HET GESLACHT VLEMMINGS
aanzet tot een genealogie
Het ligt in de bedoeling in deze bijdrage vooral een indruk te geven van de
oudste generaties van dit geslacht. De nadruk zal daarbij liggen op de
stamreeks, met enkele zijsprongen in verband met een op te stellen kwartierstaat.
$ 1. De oorsprong.
De bakermat van de hier behandelde familie wordt gevonden in Lierop. Het is
echter wel waarschijnlijk dat de familienaam gedragen werd al voor de oudste
gevonden naamdrager zich te Lierop vestigde. De herkomst van de naam blijft
daarmee duister; de voor de hand liggende herkomst uit Vlaanderen is niet
onmogelijk (b.v. Vleeminkshoek bij Sint Niklaas (B)), maar meer wijst op een
herkomst uit Midden-Brabant waar de naam Vlemmings, in diverse varianten, tot
in de Middeleeuwen teruggaat 1). Verwantschap met deze families is echter niet
aantoonbaar, evenmin als met de naamdragers in 's-Hertogenbosch 2), Boxtel 3)
en Oirschot 4).
Vermeldenswaardig is wel de positie van het geslacht Vlemmincks in de magistraat van Mechelen, derhalve in de naaste omgeving van het geslacht Berthout,
na 1314 heren van Helmond.
$ 2. De oudste vermeldingen met betrekking tot Lierop
A. G.A.Lierop XXXIV/1 d.d. 7.6.1408: Johannes dictus Vleminc van Astersbroec
heeft verkocht een derde deel van een beemd genaamd de bruesselsche beempt in
de parochie van Lijedorp.
B. 's-Hertogenbosch R 1185, f. 372 d.d. 1406/1407: verkoop door Jan Vleminc.
C. 's-Hertogenbosch R 1195, f. 65 d.d. 1424/1425: Sijmon en Jan, zonen van Jan
Vleminc op de Haemsdonck.
D. 's-Hertogenbosch R 1205, f. 14v d.d. 18.11.1434: wijlen Jan Vleminc,
cijnsman van de Kreijenstaert.
E. 's-Hertogenbosch R 1223, f. 67 d.d. 1453/1454: Jan Jan Vleminc.
F. Helmond R 270, f. 17lv d.d. 3.1.1650: Vidimus van een akte voor schepenen te
Helmond d.d. 6.7.1468: Godaert soon wijlen Jan Vlemincx verkoopt een erfpacht
van drie mudde twee loopens rog ten behoeve van Willem sone wijlen Aert van
Vijfeijcken sijn swaeger, uit goederen te Lierop; o.a. is belendend Sijmon Jan
Vlemincx sone.
Lierop R 8, f. 143 d.d. 17.4.1631: Weergave van bovenstaande akte in iets
afwijkende bewoordingen; met name de rente is nu gesteld op 19 vaten rogs.
G. 's-Hertogenbosch R 1246, f. 76v d.d.jan.1477: Vermelding van Jan Jan
Vlemincx met Van Werdingen.
H. Idem, f. 341v d.d. 12.6.1477: Peter zoon van wijlen Willem van de Veldacker
namens de echtgenote Meghtelt dochter van wijlen Jan zoon Jan Vlemincx, Peter
zoon van wijlen Joannes Haubraken namens de echtgenote Aleijt dochter van
wijlen Jan Jan Vlemincx, Sijmon en Jan zonen Jan Vlemincx.
I. Helmond R 226, f. 24v d.d. 15.5.1485: Jan Sijmons Vlemincx transporteert
Govaert Jan Hagers van Asten een erfpacht van 15 lopens te Someren, parochie
Lierop.
J. 's-Hertogenbosch R 1255, f. 244 d.d. 16.3.1486: Percelen te Asten belendende
aan Elisabeth filia Joanni Vleijmincx en aan Heijlwichis Vleijmincx.
K. 's-Hertogenbosch R 1264, f. 183v d.d. 1494/1495: Jan zoon van wijlen Jan
Vlemincx namens de echtgenote Hillegond dochter van wijlen Jan Gevaertsen en

Geratie dochter van wijlen Goossen van Berckel (Heer Van Asten; vgl. Brab.
Leeuw 1968, p.155).
L. H.A. Helmond 131-II, 133, Cijnsboek plm. 1540: nr. 38 Lierop: Joannes filius
Lamberti Tielen ex parte relicta et VI liberi Godefridi filii Joanni Simois
dicti Vlemijnck (het Goir).
M Idem, nr. 40: Johannes de Aalst pro III partes et Elisabeth relicta Johanni
Vlemijncx pro altero parte ex hereditate Simois Vlemijnck.
Zolang geen uitvoerig onderzoek heeft plaats gevonden in de schepenprotocollen van Someren, Asten en Helmond is het niet mogelijk een verantwoorde
genealogie van deze oudste generaties op te stellen. Wel is het mogelijk op
basis van bovenstaande gegevens tot een bruikbare werkhypothese te komen.
Om deze generaties daarbij in de juiste tijd te plaatsen zijn hier fictieve
geboortejaren gesteld, behorend bij een aangenomen generatieduur van dertig
jaren:
I. Jan, geboren plm. 1370. Kinderen:
1. Jan, volgt II a;
2. Sijmon, volgt II b.
II a. Jan, geboren plm. 1400. Kind:
1. Jan, volgt III a.
II b. Sijmon, geboren plm. 1400. Kind:
1. Jan, volgt III b.
III a. Jan, geboren plm. 1430. Kinderen:
1. Meghtelt, huwt Peter Willem van de Veldacker;
2. Aleijt, huwt Peter Jan Haubraken;
3. Jan, volgt IV a;
4. Sijmon, volgt IV b;
IIIb. Jan, geboren plm. 1420. Kinderen:
1. Godaert, volgt IV c;
2. Elisabeth;
3. Heijlwich.
IVa. Jan, geboren plm. 1460, huwt Hillegond Jan Gevaerts. Kinderen:
1. Jan, volgt V a;
2. Willem, volgt V b;
IVb. Sijmon, geboren plm. 1460. Kind:
1. Jan, volgt V c;
IV c. Codaert, geboren plm. 1440. Kind:
1. Ansem, volgt V d.
$ 3. De schepenprotocollen van Lierop
De oudste schepenprotocollen van Lierop dateren van 1560/1567. Helaas vormen
zij geen ononderbroken reeks. Vanaf 1567 tot 1610 ontbreken zij weer, evenals
voor de periode 1630/1650. Toch blijkt het mogelijk te zijn voor deze generaties een voor de "hoofdstammen" bewijsbare samenhang te reconstrueren, vooral
door gebruik te maken van de geografische spreiding van het bezit van de
verschillende families in Lierop.
V a. Jan, geboren plm. 1500, overleden na 1565, huwt (1) Heijlwich Ardtsdr
Verdoeijenbraecke, huwt (2) Antonia Dircksdr van Werdingen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antonis, volgt VI a;
2. Heijlke, huwt Marcelis Goorts;

3. Anneke.
Uit het tweede huwelijk:
4. Jan, volgt VI b;
5. Eijcke, volgt VI c;
6. Dierck, volgt VI d.
Jan is schepen van Lierop 1561/1565 (Lierop R 6, f. 0). Op 19.8.1560 (R 6, f.
19) bereikt hij een accoord met de kinderen uit het eerste huwelijk; op
18.6.1562 (R 6, f. 30) komt een boedelscheiding tot stand. Jan treedt daarbij
op voor de niet met name genoemde kinderen uit het tweede huwelijk. Aan dezen
valt toe een erf aan de Vaersche Hoef, in 1618 genoemd in de nalatenschap van
Ida Jansdr (VI c) en in 1617 een deel toebehorend Jan Jansz (VI b). De kinderen
van Jan kunnen hierdoor waarschijnlijk geidentificeerd worden als Jan, Eijcke,
Dierick, Heijlwich en Anna, genoemd in het cijnsboek (Helmond H 143, Lierop nr.
17/18) als kinderen van Jan Jan Vlemmcx. Dezelfde opmerking kan gemaakt worden
met betrekking tot de vererving van een beemd, de Boetschaert, gekomen uit de
goederen van Dirck van Werdingen en waarvan Joestke, weduwe van Dirck, in 1563
(R 6, f. 59v) nog het tochtrecht bezit. Medebezitter van een stuk akkerland in
de Boetschaert is Marcelis Goorts, die dit met Heijlke zijn huisvrouw voor 1619
overgedragen heeft aan Jan Jan Vlemincx (R 7, f. 60, f. 75v).
Jan leeft nog in 1564, wanneer hij een verkoop door Lijske weduwe Willem
Vlemincx vernadert (R 6, f. 85) en in 1565, wanneer hij een geschil heeft met
Alard Dircks van Werdingen (R 6, f. 1013).
Uit het cijnsboek blijkt Jan een vader Jan te hebben. Deze te identificeren met
Jan (IV a) ligt voor de hand, zolang geen andere gegevens ter beschikking
staan. De naamgeving van dochter Heijlke naar grootmoeder Hillegond versterkt
deze hypothese.
V b. Willem, geboren plm. 1500, overleden 1562, huwt Elisabeth dochter van
Tonis Houben. Kinderen:
1. Anthonis, volgt VI e;
2. Peter;
3. Jan;
4. Anneke, huwt Jan Art Luijskens.
Willem is als erfgenaam van Ermgard weduwe Mr Hanrick Hubregse Verhoeven
gewikkeld in een groot aantal geschillen met zekere Jan Verhoeven (R 6, f. 2Ov,
f. 17, f. 81, f. 104v) in 1560 en 1561. In 1562 treedt zijn weduwe Elisabeth op
(R 6, f. 31) terwijl in 1564 haar zoon Anthonis mede optreedt voor zijn broers
en Jan Art Luijskens voor zijn dochter Lijske verwekt bij Anneke (R 6, f. 84).
De nagelaten goederen van Willem zijn gelegen aan de Otterdijk en bij de
VIederackse molen, belendend aan Jan Vlemincx (V a). In 1564 vernadert deze een
verkoop door Lijske weduwe Willem Vlemincx aan Goord Jans Verdoeijenbraecke.
Uit deze vernadering en de genoemde belendingen mag een zeer nauwe verwantschap
geconcludeerd worden. De gezamenlijke afstamming van Jan (IV a) blijft echter
een hypothese.
V c. Jan, geboren plm. 1500, huwt Elisabeth.
Uit het cijnsboek blijkt een vererving buiten de groep naamdragers Vlemmings.
Mogelijk zijn uit dit huwelijk dus geen zonen geboren.
V d. Ansem, geboren plm. 1500, overleden voor 1566, huwt Aleijdis. Kinderen:
1. Goort, volgt VI f;
2. Joostke, huwt Gevaert Artsz Verschueren;
3. Jenneke, huwt Goert Heijn Bollen;
4. Katalijn, huwt Daniel Goert Gobbelsz.

Op 6.10.1566 vindt de scheiding en deling van de nalatenschap van Ansem plaats
(R 6, f. 1039v) tussen de drie eerstgenoemde partijen. Daniel Goort Gobbelsz
als man en momboir van Katalijn wettige dochter van Ansem Vlemincx verwekt bij
Aleijdis, heeft eerder (13.4.1564) zijn rechten verkocht aan Goort Ansem, zijn
zwager (R 6, f. 1059). Aleijdis leeft nog op 27.10.1566 (R 6, f. 1044). Uit het
gedeelte dat Goort is te deel gevallen is te betalen 19 vaten rogge aan de
erfgenamen Thonis Verhoeven. Ansem is dus vrijwel zeker een zoon van Godaert
sone Jan Vlemincx ($ 2, F).
VI a. Antonius Jan, geboren plm. 1535, overleden voor 1620.
Antonius studeerde te Leuven, immatriculatie 27.8.1554 aan pedagogie Het
Varken, voldoende gegoed om de studie te betalen. Promoveerde tot Artium
Licentiatus op 16.3.1557 (72e van 173 candidaten). In 1566 rector van het
Altare s.Marie te Lyedrop en van het altare s.Marie et Anthonii in capella de
Hersel. Hij overleed voor 19.6.1620 wanneer het beneficie van het Vrouwenkoor
te Lierop gecollateerd wordt aan Antonius sone Jan Maes na aflijvigheid van Mr
Anthonius Fleminx (Helmond, Not. Adrianus Brouwers).
Hij heeft een geschil met zijn vader in verband met de rechten van de kinderen
uit diens tweede huwelijk, waarbij heer Henrick van Breij, vicaris en Mr Frans
Matthijs van de Eijnde als bemiddelaars optreden (R 6, f. 19).
VI b. Jan Jansz., geboren plm. 1550, overleden na 1619, huwt Jenneke Goyaert
Gobbels uit Heeze. Kinderen:
1. Goyaert, huwt Barbara dochter van Jan Bakermans en Antonia Gielis van
Liessel;
2. Catalijn, huwt Joest Walters Verbraecke.
Jan heeft waarschijnlijk een herberg. Hij getuigt als Jan Jan Vlemincx alias
Jan die Weerd ten behoeve van Heer Petrus van Eijck, pastoor (R 7, f. 5v d.d.
1610). Hij is schepen te Lierop in 1610 en 1617 (R 7, f. 0). In 1590 pacht hij
de gruit te Lierop voor 4 gl en 5 st (Taxandria 44, p. 245). Hij is gehuwd voor
1575, wanneer hij te Heeze erfgoederen deelt met Lambert Goyaert Gobbels zijn
zwager (R 81, f. 25v). Op 11.5.1617 is hij tochtenaar van een stuk erfenis ter
plaatse Die VarsseHoef, belendend de erfenis van de wed. Wouter van Sterksel en
bovendien van een dries neven de erfenis van Ida Vlemincx weduwe van Wouter
voorzegd (R 7, f. 53). Op 13.1.1619 is hij tochtenaar van een stuk akkerland
dat hem opgedragen is door Marcelis Goorts met Heijlke zijn huisvrouw (R 7, f.
60), ter plaatse De Boetschaert.
Naast Goyaert zijn geen andere zonen aangetroffen. Goyaert treedt regelmatig
namens zijn vrouw op (Lierop R 7).
VI c. Eijcke of Ida, geboren plm. 1550, overleden na 1617, huwt (1) Hendrik Jan
Tielen, huwt (2) Wouter van Sterksel. Uit het eerste huwelijk:
1. Barbara, huwt Lenaert Maes Peters van Rest.
Uit het tweede huwelijk:
2. Hanrick;
3. Christina, huwt Willem Anthonis Vlemincx;
4. Joost.
Op 16.5.1618 verkopen de hierboven genoemde kinderen samen hetgeen hen toekomt
in het goed Die Varsse Hoef, gedeeld met Guliam Jan Verdoeyenbraecke. Hoewel
niet duidelijk is of Ida reeds is overleden, moeten deze goederen van haar
afkomstig zijn. De goederen zijn belendend aan Jan Jan Vlemincx (R 7, f. 52v).
Erfgoederen gekomen van Jan Tielen worden verkocht in 1615 (R 7, f. 48v) en in
1623 (R 8, f. 39) wanneer Jan.Tielen grootvader van Barbara genoemd wordt.

VI d. Dirck, geboren plm. 1555, overleden voor 1623, huwt Teuniske Peter
Goorts. Kinderen:
1. Peeter, pastoor, eerder capellaen van St.Jan Baptyst tot Leende;
2. Antonis;
3. N.N. (dochter).
Teuniske Peter Goorts is waarschijnlijk een Van Vijfeijcken. Op 3.3.1623
vernadert Heer Peeter een verkoop door de erfgenamen van Aert Peter van
Vijfeijcken aan Jan Jan Backermans en aan Joost Jacobs (Lierop R 8, f. 52).
Genoemde Joost Jacobs is de tweede man van Teuniske. Geassisteerd met Joost
Jacobs en de drie kinderen uit het eerste huwelijk verkoopt zij erfgoederen aan
Claes Martens Verwijnen (Someren R 89, f. 129v d.d. 1.5.1623). Heer Peeter
draagt zijn goederen later over aan Teuniske weduwe van Dirck Vlemincx (Helmond
H 143, cijnsboek Lierop nr 45,55). Heer Peeter compareert talloze malen (in
o.a. Heeze R 4).
Van Antonis zijn slechts vier dochters bekend, die in Lierop en in Someren
regelmatig genoemd worden.
VI e. Anthonis, geboren plm. 1535, overleden voor 1610, huwt (1) Hanriske, huwt
(2) Geertrui Stevensdr van Mierlo. Uit het eerste huwelijk:
1. Enneke, huwt Martin Willem Erskens;
2. Jan.
Uit het tweede huwelijk:
3. Hamick, huwt Enneke;
4. Willem, volgt VII a;
5. Catalijn, huwt Peeter Adriaans.
Anthonis wordt een aantal malen genoemd samen met zijn moeder. Op 5.1.1565
verkoopt hij een erfcijns uit goederen aan de Otterdijk (R 6, f. 1012v).
Volgens aantekening in de marge wordt deze teruggekocht door Jan Anthonis
Vlemincx. Op 1.12.1610 verkopen Martin Willem Erskens en de drie kinderen uit
het tweede huwelijk elkaar erfgoederen (R 7, f. 6v). Ook deze goederen zijn
gelegen aan de Otterdijk. Peeter Adriaans verkoopt de goederen die zijn vrouw
toekomen en gelegen zijn aan de Otterdijk, aan Hanrick Antonis Vlemincx, haar
broer (R 7, f. 46 d.d. 16.1.1615).
Hanrick heeft een omvangrijk nageslacht, dat hier niet verder gevolgd wordt.
VIl a. Willem, geboren 1587, overleden voor 1676, huwt Christina dochter van
Wouter van Sterksel en Ida Jansdr Vlemincx. Kinderen:
1. Wouter, volgt VIII a;
2. Geertruit, huwt Frans Goorts van Eijck.
Willem doet 15.9.1627 de eed als schepen te Someren (R 90, f. 0). In 1638 wordt
hij afgezet (R 92, f. 0). Zijn erfgoederen te Lierop heeft hij in 1613 verkocht
aan zijn broer Hanrick (R 7, f. 28v). In 1627 is hij hoevenaar op Vlerken (R
90, f. 43). Datzelfde jaar getuigt hij, 40 jaar oud, ten behoeve van Jr Johan
van Wijfliet (Arch. Postel, map Someren). Op 14.2.1629 beklaagt hij zich in een
brief aan schepenen dat op zijn grond de clamptienden van Postel lagen te
rotten en hij derhalve niet kon inzaaien (Arch. Postel).
Op 29.7.1630 koopt hij een stuk erfenis en de oude hofstad aan D'eijnde Schoots
van de erfgenamen Gerrit Scherders (Someren R 90, f. 149v). Op 24.4.1631
verkoopt hij een erfenis aan Daniel Dirck Smulders (R 90, f. 189). Op de staat
van bezittingen van wijlen Jr Walraven van Erp d.d. 24.6.1676 is zijn naam
doorgehaald als pachter van 134 lopense gelegen ter eenre zijde het dorp
Lierop, ter andere het dorp Asten. Hij wordt opgevolgd door Wouter (G.A.
Someren XXXVIIl17/6). Geertruit Willemsdr Vlemincx maakt 10.3.1657 een mutueel
testament met Frans Goorts van Eijck (Lierop R 9, f. 205).

VIII a. Wouter, geboren plm. 1620, overleden 1686, huwt Maria dochter van
Lambert Verhoysen en Jenneke van Breij. Kinderen:
1. Joannes, gedoopt 23.11.1655, volgt IX a;
2. Maria, gedoopt 24.3.1657, huwt 3.2.1686 Antonius Jansz Peels;
3. Frans, volgt IX b;
4. Henricus, gedoopt 23.1.1661, volgt IX c;
5. Christina, gedoopt 8.4.1663, huwt 3.2.1697 Jan Henrici Tielen;
6. Anna, gedoopt 9.6.1665, huwt 27.10.1699 Lambertus Jacobs van Gansewinkel
uit Mierlo.
7. Antonius, gedoopt 27.3.1667, volgt IX d;
8. Arno1dus,gedoopt 16.8.1669, volgt IX e;
9. Wilhelmus, gedoopt 10.12.1673.
Wouter is pachter van de hoeve Vladeracken of Vlerken. Financieel gaat het hem
niet goed. Op 16.11.1660 leent hij 170 gld van Peter Slaets (Someren R 98). In
1678 wordt een attest opgemaakt van de hoevenaars van de graaf van Berlo
aangaande de brandschat van de oorlog 1672/1678. Wouter moet 668.15.0 betalen
(Someren R 54). Als pachter van de hoeve Vladeracken betaalt hij 200 gld per
jaar (G.A. Someren XXXVIIl/15/2 d.d. 4.3.1681). In een ongedateerde lijst
(waarschijnlijk van 1685/1686) wordt hij gerekend tot de armen: Wouter Willems,
Merike zijn huisvr., Stijntie, Anneke, Antonis en Aert, allen boven 16 jr (G.A.
XXV/13). In de legger van het landboek komt hij voor tot en met 1689/1690,
daarna zijn weduwe (G.A. XXIII). In de lijsten van vrijgestelden van het
hoofdgeld wordt vanaf 1687 zijn weduwe genoemd (G.A. XXV/15). Vanaf 1694 wordt
de weduwe weer onder de solventen opgenomen (GA. XXV/l7).
IX a. Jan, geboren 1655, huwt 3.12.1686 Christina dochter van Peter Hurckmans.
Kinderen:
1. Petronella, gedoopt 23.9.1687;
2. Henricus, gedoopt 10.3.1689;
3. Petronella, gedoopt 3.6.1691;
4. Maria, gedoopt 20.7.1694. . .
Het is mogelijk dat Jan naar Haarlem verhuist. Op 5.4.1701 verkoopt hij
goederen van Michiel Jansen Cox wonend te Haarlem, waarvoor hem bij notarile
akte d.d. 30.3.1701 te Haarlem procuratie is verleend (R 103, f. 28 en G.A.
XXXVIII/11/6). Identificatie van Jan Wouter Vlemincx met de Jan Wouters die
Christina Peters huwt is gebaseerd op het voorkomen van Christina Jois
Vlemmings als doopgetuige d.d. 26.6.1716 en de vermelding van Hendrik Jan
Vlemmings als doopgetuige bij een kind van Petronella Jan Vlemmings op
27.9.1726.
IX b. Frans, geboren plm. 1657, overleden na 1731, huwt Deurne 23.1.1695 Joanna
dochter van Goort Evert Kuypers. Kinderen:
1. Maria, gedoopt Someren 12.10.1695;
2. Joannes, gedoopt Someren 22.5.1697;
3. Joanna, gedoopt Deurne 24.2.1699;
4. Godefridus, gedoopt Deurne 17.4.1701;
5. Walterus, gedoopt Deurne 3.10.1703;
6. Franciscus,gedoopt Deurne 13.3.1706;
7. Henricus, gedoopt Deurne 11.6.1707;
8. Maria, gedoopt Deurne 5.10.1710;
9. Franciscus, gedoopt Deurne 3.6.1712;
10. Hendriena, gedoopt Lierop 20.1.1714.
Frans woont waarschijnlijk in Deurne. In de Somerense belastingkohiers komt hij

slechts eenmaal voor bij de personele quotisatie d.d. 20.12.1696, voor een
bedrag van 0.12.0 (G.A. XXVI/29). Bij de doop van Hendriena in Lierop worden de
ouders "extranei" ofwel vreemdelingen genoemd. Later zullen zij in Eindhoven
gewoond hebben, gelet op venneldingen bij de huwelijken van Joanna en
Hendriena.
IX c. Hendrik, geboren 1661, overleden na 1729, huwt 1.11.1685 Joanna dochter
van Hendrik van Duijnhoven en Catharina van Sterksel. Kinderen:
1. Wilhelmus, gedoopt 22.4.1686;
2. Wouter, volgt X a.
De plaats van Wouter in dit gezin zal in $ 4 verder aannemelijk gemaakt worden.
Ook Hendrik woonde waarschijnlijk niet in Someren of Lierop, waar in de
protocollen geen spoor van hem aangetroffen wordt.
IX d. Antonis, geboren 1667, overleden 11.1.1746, huwt 21.2.1700 Joanna dochter
van Daniel Bollen en Joanna Verdonschot. Kinderen:
1. Maria, gedoopt 24.2.1701;
2. Walterus, geboren 1704, volgt X b;
3. Joanna, gedoopt 10.2.1707;
4. Anna Maria, gedoopt 22.3.1710;
5. Hendrina, gedoopt 16.9.1713;
6. Catherina, gedoopt 26.6.1716;
7. Wilhelma, gedoopt 15.3.1720;
8. Joanna, gedoopt 4.1.1723.
De doop van Walterus is niet gevonden. Door wisseling van pastoors komen in het
doopboek in de betrokken periode een aantal hiaten voor. Uit de belastingkohieren wordt zijn plaats echter duidelijk: Insolvente personen 1728:
Antonis Wouter Vlemincx, Jenneke de vrouw, Wouter en Marie kinderen boven 16
jaar (G.A. XXV/16).
IX e. Aert, geboren 1669, overleden 30.7.1739, huwt 3.2.1697 Joanna dochter van
Jan Tielens. Kinderen:
1. Walterus, gedoopt 28.2.1698, overleden 16.3.1745;
2. Joannes, gedoopt 20.2.1701;
3. Elisabeth, gedoopt 3.10.1704;
4. Wilhelmus, gedoopt 23.6.1708;
5. Henricus, gedoopt 14.10.1712;
6. Henricus, gedoopt 19.12.1714.
Aert is zijn vader opgevolgd als pachter van de hoeve Vlereken (R 105, f. 51
d.d. 12.9.1713). In 1733 wordt zijn pacht hernieuwd (G.A. XXXVIII/11/22). Aert
is collecteur voor 1725/1726 en voor 1736 (G.A. XXII, G.A. VI/3, f. 133v). In
1737 transporteert hij erfgoederen (R 107. f. 42). In 1729 bestaat het gezin
uit Aert Wouter Vleming, Jenneke de vrouw, Willem, Elisabeth boven 16 jaar en
Hendrik (G.A. XXV/16). Op 9.1.1710 is Aert Wouter Vlemmings, 35 jaar (!),
getuige voor de gravinne van Berlo in een geschil over de jacht met de Vrouwe
van Mierlo.
X a. Wouter, geboren plm. 1685, overleden 13.5.1757, huwt 7.2.1717 Anna dochter
van Denis Corstiaans en Amolda Verbeek. Kinderen:
1. Hendrik, gedoopt 7.11.1717;
2. Wilhelmina,gedoopt 1.1.1719;
3. Lambertus, gedoopt 17.10.1720;
4. Maria, gedoopt 24.7.1722;
5. Hendrikus, gedoopt 21.9.1724, volgt XI a;

6. Maria, gedoopt 10.1.1729;
7. Adrianus, gedoopt 14.11.1730;
8. Joanna Maria, gedoopt 14.3.1733.
Wouter is geboortig van Someren, "doch lange jaeren alhier woonaçhtige gewesen"
(Mierlo, huwelijksprotocol schepenen). Zijn kinderen worden alle te Mierlo
gedoopt. Als oud funtionaris van het corpus van Mierlo getuigt hij in 1747,
omtrent 62 jaar oud, omtrent de schouw van de loop in een geschil met Lierop
(Mierlo G.A. I/6, f. 368). Op 16.9.1737 wordt Wouter aangewezen als collecteur
van de verponding en van de bede (G.A. III/3.165). Wouter woont aanvankelijk
als pachter "aen 't Kasteel", later bezit hij echter huis en aangelag in het
dorp (Mierlo G.A. X/14, verpondingscohier 1753). Uit de verschillende belastingcohieren blijkt hij langzamerhand tot een zekere welstand te zijn gekomen.
Regelmatig treedt hij dan ook op als koper van erfgoederen (Mierlo R 83, f.
24v, 41v, 151, 280). Op 6.5.1754 verkoopt hij echter zijn huis (Mierlo R 84, f.
20). Zijn weduwe en kinderen incasseren de kooppeningen op 19.1.1761.
Op 2.10.1722 worden de gegoede inwoners van Mierlo aangeslagen voor een
buitengewone verponding. Wouter betaalt 11.8.9. Er zijn totaal 171 aangeslagenen met een gemiddeld bedrag van 11.5.4. (Mierlo R 98). Bij testament van Anna
Wouters Vlemmings, weduwe van Lambertus Jacobs van Gansewinkel d.d. 9.6.1735
wordt 50.0.0 gelegateerd aan Wouter Vlemmings wonend aen 't Kasteel uit "ene
sonderlinghe toegenegenheit en affectie" (Mierlo R 77).
X b. Wouter, geboren Someren 1704, overleden Someren 12.4.1741, huwt Someren
1.11.1733 Maria dochter van Marcelis Verdeijsseldonck en Angela Hoefnagels.
Kinderen:
1. Angela, gedoopt 28.8.1734, volgt XI b;
2. Marcelis, gedoopt 19.4.1737;
3. Joanna,gedoopt 31.12.1738;
4. Henrica,gedoopt 29.11.1741 (patre morte).
XI a. Hendrik, geboren Mierlo 1724, overleden Mierlo 22.9.1799, huwt Mierlo
19.10.1749 Theodora dochter van Johannes van de Eijnde en Hendriena van
Craenenbroeck.
Hendrik was schepen van Mierlo vanaf 1777 tot zijn dood.
Hij was vader van Jan (XII)
XI b. Engelina, geboren 1734, overleden Asten 25.12.1807,
20.5.1764 Joannes Kusters.
Zij zijn de grootouders van Arnoldus Kusters (zie XIV).

huwt

Someren

De volgende generaties zijn eenvoudig aan de akten en retroakten van de BS. te
ontlenen, zodat enkel met de stamreeks volstaan wordt.
XII. Joannes, gedoopt Mierlo 8.11.1771, overleden aldaar 24.9.1842, huwt (1)
Vlierden 11.9.1796 Petronella dochter van Lutgard de Groot, huwt (2) Mierlo/Bakel 1809 Barbara dochter van Willem de Wit en Jacoba van Croy.
XIII.
Wilhelmus,
gedoopt
Mierlo
23.11.1814,
overleden
's⋅Hertogenbosch
29.8.1880, huwt Geldrop 23.7.1858 Maria Catbarina dochter van Reijnier van
Stekelenburg en Allegonda Bukkems.
XIV. Theodorus, geboren 14.9.1860, overleden Geldrop 14.11.1900, huwt Lieshout
12.5.1884 Meglien dochter van Arnoldus Kusters en Joanna Maria Swinkels.

XV. Henricus Joannes, geboren Geldrop 24.6.1898, overleden Geldrop 1.12.1952,
huwt Boxtel 17.11.1930 Maria Gertruda Cornelia dochter van Cornelis Petrus
Vrolijk en Catharina Gesina Hoogendorp.
XVI. Franciscus Augustinus Maria, geboren Geldrop 28.6.1938, huwt 's-Gravenhage
27.11.1967 Theodora Huberta dochter van Theodorus Hubertus Creemers en Maria
Cornelia van der Kraats. Kinderen:
1. Aleith Carolina Maria, geboren Velsen 21.12.1968;
2. Wouter Henricus Theodorus, geboren Haarlem 28.6.1974.
$ 4.De afstamming van de Mierlose tak uit Someren
Wouter Vlemmings die in 1717 te Mierlo huwt, zegt geboren te zijn in Someren.
Aangezien hij nergens met een patroniem wordt aangetroffen, blijft de identiteit van zijn vader voorlopig onzeker. In verband met de normale gebruiken van
naamgeving moet in Wouter (VIII a) wel de naam van zijn grootvader gezien
worden. Als vader komen dan de volgende zonen van Wouter senior in aanmerking:
- Jan. Deze zou eerder gehuwd kunnen zijn geweest. Hiervan is niets gebleken.
Bovendien komt hij als zodanig ook niet voor op de lijsten van solvente of
insolvente personen. Hij wordt niet vernoemd bij de kinderen van Wouter. Wel is
een Jan Vlemmings in 1724 getuige bij de doop van Hendrik Wouter.
- Frans. Van Frans is een zoon Wouter bekend. Deze is echter duidelijk te jong
om in aanmerking te kunnen komen.
- Antonis. Diens zoon Wouter is uitgewerkt onder X b.
- Aert. Wouter zoon van Aert overlijdt reeds in 1715.
- Hendrik. Deze kan kinderen hebben laten dopen buiten Someren. Tot nu toe is
van hem echter nergens een spoor aangetroffen. Aangezien zowel Hendrik als zijn
vrouw nog regelmatig als doopgetuigen voorkomen, moeten zij elders gewoond
hebben. De waarschijnlijkheid van meerdere kinderen is dus vrij groot. Ook
worden zowel Hendrik als Joanna vernoemd, terwijl in 1724 Hendrik en in 1730
Joanna Hendriks doopgetuige is.
- Petrus. Een Petrus Wouter Vlemmings is in 1711 huwelijksgetuige te Lierop bij
Antonis Henrici Vlemmings. Deze komt verder nergens voor zodat het mogelijk een
verschrijving is voor Petrus Henrici. Wel komt in Someren voor Petrus Wilhelmi
(Vlemiks), huwt 7.7.1666 Maria Nicolai. Via doopgetuigen is geen enkele relatie
te leggen met de hier behandelde familie. Bij de doop van zijn kinderen komt
hij voor onder patroniem, als Petrus Vlemiks en later als Petrus Vermeulen.
Onder deze naam wordt hij vermeld met zijn gezin in Someren (GA. XXV/2/1, de
lijst der solventen 1688). Hoewel de namen der kinderen op verwantschap duiden
komt geen Wouter voor. Zijn dochter Margaretha huwt als Margaretha Petri
Vlemiks te Someren 22.10.1690 Joannes Antoni van der Voort.
- Lambertus. Een Lambertus Wouters is niet aangetroffen. Wouter zou echter een
zoon met deze naam hebben kunnen laten dopen voor het begin der registratie in
de bewaarde doopboeken. Lambert zou dan vernoemd zijn naar zijn grootvader
Lambert Verhoysen. Dit zou ook de vernoeming van Lambert als zoon van Wouter in
Mierlo verklaren.
Gebaseerd op bovenstaande gegevens lijkt vooralsnog de afstamming van Hendrik
het meest waarschijnlijk. Toch is er nog een complicatie. Te Someren is gedoopt
6.11.1689 Walterus fil. illeg. de Joannis Jansen van Leensel et Anna Walteri;
susceptores Joannes Henrici et Maria Wouters. Anna zou identiek kunnen zijn met
Anna Walteri Vlemmings die te Someren 27.10.1699 huwt met Lambertus Jacobs (van
Gansewinkel), weduwnaar van Adriaantje Hendrix te Mierlo, bij wie Wouter in
1735 als begunstigde in het testament voorkomt. Voor deze veronderstelling zijn
de volgende argumenten aan te voeren:

- het testament;
- het ontbreken van een patroniem bij Wouter;
- het verhuizen van Wouter naar Mierlo;
- de vernoeming van Lambert (als stiefvader van Wouter).
De tegenargumenten lijken echter sterker:
- volgens het testament komt Wouter rechtens niets toe. Er wordt geen zinspeling gemaakt op een nadere relatie;
- zowel te Mierlo als te Someren wordt bij gelegenheid van het huwelijk van
Anna geen enkele akte gevonden met betrekking tot de opvoeding en voorzieningen
voor Wouter;
- in de achtereenvolgende lijsten van insolvente personen sinds 1689 komt de
weduwe Wouter Vlemmings voor met zes personen boven 16 jaar, waaronder Anna. In
1692 wordt ook een persoon beneden 16 vermeld;
- geen der kinderen van Anna komt voor als doopgetuige;
- geen vernoeming naar de natuurlijke vader;
- in de betrokken tijd is het gebruikelijk onwettige kinderen toch de familienaam van de natuurlijke vader te laten dragen;
- Joannes Jansen van Leensel uit Mierlo huwt 20.2.1698 te Helmond Joanna Jan
Keijsers. Ook hier worden geen voorzieningen voor het buitenechtelijke voorkind
getroffen, zodat de bedoelde Wouter mogelijk niet meer in leven is.

$ 5. Slotwoord
Het hierboven gegeven genealogisch fragment kan waarschijnlijk door verder
onderzoek aangevuld, maar ook gecorrigeerd worden. Voorzover lezers van dit
artikel nadere informatie bezitten zou deze zeer welkom zijn. Misschien ook
leidt deze publicatie tot gelijksoortige opstellen over andere Lieropse en
Somerense families, zoals Verdeijsseldonck, van den Hove (Asten), van Craenenbroeck, Verdonschot, van Breij en van Sterksel.
F.A.M. VLEMMINGS
Noten
1. Wauthier Vleminck, vazal van Hendrik I, hertog van Brabant (Bijblad
Nederlandsche Leeuw 11, p.43).
Catharina Vlemincx, in 1375 gehuwd met Jan Schoyte, schepen te Antwerpen
(Nederlandsche Leeuw, 1913).
2. Willem van der Aa, ridder, schepen te 's-Hertogenbosch, gehuwd in 1392 met
Margaretha Vlemincx dochter van Louis Vlemincx en Margriet Thonis (Algemeen
Nederlandsch Familieblad 1883/1884, nr. 21). Volgens Taxandria 1894 was hij
Willem van Randerode van der Aa.
3. Jacobus Vlemminc te Boxtel ontvangt 90 Franse Kronen van Edmond van Zeeland
in 1466 (B.W. van Schijndel Une généalogie brabançonne, Les van Zeeland,
Brussel 1965).
4. Martinus Vlemmincx, notaris te Oirschot 1501 (A. Frenken, Documenten
betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en Oirschot,
's-Hertogenbosch 1956).

