschreven comparant geassisteer 

 als voor, uijt crachte van apostille ende octroije op dato 

 voorschreven op den voorgemelte regte verleent inde 

 bestendighste maniere rechtens mits deser stadt ende 

 verbient tot een vast speciaal onderpandt ende hypothe- 

 .. seggende voorschrevene hoffsteede, huijs, schuire, 

 hoff ende weide mistgaders alle ende ygelijcke voorschreven oock 

 de beste schappe voorchrevene geene daer van uijtbe- 

 scheijden soo voor de capitale somme voorschreve als voor 

 de jaerlijxe renthen van drrije omde selve bij sante van 

 ...inghe aen de selve voorschrevene onderhanden ende  

 .elve daer op ende in bevonden sal worden .... als 

 voorschreve aende gereede voorschreve te moghen 

 verhaelen met parate executie ende pandinghe sonder 

 sich met eenighe peindunghe te sullen versuijmen ofte 

 te laebe te commen, de selve panden te moghen 

 rijten den splijten tot verhael voorschrevene sampt van 

 alle oncosten daer bij, vermogens landrrechten welcke 

 voorschreve renthe ter allen jaeren opden voorschrvene 

 termijn van verschijnsdagh magh affgelost ende voorschreve 

 onderpanden gevrijdt ende ontbonden worden, de lossinge 

 een vierdeel jairs van de vooren behoorlijck aenge- 

 condight sijnde mits resbitueerende ende erleggende 

 eene gelijcke capitale somme penningen in weirde 

 als voorschreven ende alle achterbestaende renthen ende 

 respective ooncosten te bevoorens affbetaelt sijnde 

 ende alsoo den voorschreven comparant Pouwels van 

 Riebroeck bekent noch apart van voor dat ver- 

 loopende pensioenen ofte interessen aen den selven Ja- 

 cob Brienen schuldigh te sijn ad eene somme van negen- 

 en seventigh guldens soo is t dat den seleven comparant 

 geassisteert ende ingevolgh van octroije als voorschreven tot 
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 verhael enden securiteit van de  selve alle ende ijgelijcke 

 onderpanden voorschreven in de bestendighste forme 

 rechtens is verolbligerende mits desen. Des ter waere 

 oirconde ende tot vaste bestendighheijt van 't voorschreven 

 soo hebben wij voorschreven gerichtspersosnen neffens onse 

 secretaris dese eigenhandigh ondertekent Ven- 

 raeije den een en dartighsten januarij der jaire een 

 duijsent seven hondert en vier ende was ondertekent 

 Bern. Daemen Portmans scholtis, Adam opde Blackt, Jan Niemmerix.
40
 

 

Het Heijnen landt is in 1588 het bezit van Claesken Heijnen.
41
 

Het Heijnen pesken is in 1588 het bezit van Claes en Jan Heijen.
42
 Dit moet Jan Heijnen seni-

or zijn. Mogelijk is Claes een broer. 

Ten slotte: Jacobus Heijnen in Meerlo 

De doopgetuigen van de kinderen van Derick Jansz Heijnen komen deels ook uit Meerlo. In 

Meerlo woont in die tijd Jacobus Heijnen. Jacobus Heijnen en zijn onbekende vrouw laten ten 

minste 8 kinderen dopen, te weten: Mechtildis, Margaretha, [Elisabetha], Leonardus, Johanna, 

Maria, Henrica, Henricus en Leonardus.. Mogelijk is er nog sprake van een negende kind, te 

weten Elisabeth Heijnen, die in 1615 met Tilmannus Thoenisz Weylaerts trouwt. In 'Renthen 

und Inkumpsten der Kercken' van de Sint Johannes de Doperkerk in Meerlo staat dat in 1597 

en in 1613 Jacobus Heijnen jaarlijks een malder rogge betaalt.  

Nu Derick Jacop Heijnen, jarlix --- een malder Rogge 

  wtt zijn geheele hoffstat (Wtgenomen dat 

  uijew welck naemals aengegraven is) Gelegen 

  aen die gemeyn straet nae Ger Heijden heess 

  tusschen Jan Leenkens, und Ger Heijden hoff; 

  dit voorss malder sullen die kerckm(eeste)rs den aer- 

  men spinden opte Goede Vrijdach
43
 

 

In de kantlijn staat dat de rente in 1642 wordt overgenomen (‘Nu Derick’) door Derick [Heij-

nen]. Daaruit trek ik de conclusie dat er een (familie)relatie bestaat tussen Jacobus Heijnen uit 

Meerlo en Theodorus (Derick) Heijnen uit Venray. Bewijs is er niet. Theodorus (Derick) He-

ijnen kan een neef zijn van Jacobus Heijnen. De naam Matthias komt echter niet voor als 

naam van de kinderen van Jacobus. De naam die wel voorkomt is Leonardus. Mogelijk heette 

                                                 

40
 RHCL, schepenbank Venray, 3826, f. 199-200, 31 januarij 1704 (3831a199). 

41
 GA Venray, Gemeentebestuur Venray, inv. nr. 542 Afrekeningen nieuwe of lege erven (1588) 

42
 GA Venray, Gemeentebestuur Venray, inv. nr. 542 Afrekeningen nieuwe of lege erven, f. 33 (1588). 

43
 GA Venray, 56 Archief van de parochie H. Johannes de Doper te Meerlo, inv. nr. 147, Register van Renthen 

und Inkumpsten der Kercken. 
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de vader van Jacobus, Leonardus Heijnen. Misschien is Leonardus een broer van Matthias 

Heijnen en is Theodorus een achterneef van Jacobus Heijnen? 

 

 

Figuur 15 Meerlo 
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Conclusies 

Hypothese: de vader van Jan Heijnen tot Lull is de vader van Theodorus (Didryck) Heijnen. 

Voors 

• De familienaam van Didryck is Heijnen; het patroniem is Jansz. Zijn zoon, 

Marten den Olieslaeger, wordt bij zijn doop ingeschreven als Heijnen en bij 

zijn trouwen als zoon van Theodorus Jansen. De vader van Didryck Jansz He-

ijnen heet Jan Heijnen. 

• Het patroniem van Theodorus is Jansz; de oudste zoon van Theodorus heet Jan. 

Theo(dorus) is een zoon van Jan Heijnen. 

• Didryck Heijnen is getrouwd met Gritien. Hun eerste kind wordt in Venray ge-

doopt; de volgende twee kinderen worden in Meerlo gedoopt. Didryck Jansz 

Heijnen is mogelijk in Venray geboren. 

• In Venray worden tussen 1591 en 1604 zeven kinderen gedoopt van Jan Heij-

nen en Henrica en tussen 1607 en 1614 vier kinderen van Jan Heijnen en Ge-

ritgen. De geschatte geboortedatum van Jan Heijnen is ± 1565. 

• Derick Heijnen komt op 14 juli 1642 voor in een akte van Maegschijdinge
44
 als 

(volle) neef van Pouwels Adam Verrijcktssoon. Didryck Jansz Heijnen en 

Pouwels Adamsz Verrijckt zijn generatiegnoten. Zijn vader heet Heijnen; zijn 

moeder Verrijckt. 

• Uit het Meetboeck blijkt dat Jan Heijnen en Geritgen in Lull wonen.
45
 

• Jan Heijnen en Geritgen betalen in 1630 en 1631 cijns voor nieuw aangegraven 

grond. De betaling wordt overgenomen door Jan Heijnen den jongen. 

• Jan Heijnen betaalt vanaf 1593 schattingen. 

• Matthias Heijnen betaalt schattingen tot en met 1592. 

• Twee kinderen van Jan Heijnen en Henrica heten Matthias. Jan Heijnen 1 is 

een zoon van Matthias Heijnen: Jan Tiesken Heijnen. 

                                                 

44
 Een maagscheiding is een boedelscheiding, (zie ook VERDAM en verg. GESCHEID) (”Uytkoopen van erffe-

nissen, huwelykse medegaven … ofte maeggescheyden”, Utr. Placaatb. 1, 482 [1700]; ”Een vriendelijke Erfdei-

linge en Maagscheid”, bij PLEYTE, Meerv. LXXXVIII (a°. 1783); ”Alle hylicxvurwarden, und Maechgeschey-

den, die van beyder sydts hylicxvrunden, of bedinghsluyden … versegelt ofte onderteycken zyn, sullen so bun-

dich wesen …, of die Gherichtelyck bekendt weren”, Lantr. v. Veluwen XXVII, 1); vanwaar maagscheidsvriend, 

getuige bij het opmaken der akte van boedelscheiding (”Seekere acte van erfdeijling en cessie bij magescheijd … 

ten overstaen van magescheidsvrienden gepasseert en ten wedersijden geteekend”, bij PLEYTE, Meerv. XC (a°. 

1783) 
45
 GA Venray, Gemeente Venray, inv. nr. 135 Meetboeck, 1628. 
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• De eerste zoon van Marten den Olieslaeger heet Matthias; Matthias Heijnen is 

naar zijn overgrootvader vernoemd. 

• In Venray is op 8 juni 1647 een Requeste beschreven voor ‘Jan Heijnen tot 

Lull’. Op dezelfde dag worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor Jan 

Jan Heijnensoon en Yetgen Adamsdr Verrijckt. Ergo: Jan Jan Heijnensoon 

woont in 1647 in Lull. 

• Volgens de schatcedules woont in Oostrum (Venray) Jan Gaert Heijnen. Van 

Jan Gaert Heijnen is bekend dat hij in 1611 schepen van Oostrum is. Jan Gaert 

Heijnen betaalt schatting gedurende 57 jaar van 1573 tot en met 1630. Jan 

Gaert Heijnen moet in 1573 al volwassen zijn. Zijn geschatte geboortedatum is 

± 1550. Jan Gaert Heijen is in 1605 dan een jaar of 55; hij is dan van de gene-

ratie van Matthias Heijnen en kan hij met een grote mate van waarschijnlijk-

heid niet de vader van Jan Jan Heinenzoon zijn. 

Tegens 

• Geen doopinschrijving, maagscheiding of testament als direct bewijs voor een 

relatie tussen Theodorus Heijnen en Jan (Tiesken) Heijnen uit Lull (Venray). 

Waarom eigenlijk niet? De enige waarschijnlijke verklaring lijkt de volgende: 

er is een hiaat in het doopboek tussen 14-04-1605 en 27-11-1606, maar verder 

lijken de doopinschrijvingen in die periode redelijk compleet. Mijn hypothese 

is dan dat Theodorus Heijnen geboren en gedoopt is in 1605. De vraag is dan 

wie is zijn moeder? Henrica of Geritgen? Misschien is Henrica, zijn moeder, 

wel bij de geboorte gestoren; zijn vader hertrouwt immers in 1606 of 1607 met 

Geritgen. Je zou dan echter verwachten dat een van zijn dochters naar Henrica 

is vernoemd. Dat is niet het geval. De naam van de vierde dochter is Gertrudis. 

Is zij vernoemd dan naar de tweede vrouw van Didryck? Dan pleit dat ervoor 

dat Geritgen moeder is van Theodorus. Hij is dan het eerste kind van Jan Heij-

nen en Geritgen. 

• Als doopgetuigen van de kinderen van Jan en Henrica Heijnen en van Jan en 

Geritgen Heijnen treden geen Heijnens op! Is hij toch niet afkomstig uit Ven-

ray? Is Jan Heijnen mogelijk afkomstig uit een andere plaats? 

• Evenmin treden personen met de naam Verrijckt op als doopgetuigen. Is Theo-

dorus wel een kind van Joannes Heijnen en van Geritgen [Verrijckt]? 
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• Is Heijnen al een versteend patroniem in de 16
e
 eeuw? Met andere woorden is 

Jan Heijnen (senior) niet gewoon een zoon van Hendrick (Heijn) N.N.? 
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Bijlage A Doopgetuigen Theodorus Heijnen 

Genealogie van Theodorus Jansz HEIJNEN 

 

I.1 Theodorus (Didryck, Derick) Jansz HEIJ:E: (Luynx, den Olieslaeger), boer, ge-

noemd (14-7-1642, 14-8-1649, 1650, 1655, 1656), gedoopt (RK) circa 1608 te Ven-

ray, begraven op 27-05-1684 te Horst. 

Gehuwd voor de kerk (1) 1636-1637 te Venray (St. Petrus’ Banden) met Margaretha 

(Grietien) [SEURE:], gedoopt (RK) op 06-02-1604 te Venray (getuige(n): Gerit 

Huben en Windel Saren), overleden circa 1646 te Meerlo, dochter van Arnoldus (Art) 

[SARE:] en Mechteldis :.:. 

Gehuwd voor de kerk (2) circa 1648 te Horst (St. Lambertus) met Elisabeth (Lijsbeth) 

van DRIEL, gedoopt (RK) op 02-05-1626 te Horst (getuige(n): Joannes Royls en 

Christina op de Westerback), begraven op 01-11-1666 te Horst op 40-jarige leeftijd, 

dochter van Joannes (Jan) van DRIEL (den Jongen), vermeld (1652, 1674), en Jaco-

ba van WIJTFELT. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jan HEI:E:, gedoopt (RK) op 29-12-1638 te Venray (getuige(n): Peter Jans 

en Mery Cunnen). 

2. Johanna Dierickx HEY:E:, gedoopt (RK) op 01-03-1643 te Meerlo (getui-

ge(n): Paulus Camps en Jacoba Roloffs). 

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-06-1668 te Horst (St. Lam-

bertus) (getuige(n): Wilhelmus van Rens en Martinus filius Theodorus Jans) 

met Joannes HAEX, gedoopt circa 1643, zoon van Mathias HAEX? (ingen 

Oliemeulen, te Reuls) en :.:. 

3. Jacobus HEI:E:, gedoopt (RK) op 12-01-1646 te Meerlo (getuige(n): Jaco-

bus Michaels en Gertrudis aen gen Schilt). 

Uit het tweede huwelijk: 

4. Martinus (Marten) Dierickx HEIJ:E: (Jansen, den Olijslaeger), boer, scha-

theffer en schepen van Horst (1688-1689, 1709-1724), gedoopt (RK) op 

28-02-1649 te Meerlo (getuige(n): Jacobus Wismans en Mechtildis Krijnen), 

begraven op 09-02-1724 te Horst op 74-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-06-1676 te Horst (St. Lam-

bertus) (getuige(n): Joannes Haex en Jacobus Drabbels) met Anna DRAB-

BELS (den Olieslagher), 20 jaar oud, geboren op 13-02-1656 om 17:00 uur te 

Horst, gedoopt (RK) op 14-02-1656 te Horst (getuige(n): Matthias Haex en Si-

billa Ramakers), begraven op 08-11-1727 te Horst ex Dissen op 71-jarige leef-

tijd, dochter van Godefricus (Geurt) Willemkens DRABBELS (Drabbels) en 

Wendelina (Windel) HAEX. 

5. Margaretha Jans SEURE: (den Olieslaeger), geboren op 05-05-1650 om 

17:00 uur te Horst, gedoopt (RK) op 05-05-1650 te Horst (getuige(n): Huber-

tus Saeren ex Meerlo en N.N. van Dryll). 

Gehuwd voor de kerk circa 1675 met :.:. FLEURE:. 

6. Sophia Dierickx HEIJ:E: (Luickx), geboren op 19-01-1652 om 24:00 uur te 

Horst, gedoopt (RK) op 21-01-1652 te Horst (getuige(n): Joannes van Dryll en 

Elisabetha v/v Godefricus Camps). 

Gehuwd voor de kerk in 1678 te Horst (St. Lambertus) (getuige(n): Martinus 

Dierickx en Helena Jansen) met Joannes (Jan) HO:SELAARS, fugitivorum 

ex Homersum in ducatu Cliviensis (vluchteling in het hertogdom Kleve), ge-

doopt (RK) circa 1650 te Gennep. 
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7. Gertrudis JA:SSE:, geboren op 17-11-1653 om 24:00 uur te Horst, gedoopt 

(RK) op 23-11-1653 te Horst in d'Oliemeulen (getuige(n): Petrus Lambert ex 

Meerlo en Catharina Tonissen uit Venray). 

8. Maria HEIJ:E: (inde Oliemeulen), geboren op 15-04-1655 om 10:00 uur te 

Horst, gedoopt (RK) op 19-04-1655 te Horst (getuige(n): Joannes Massen ex 

Venray, Anna Dirix en Reineri Gerardi ex Meerlo). 

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 02-06-1686 te Oirlo (Sint Ger-

trudis) (getuige(n): Joes Honselaers en Joes Oliemeulen) met Theodorus 

VERCOELE:, maasschipper, gedoopt te Maasbracht, zoon van Jacobus 

VERCOELE: en :.:. 

9. Catharina Derickx HEIJ:E:, geboren op 22-08-1657 om 03:00 uur te Horst, 

gedoopt (RK) op 24-08-1657 te Horst (getuige(n): Paulus Wynis en Catharina 

van Dryll). 

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27-11-1688 te Horst (St. Lam-

bertus) (getuige(n): Gerardus Buijssen en Joannes Bruykx) met Goswinus 

Henderix LE:DERS. 

10. Joannes (Jan) Derickx OLIESLAEGER, geboren op 19-07-1660 om 05:00 

uur te Horst, gedoopt (RK) op 20-07-1660 te Horst (getuige(n): Daniël van 

Wytvelt en Gerardus Winants van Mierlo), begraven op 01-04-1735 te Horst 

op 74-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 26-01-1689 te Horst (St. 

Lambertus) (getuige(n): Judocus Claes en Frans Dirricx) met Maria JOOS-

TE:. 

Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 26-01-1692 te Horst (St. 

Lambertus) (getuige(n): Frans Derickx en Jost Classens) met Emerentiana 

(Eermcken) RUTTGE:S (Cressers?), 35 jaar oud, gedoopt (RK) op 

10-01-1657 te Horst (getuige(n): Matthias Haecke en Helena Tacken), begra-

ven op 22-11-1733 te Horst op 76-jarige leeftijd, dochter van Godefridus 

(Geurt) RUTTGE:S en Juliana :.:. 

11. Anna HEIJ:E:, geboren op 16-11-1663 om 06:00 uur te Horst, gedoopt 

(RK) op 16-11-1663 te Horst (getuige(n): Jacoba van Dryll), begraven op 

04-02-1723 te Horst op 59-jarige leeftijd. 

12. Franciscus HEIJ:E: (den Olieslagher), gedoopt (RK) op 11-10-1666 te 

Horst (getuige(n): Jacobus Leutjens en Gertrudis Cremers ex Broekhuysen). 

 

Getuigen uit Meerlo: 

Hubertus Saeren 

Petrus Lambert 

Reinerus Gerards 

Gerard Winants 

Getuigen uit Venray: 

Catharina Tonissen 

Joannes Massen 
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Getuige uit Broekhuizen 

Gertrudis Cremers 
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Bijalge B Doopgetuigen Joannes Heijnen 

Genealogie van Joannes Tiesken HEIJNEN 

 

I.1 Joannes (Jan) Tiesken HEIJ:E:, gedoopt (RK) circa 1565 te Venray, overleden na 

1630 te Venray. 

Gehuwd voor de kerk (1) circa 1590 te Venray met Henrica (Henrisken) :.:. Doch-

ter van [Andreas] :.:. en [Margaretha] :.:. 

Gehuwd voor de kerk (2) circa 1606 met Geritgen (Geritien) [VERRIJCKT], ge-

doopt circa 1580 te Venray, begraven voor 1609 te Venray, dochter van Lennart 

VERRIJCKT en Catharina [BOM]. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Margareta HEY:E:, gedoopt (RK) in 08-1591 te Venray (getuige(n): Gode-

fridus Peters en Beatrix Deckers). 

2. Mathias HEI:E:, gedoopt (RK) in 12-1592 te Venray (getuige(n): Petrus 

Baten en Maria van den Bijten), overleden voor 1594 te Venray. 

3. Mathias HEIJ:E:, gedoopt (RK) in 09-1594 te Venray (getuige(n): Aleidis 

aen gen Haen en Joannes Buijs). 

4. Andreas (Drijs) HEIJ:E: (Faechs), gedoopt (RK) in 12-1596 te Venray (ge-

tuige(n): Dijbel Bans en Henrica Fladders), overleden circa 1640 te Venray. 

Gehuwd voor de kerk circa 1625 met Theodora (Derisken) :.:. 

5. Petrus HEI:E:, gedoopt (RK) in 10-1598 te Venray (getuige(n): Petrus Poel 

en Gertrudis Middeler). 

6. Johannus HEI:E:, gedoopt (RK) in 12-1601 te Venray (getuige(n): Lamber-

tus Coppens en [Petronella] v/v Peter Baten), overleden >25-4-1665 te Venray. 

7. Lambertus HEI:E:, gedoopt (RK) op 29-03-1604 te Venray (getuige(n): 

Theus Vermuelen en Gertgen Bartirus), overleden voor 1614 te Venray. 

Uit het tweede huwelijk: 

7. Henrica HEI::E:, gedoopt (RK) op 25-01-1607 te Venray (getuige(n): Ge-

ret Gurtz en Neesken Faes). 

8. Petrus HEI:E:, gedoopt op 21-02-1610 te Venray (getuige(n): Herman 

Vlentz en Henrisken Baetiens). 

9. Catharina HEY::E:, gedoopt (RK) op 01-01-1612 te Venray (getuige(n): 

Derick Faechs en Lisken Faechs). 

10. Lambertus HEI:E:, gedoopt (RK) op 17-02-1614 te Venray (getuige(n): 

Theodorus Vergeer en Maria Roemerss). 
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Bronnen 

Req(ues)te voor Johan Heijnen tot Lull d.d. 8 juni 1647. 

 

Huijlixe voorwaarden mit eenkijndtschapt contract aengaende Johan Heijnen en(de) Yetgen 

Adamsdr Verrijckt d.d. 8 juni 1647 

 

Maegschijdonge tusschen Pouwels Adams eenre en(de) sijne swager en susters erf-

fg(enaeme)n van Adam Verrijckt andersijden d.d. 14 juli 1642, (foto 165) 

 

Contract oft voorwaerde propter nuptias tusschen Pouwels Adams en(de) Jenneken Tyelen 

eheluden d.d. 14 juli 1642 

 

Houlicxe voorwaerde tusschen Johan Janssoon Boumanss ende Geertgen Adam Verrij-

cktsdochter d.d. 12 juli 1630 (foto 175) 

 

Opdracht ven Johan Heijnen aen Pouwels Claesz van eenen passe omtrents den Stoter gelegen 

d.d 2-4-1639  (foto 179) - Johan Heijnen en Lijsken Sceelen 

 

Opdracht van Johan Heijnen aen Henrick Joosten van(de) hoffstede aan(de) Broeck d.d. 2 

april 1639. 

Overige aktes 

In opdrachten worden de vrouwen genoemd 

 

Opdracht van Jacob Gerarts(oon) Stommen en(de) zijne medegedeijlingen aen Johan Heijnen 

van eenen passe inde Sporckt gelegen d.d 15 januari 1640 

 

Houwelixe voorwaerden tusschen Henrick Verrijckt en(de) Jenneken Joost Schroijrs en(de) 

Aelken Mugghdochter d.d. 10 april 1635  (foto 180) 

 

Opdracht van Pouwels Adams Verrijckt en(de) Henr(ick) op de Blact aen Johan Hagens van 

landt d.d. 10 januari 1639 (foto 184) 
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Opdracht van Jan van Gulick aen(de) Jacob  Heijnen van 2 mergen bouwlandt ongeverl(ick) 

d.d. 11 januari 1638 (foto 186) 

 

Opdracht van wegen Thoniss, Jacob Thielen ende Peerken Verrijckts zaliger sone door zijner 

momberen aen Gaert Verbeten vande Rijckt 28 augustus 1640 (foto 206) 

 

Maechgescheijt tusschen Henrick op de Blackt ende siner kinderen d.d. 10 november 1663 

(foto 280) 

 

Houwelixe voorwaerden tusschen Willem Claessen sone van Claes Jansen ende Trineken 

Hendrick opde Blackts dochter d.d. 25 april 1665 (foto 282) 

 

Hijlix voorwoorden tusschen Frans Johan Meussoon Heijnen soone genaempt Franssen ende 

Jenneken Derick Groenen dochter weduwe van Hendrick Verrijckt zaliger d.d. 1 februari 

1653 

 

Renunciatie en(de) opdracht van Drijss Gerardt Peterss(oon) aen Peter opde Blackt van haere 

patromonialen oft rechte aen(de) Blackt d.d. 23 december 1629 


