
 
 
Een bijdrage tot de genealogie van Heersel/ van Hersel te Lierop en Oirschot. 
 
1. Inleiding 
 
In deze bijdrage wil ik enkele bouwstenen aanrijken om te bezien of er tussen de 
beide families, zoals voorkomend te Lierop en te Oirschot al dan niet een verband 
bestaat. 
 
In mijn bijdrage gepubliceerd in "In de Permetatie", Het geslacht Vlemmings, 
aanzet tot een genealogie, wordt verwezen naar het voorkomen van de naam van dit 
te Lierop gevonden geslacht in o.a. Oirschot 1) 
 
De voorlopige conclusie was dat geen bewijzen gevonden zijn voor een relatie 
tussen het geslacht te Lierop, mijn directe voorouders en het geslacht te 
Oirschot, dat ook in mijn kwartierstaat voorkomt. Ik ondekte wel dat enkele leden 
van het geslacht Vlemmings uit Lierop ook gegoed waren te Oirschot, maar daar is 
inmiddels wel een verklaring voor gevonden die hieronder zal volgen. 
 
In een recente publicatie in Gens Nostra 2) komt de heer Neggers voor de familie 
van Hersel ook tot de conclusie dat er geen verband is tussen de van Hersels uit 
Lierop en Oirschot, twee families eveneens figurerend in mijn kwartierstaat. 
Hoewel ik geen sluitend bewijs gevonden heb, blijkt er voor deze families wel een 
zeer nauw band te bestaan, die mogelijk op een direchte familierelatie wijst. 
 
 
2. Iets over de oorsprong van de naam. 
 
Heersel onder Lierop blijkt iets oudere papieren te hebben dan Heersel onder 
Oirschot. 
Als oudste vermelding voor Lierop vinden we een charter van 1282, wanneer namens 
de Abdij van Floreffe, moeder van de priorij van Postel goederen geruild worden 
met de heer van Asten. In 1300 vinden we Hersel in combinatie met Stipdonck onder 
Lierop in het cartularium van de Heeren van Mierlo, wanneer Hertog Jan II de 
gemene gronden uitgeeft aan de Lieden van Mierlo. De oudste vermelding van Hersel 
onder Oirschot dateert van 1311, samen met de herdgang Notelen. Wel is er de 
vermelding van een Jordanus de Hersele, pensionaris van het kapittel van Oirschot 
reeds in 1262. Dit kan betekenen dat het toponiem Hersel in Oirschot van voor 
deze tijd dateert, maar het is evenzo zeer goed mogelijk dat deze functionaris 
van elders gekomen is en mogelijk zijn naam aan het goed Hersel te Oirschot 
gegeven heeft 3). Het feit dat een Jordanus, mogelijk een kleinzoon in 1312 als 
cijnsplichtige voor het goed Hersele onder Oirschot genoemd wordt, zoals de Hr 
Neggers vermeldt, sluit deze verondersteling niet uit. 
De naam Jordanus wordt in Lierop niet aangetroffen, maar mogelijk hoort de 
Jordanus Henrici de Heerzel, priester vermeld bij Bijsterveld, maar ook in de 
Helmondse bronnen in 1391/1418 wel bij het Lieropse geslacht 4). Deze vermelding 
doet m.i. een relatie Oirschot Lierop toch wel vermoeden 
 
In Lierop komen meer families voor die zij het soms tijdelijk de naam van van 
Heersel c.q Hersel dragen. Zo is er een groep rond Melis van Hersel, die 
kennelijk tot de familie groep van Haenegreef (van Achel) behoort 5). Maar ook de 
afstammelingen van Dirck de molder op Stipdonck, die in de Nederlandsche Leeuw 
behandeld zijn voeren soms de naam van Hersel. 
Deze laatste familie is tevens een voorbeeld van een familie gegoed zowel te 
Lierop als te Oirschot. Zo is Dirck Dirck Molnersz van Stipdonck alias van 
Hersel, molenaar op Stipdonck onder Lierop, sinds 1428 bezitter van een deel van 
de molen op Straten onder Oirschot 6) 



Ook Marcelis Art Noudensoen van Herssel vermeld te Lierop 1408/09 is voorlopig 
niet te plaatsen 7) 
Jan Walschart van Heerssel vermeld onder Lierop 1418/19 is vermoedelijk identiek 
met Jan Aert Walscharts van Mierlo, gehuwd met zekere Elisabeth Aert Aelbrechts, 
eveneens in mijn kwartierstaat voorkomend, die volgens de schepenprotocollen van 
Mierlo gegoed is te Mierlo, doch ook in bezit van goederen onder Hersel te Lierop 
8). 
Een mogelijke broer van deze Jan is Willem Walscharts van Hersel in 1438 reeds 
overleden met een nat. dochter Lijsbeth gehuwd met Willem Wautgers te Mierlo 9) 
 
Er zijn trouwens enkele personen meer met goederen zowel onder Lierop als onder 
Oirschot, zoals daar is pastoor Peter Sijmons van Eijck van Lierop. 
 
 
3. De Lieropse familie 
 
Een parenteel van de oudst bekende generaties afstammend van Willem van Hersel, 
priester. 
Tot deze familie behoort zoals gesteld waarschijnlijk ook de Hr Jordanus Henrici, 
hierboven genoemd. Vrij zeker horen hiertoe Jan en Hr Hendrik, in 1381 vermeld 
als investiet van Someren en de Jan, overleden voor 1393 waarvan 3 kinderen 
genoemd, Jan, Henrick en een dochter geh met Gerrit van Eijcke samen met 
Katherijne de wed van Jan. Deze akte heeft voornamijk betrekking op goederen 
onder Vlierden. De Jan en Hr Henrick kunnen identiek zijn met de genoemde 
kinderen van wijlen Jan, maar kunnen ook tot een oudere generatie horen. 
Als Jan en Hr Henrick tot een oudere generatie horen, zou Hr Henrich de vader van 
Hr Jordanus zijn en betreft het waarschijnlijk broers van Hr Willem; hiervoor 
zijn echter geen verdere aanwijzigingen gevonden. 10) 
 
 
I. Willem van Herzel, priester, ovl. voor 1416 
heeft volgende kinderen: 
A.Daniel huwt NN 
B.Willem heeft illeg. knd. 1e bij Margriet Joyters; 2e bij Beel Art Brabelijen-
soen; 3e bij Aleid dr Arnoldus van de Wijntmolen 
C.Jan huwt Aleijt Jans van Oerle 
D.Katharina huwt Peter Jan van Helmont 
E.Heilwig huwt Henrick van Goerle 
 
In een Bossche akte uit 1458 wordt gerefereerd aan de situatie rond 1393: 11) 
Jan Willem van Herzel, Peter Jans van Helmond m&m Kathelijn Willem van Herzel, Hr 
Willem Willems van Herzel, in leven 1392 en Daniel Willem van Heersel, ovl voor 
1393 samen bezitters van de hoeve op Heersel. 
Daniel en Dirck zns w Jan Willem van Herzel met Willem van Catwijk m&m Kathelijn 
Woutersdr van de Kerckhoff compareren hierbij als in leven in 1458. 
 
Hr Willem is waarschijnlijk reeds overleden voor 1400, wanneer enkele van zijn 
kinderen gezamenlijk optreden, maar zeker voor 1416 wanneer sprake is van een 
belending aan de goederen van wijlen Willem van Herselt gelegen "inder prochien 
van Liedrop tot Herselt ter stede geheiten varenscut". 12) 
Hr Willem de investiet van Asten wordt vele malen genoemd met zijn diverse 
familieleden, broers en zwagers 13) 
 
IIA.Daniel van Heersel, schepen van Helmond 1379 
ovl. voor 1393 
Kinderen: 
-.Daniel 
-.Jan 



 
Zoals bovengemeld was Daniel van Hersel is reeds dood in 1393. In 1410 wordt hij 
nog vermeld wanneer Hr Willem investiet van Asten genoemd wordt met wijlen zijn 
broer Daniel. Als schepen van Helmond komt hij voor in 1379 in een charter te 
Deurne 14) 
 
 
IIB. Hr Willem van Heersel, pastoor Someren 1400 Asten en Lierop 1416/1428 
Kind verwekt bij Margriet Joyters: 
-.Heilwig huwt Sander Deijnout Sanders 
Kind verwekt bij Beel dr Art Brabelijensoen 
-.Willem 
Kinderen verwekt bij Aleid dr Arnoldus van de Wijntmolen 
-.Daniel, investiet Heesch bij Oss 
A.Aert huwt Katherijn Weijnendr van Hobbraken 
-.Jan 
B.Dirck 
C.Hendrik heeft illeg. knd. 1e bij Sophien Henricksdr van Hudsberch; 2e bij 
Lijsbeth Gerrit van Bergelen 
 
Als een der vele geestelijke bedienaren in deze familie wordt Hr Willem met 
Daniel zijn zoon ook besproken in de studie van prof. Bijsterveld 15) naar de 
pastoors in Noord-Brabant 1400-1570. Met zijn kinderen wordt aandacht aan hem 
besteed in aantal publicaties over Asten, Lierop en Someren 16) 
In de Bossche protocollen is veel over hem te vinden. 17) 
 
Zo draagt hij in 1426 de tocht in zijn huijsinghe die Steghen in Asten op tbv 
Heijlwich zijn nat. dochter verwekt bij Margriet Joyters, welke Heijlwich later 
gehuwd blijkt te zijn met Sander Deijnout Sanders. 18) Op 11-6-1425 heeft Dmns 
Willem van Hersel, investiet van Asten opgedragen Daniel, Arnoldus, Johannes, 
Theodorus en Henricus zijn nat. knd. verwekt bij Aleidis dr Aert van de Wijnt-
moelen en Sander Deijnout Sanders het goed te Bussel. 19). Mbt zijn nat zoon 
Willem heb ik slechts een vermelding gevonden 20). Hr Daniel, investiet van 
Heesch, wordt als zodanig vermeld in 1453, samen met de overige kinderen van Hr 
Willem 21) 
 
 
IIC. Jan van Heersel 
ovl. voor 1416 
huwt Aleijt Jans van Oerle 
D.Daniel huwt NN 
-.Dirck 
-.Henrick 
 
Jan van Hersel wordt regelmarig genoemd als bezitter van de hoeve die Heijtrack 
in de herdgang van Heersel, samen met Hr Willem, investiet van Asten en met de 
overige erfgenamen van Willem (I) waaronder Herick van Goerle. 22) 
Zijn gezin wordt als zodanig genoemd in 1430: Daniel, Dirck en Henrick, zonen w. 
Jan van Heerzel en Aleit Jansdr van Oerle 23) Hij is overleden voor 1416 24), 
Aleit is nog in leven 1452 25) 
Het gezin wordt ook gereconstrueert bij J. Coenen 26) 
 
 
IID. Peter Jan van Helmont, ovl. voor 1402 
huwt Katharina Willem van Hersel 
-.Jan 
-.Willem, investiet van Os 
-.Peter heeft illeg knd bij Antonia Vespertijts 



-.Aert, priester 
-.Hillegont 
-.Lijsbeth, non te Bijnderen 
-.Kathelijn huwt Wouter van de Kerkhof 
 
Het gehele gezin wordt veelvuldig vermeld in de Bossche Protocollen, waarbij 
steeds Katelijn genoemd wordt weduwe van Peter Jan van Helmond. In 1430 wordt 
hierbij uitdrukkelijk gesteld dat Hr Willem en Hr Aert priester zijn. 27) 
Hr Willem voert meestal de naam Hr Willem van Heersel. In 1416 heet hij Hr Willem 
van Heersel zv w Peter van Helmond te Heesch bij Oss. 28). Ook deze Willem heeft 
natuurlijke kinderen, o.a. Heilwich vermeld in 1467 29). Hoewel hij in 1439 
investiet van Oss genoemd wordt 30), komt hij als zodanig niet voor bij 
Bijsterveld. Ook Peter nat zoon van Peter Peter Jan van Helmond komt regelmatig 
voor. Zijn moeder wordt genoemd in 1448 31). Dochter Lijsbeth wordt vermeld als 
non te Binderen in 1456 32) Kathelijn is vrij jong overleden. In veel akten 
treedt op Willem van Catwijk m&m Kathelijn dr w Wouter van de Kerkhof verwekt bij 
Kathelijn Peter Jan van Helmond. 
 
 
IIE. Heilwich Willemsdr van Hersel 
 
Deze tak van Heilwich Willemsdr wordt in een aparte paragraaf behandeld 
 
 
IIIA. Aert hr Willems van Herssel alias van Bussel 
huwt Katherijn de jongste Weijnendr van Hobbraken 
Kinderen: 
A.Daniel huwt Margriet 
 
In Asten wordt hij meestal genoemd "Aert van Herssel genoemd van Bussel". Hij is 
nog in leven in februari 1466 wanneer hij een erfpacht verkoopt aan H.Geestmrs 
van Asten. 33) Vanaf 1467 compareert zijn weduwe Kathelijn wed Art van Hersel met 
haar kinderen terzake van de betaling van de huwelijksgift door de erfgenamen 
Weijn van Hobraken aan haar en haar kinderen 34). In 1457 heeft hij een beemd 
gelegen in de Weerdinghen verkocht. Hij heet dan Art nat.zn was Hr. Willem van 
Heersel, prb. 35) 
 
 
IIIB. Dirck van Heersel alias van Bussel 
 
Hij komt voor te Asten als Dirck van Heersel alias van Bussel, al dan niet samen 
met zijn broer Aert 36), als Dirck van Heersel nat zoon w Hr Willem van Heersel, 
pbr te 'sBosch 37). Er lijken geen nakomelingen van Dirck te bestaan. In 1477 
heeft "Dirc nat. zoon Hr. Willems van Heersel, prb, was erf. opgedragen Jan 
Honsnaese tbv. Hr. Henric zijn broeder, priester ook Hr. Willems voorscr. nat 
zoon was alle huijsinghe, hofsteden en erfenissen toebehorende tot de hoeve tot 
Bussel gelegen aen gheen Dijck tot Asten gelijck Dirc voorscr. verkregen heeft 
tegen Hr. Weijn van Heesse priester". 38) 
 
 
IIIC. Hendrik van Heersel, pastoor Deurne, ovl. voor 1498 
Nat. kinderen bij Lijsbeth Gerrit van Bergelen 
-.Willem huwt 1502 Catharina Willems van Doerne 
-.Johanna 
Nat. kinderen bij Sophien Henricksdr van Hudsberch 
-.Sijmon 
-.Weijndel 
 



Ook Hendrik is onderwerp van studie bij Bijsterveld 39) Hij heeft kinderen bij 
zeker 2 verschillende vrouwen. Zoon Willem treedt in 1502 op samen met Sophien 
Henricks dochter van Hudsberch met Symon, zoon en Weyndel haar dochter verwekt 
bij Hr Henrick 40). Hieruit blijkt dat Willem uit een eerdere verhouding stamt. 
Willem blijkt ook nog een zuster Johanna te hebben gehad die in 1502 niet meer 
vermeld wordt, maar waarmee hij optreedt in de cijnsboeken mbt Deurne 41). Het 
betreft goederen gekomen van Lijsbeth dr Gerrit van Bergelen, hun moeder. 
Over zoon Willem, waarschijnlijk schout van Deurne zijn een aantal akten 
gevonden, zowel te "sBosch als te Deurne, die ons ook zijn familie doen kennen 
met inbegrip van Willem van Deurne zijn schoonvader 42) 
 
 
IIID. Daniel van Heersel 
huwt NN 
Kinderen: 
B.Daniel, kanunnik 
C.Jan huwt NN 
D.Aleit huwt Henrick Petersz Verbeek 
 
Jan Daniel van Heersel, Mr Daniel Daniels van Heersel, kanunnik te Oirschot, 
Hendrik Peter van der Beeck, schoonzoon w Daniel van Heersel, zijn in 1487 ieder 
voor 1/3 bezitter van een hoeve te Heersel onder Lierop. Henrick van Beeck woont 
op Tongelre 43) 
 
 
IVA. Daniel Aertsz van Hersel, ovl. voor 1529 
huwt Margriet NN, ovl. na 1529 
Kinderen: 
A.Aert huwt NN 
-.Lijsbeth huwt 1529/33 Jacop Maes Willemsz 
 
In 1529 delen Art Danelsz van Hersel en Lijsbeth zijn zuster. Het betreft 
goederen gekomen van hun vader, een hofstad belendende Margriet de weduwe Danel 
Arts van Hersel. Het is dus niet zeker dat Margriet de moeder is van de kinderen. 
Mogelijk was Daniel eerder getrouwd 44) 
 
 
IVB. Mr Daniel van Heersel, kanunnik 
Nat zoon verwekt bij NN: 
-.Joost, priester 
 
In het archief van het kapittel van Oirschot wordt Mr Daniel slechts eenmaal 
aangetroffen. 45). Zijn afkomst uit Lierop is hierboven al aangetoond, maar wordt 
expliciet aangegeven in het cijnsboek van de rekenkamer van Brabant 46) 
Ook Joost is priester. Als natuurlijke zoon en als priester krijgt hij bij 
testament van zijn vader slechts het vruchtgebruik van de goederen. Het erfrecht 
is voor Jan de broer en Aleit de zuster van Mr Daniel en hun erfgenamen. Dit 
betreft o.a. de hoeve op Heersel onder Lierop. Hr Joost doet in 1545 handlichting 
van het tochtrecht tbv de erfgenamen 47). Als compensatie krijgt hij van de 
erfgenamen rente. 
Na zijn dood delen de erfgenamen in 1561 de goederen. Zij worden als volgt 
genoemd: 
"Dirck Ambrosis van de Eijnde m&m Aleijt dr. Jan van Hersel, Henrick Henrick 
Schoutens van Hunzel m&m Jenneke dr. Jan voorz, Michiel Henrick van de Schot 
machthebbende van Anna dr. Jan voorz, Jan Dircx Mathijssen m&m Yke dr. Jan van 
Moorsel, Hanrick Gijsbrechts m&m Catharina dr. Jan van Moorsel, de voorz. Jan en 
Hanrick zich sterck makende voor Jan Joosten, momboir van Jenneke en Henrickske 
wett. knd. Jan voorz, Willem Daniel van Hersel voor zz. en voor Jan en Dionisius 



van Hersel zijn broeders, Aelbrecht van Aelst m&m Ariaentje dr. w. Peter Verbeeck 
en als momboir van Anneke en Josijntje, dr. van Peter Verbeeck ende hen sterck 
makende voor Hr. Pauwel Verbeeck voor zz. en ook als momboir van Anneke en 
Josijntje voorz, Philips Jasper van Esch m&m Aleijt wett. dr. w. Leonart Hanrick 
Verbeeck, Willem Leonarts m&m Anna dr. Henrick Verbeeck, Jan Willem Willems voor 
zz. en zich sterk makende voor Amelis zijn broeder [wett. knd. Willem die 
Metser], Daniel, Lenart en Jacob, gebr. wett. knd. w. Thomas Rutger van 
Kerckoerle voor henzelf en Daniel voorsch. met machtiging van [Aleijt] en Merike 
zijn zusters, alle wett. erfg. Mr. Daniel van Hersel hebben gescheiden en 
gedeeld." 48) 
 
 
IVC. Jan Daniel van Heersel 
huwt NN 
Kinderen: 
B.Daniel 
C.Aleijt huwt Dirck Bruijsten van de Eijnde 
D.Luijtje huwt Jan Gijsbert Ansem Peters Verasdonck 
E.Johanna huwt Henrick van Hunsel 
F.Anna huwt Henrick van de Hoeven 
 
Jan is eigenaar van de hoeve "Ten Borchhaut" te Tongelre. Hij heeft in 1500 een 
rente hieruit beloofd aan zijn broer Mr Daniel welke Hr Daniel in 1530 weer 
opdraagt aan de kinderen van Jan 49) 
Deze hoeve is klaarblijkelijk vererfd op Aleijt en Luijtje, zijn kinderen. In 
1560 zijn Aleijt en de kinderen van Luijtje nog steeds in het bezit hiervan. 
Dirck zv Ambrosius van de Eijnde m&m Aleit dr Jan van Hersel, Jenneke en Henrixke 
drs Jan zv Gijsbert Verasdonck van deselve Jan verwekt bij Luijtgard dr Jan van 
Hersel voorz en Jan zv Joost van de Berch m&m Margriet ook dr Jan Gijsberts 
Verasdonck hebben 28-8-1561 de hoeve verkocht aan Jhr Rutger van Berckel, heer 
van Nuenen. Aan deze verkoop wordt in 1578 nogmaals gerefereerd. 50). 
 
 
IVD. Aleit Daniel van Heersel 
huwt mr Henrick Verbeek 
G.Peter huwt NN 
H.Jan huwt NN 
I.Lenart huwt Margriet Rutgers van der Hoeven 
J.Anna huwt Wilhelm Gobbels/Leonarts 
K.Aleijt huwt Thomas Rutger van Kerckoerle 
L.Barbara huwt Wilhem die Metser 
 
Op 3-4-1545 heeft Peter zv w mr Henrick Verbeeck aan Hr Joost nat zv mr Daniel 
van Heersel een rente van 20 1/2 gld verkocht. De overige kinderen van mr Henrick 
Verbeeck beloven ieder hun aandeel te betalen 51) 
 
 
VA. Aert Danielsz van Hersel, ovl. na 1567 
huwt NN 
Kinderen: 
-.Daniel 
-.Frans 
-.Henrick 
-.Paulus huwt NN 
 
Aert Danielsz van Hersel wordt regelmatig genoemd Art van Hersele alias van 
Doeren. In 1567 verkoopt hij met Daniel, Frans en Henrick zijn zonen, mede voor 
de onm. broers en zusters een cijns uit een huis te Asten 52). Deze cijns wordt 



in 1605 door de koper op zijn beurt verkocht 53). Paulus Aert van Hersel wordt 
genoemd in 1591 wanneer hij de goederen verkoopt van zijn ouders aangestorven 
tegen betaling van een rente. Deze rente wordt verkoct in 1616 54). 
 
VB. Daniel Jan van Heersel 
huwt NN 
Kinderen: 
-.Willem 
-.Jan 
-.Dionisius 
 
Willem, Jan en Dionisius worden genoemd bij de verdeling van de goederen van Mr 
Daniel van Hersel. Jan Daniel is waarschijnlijk identiek met Johannes van Hersel, 
rector te Asten/Lierop 55) 
 
 
VC. Aleijt Jan van Heersel 
huwt Dirck Bruijsten van de Eijnde, ovl. voor 1578, huwt 2e Trijnke Gerarts 
 
Dirck Bruijsten van de Eijnde blijkt te Helmond als weduwenaar van Aleijt Jan van 
Heersel voor de tweede maal gehuwd te zijn met Trijnke Gerarts. Uit beide 
huwelijken zijn geen kinderen. Na dood van Dirck blijken de erfgenamen van Aleijt 
grote problemen te hebben met Trijnke Gerarts de weduwe. Zij maken een accood 2-
1-1578. Als erfg van Aleijt worden genoemd de wett. knd. Daniel van Heersel, de 
wett. kinderen Jenneke van Heersel verwekt bij Henricks van Huensel, de knd van 
Anna van Hersel verwekt bij Henrick Verhoevenzoon, de wett. kinderen Luijtge van 
Heersel te weten Jan Dircx man van IJda, Antonis Vlemmicx man van Hanriske, beide 
wett. knd. Luijtge voorschreven, de voorschr. Jan en Antonis zich sterk makende 
voor hun medeconsorten. De man van Luijtje wordt in deze akte niet genoemd. Hij 
valt uit de samenhang met de beide schoonzoons echter wel gemakkelijk terug te 
vinden. 56) Pas 25 jaar later wordt de erfenis volledig afgewikkel 56), ook met 
de erfgenamen van Trijntge. 57) 
 
 
VD. Luijtge Jan van Heersel 
huwt Jan Gijsbert Ansem Peters Verasdonck alias van Moorsel 
-.IJda huwt Jan Dircx [Swerts] 
-.Catharina huwt Hanrick Gijsbrechts 
-.Hanriske huwt Antonis Vlemmicx 
-.Jenneke 
 
Jan Gijsbert Verasdonck wordt door de Hr Neggers ten onrechte genoemd Jan 
Gijsbrecht van Lulsdonck. De door hem geciteerde akte Oirschot ORA2365,f.153, 
vroeger ORA135 leest zeer duidelijk [Ver]asdonck. [fotocopie in mijn bezit]. 
Ook de boven geciteerde akten mbt tot de kinderen Jan van Heersel laat geen 
twijfel 50), 56), 57) 
De Antonis Vlemmicx gehuwd met Hanriske komt voor in de genealogie zoals 
gepubliceerd in "In de Permetatie" als VIe. Als aanvulling op de gepubliceerde 
genealogie moet aan zijn gezin nog toegevoegd worden een zoon Hanrick uit het 
eerste huwelijk met deze Hanriske 58) 
Antonis Vlemmincx blijkt gegoed onder Oirschot. 
 
 
VE. Jenneke Jan van Heersel 59) 
huwt Henricks van Huensel 
-.Henrick 
-.Catharina huwt Crijn Aerts 
-.NN,NN 



 
VF. Anna Jan van Heersel 
huwt Henricks Verhoeven 
-.Henrick 
-.Margrieta huwt Ardt Henricx 
-.Meghtelt huwt Ariaen Jan Goorts 
-.Johanna huwt Antonis Horckmans 
-.Jan huwt Aleijt Henrick Aelbrechts 
 
 
VG. Peter Henrick Verbeeck 
huwt NN 
-.Ariaentje huwt Aelbrecht van Aelst 
-.Annetje 
-.Josijntje 
-.Hr Pauwel 
 
VH. Jan Henrick Verbeeck 
ovl. voor 1545 
huwt NN 
 
VI. Lenart Henrick Verbeeck 
ovl. voor 1545 
huwt Margriet Rutgers van der Hoeven 
-.Aleijt huwt Philips Jasper van Esch 
 
Philips Jaspers soen van Esch als voogd zijner vrouw Aleyt, dv w. Lenardt van 
Beeck, heeft vercocht aan Derick Bruystens soen van den Eyndt 6½ Rinsgld in 46 
gld jaarl rente die heer Joost, nat. zv w. meester Daniel van Hersel, priester, 
verkregen heeft van Cornelis Willems van den Brugge, tbv. zijn tochte en tbv. de 
erfg. w. meester Daniels voors. uit een hoeve te Lierop ts geh. Herssel volgens 
Bosche schepenbrief dd.4-7-1547. 60) 
 
 
VJ. Anna Henrick Verbeeck 
huwt Wilhelm Gobbels/Leonarts 
 
VK. Aleijt Henrick Verbeeck 
huwt Thomas Rutger van Kerckoerle 
-.Daniel 
-.Lenart 
-.Jacob 
 
VL. Barbara Henrick Verbeeck 
huwt Willem die Metser 
-.Jan 
-.Amelis/Daniel 
 
 
4. Het geslacht van Goerle 
 
Een andere interessante link tussen Oirschot en Lierop wordt gevormd door de 
familie van Goerle. 
 
Volgens een aantal posten in het cijnsboek is Henrick van Goerle erfgenaam van 
Johannes van Heersel 61) 
Echter ook komt voor de vermelding van Willem van Heersel als oude vader van Art, 
Willem en Henrick van Goerle, elders genoemd zonen van Henrick van Goerle nat zv 



w Hr Art Ay, deken in Antwerpen 62) 
Daar in dezelfde akte ook Daniel van Heersel genoemd wordt als oom lijkt het dat 
deze Henrick van Goerle getrouwd is met een dochter van Willem van Herzel, die 
gelet op de leeftijd identiek moet zijn met de Willem genoemd onder I. 
Deze Heilwig is mogelijk identiek met de Heilwig die in 1393 genoemd wordt als 
zuster van Jan van der Braken van Hersel 63) 
 
IIE. Henrick van Goerle, dekenssoen van Antwerpen 
huwt Heilwich van Heersel 
Kinderen: 
E.Art 
-.Willem 
-.Hendrik 
 
Zoon Hendrik is mogelijk identiek met Henricus de Goerle vermeld bij Bijsterveld 
64) 
 
IIIE. Art Henrick van Goerle 
huwt NN 
Kinderen: 
-.Aleit huwt Lodewijk van Kessel 
 
Henrick van Goerle, zijn kinderen en Lodewijk van Kessel worden genoemd in een 
groot aantal akten in Den Bosch. Het betreft alle akten mbt het goed Achterbroeck 
onder Lierop gekomen van w Henrick van Goerle nat zv w Hr Art van Goerle, deken 
van Antwerpen, vroeger van Willem van Heersel. Art, Willem en Henrick zonen w 
Henrick van Goerle worden genoemd als bezitters. Willem van Heersel ihh. Heilwig 
dr. w. Lodewijk van Kessel draagt dit goed later over waarbij vermeld wordt dat 
het gekomen is van Henrick van Goerle. 65) Op het goed Achterbroeck berusten 
enkele renten tgv de kinderen Jan Daniel van Hersel. Ook deze worden later 
verkocht aan Rutger van Eijck, waarbij ook Lodewijk zv Lodewijk van Kessel 
voorkomt als een der gerechtigden. 66) 
Naast hun bezittingen te Lierop zijn deze van Goerles ook gegoed te Helmond 67) 
 
Echter onder IVa voert Hr Neggers Willem zv Jacob van Hersel als getrouwd met 
Heilwig dr Lodewijk van Kassel 
 
Mogelijk betreft het hier een typefout, maar zowel de Bossche protocolen, het 
Helmonds protocol en de Lieropse cijnsboeken maken onomstotelijk duidelijk dat 
het hier Lodewijk van Kessel betreft uit het Somerense geslacht van Kessel, dat 
adelijke pretenties heeft en in een volgende generatie dan ook de titel Jonkheer 
gaat voeren 
 
Deze Willem van Heersel komt dus als achterkleinzoon in het bezit van zekere 
goederen afkomstig van Willem van Heersel (I) zijn overgrootvader. 
Als zodanig is deze Willem een duidelijke link tussen Lierop en Oirschot. Zijn 
identificatie met Willem zv Jacob in het artikel van de heer Neggers is overigens 
ook niet onomstreden 
 
De Hr Wiemersma Greidanus in het bovenvermelde artikel ziet deze Willem namelijk 
als behorend tot de door hem beschreven familie, kleinzoon van Dirck Dirck de 
Moldersz van Stipdonck alias van Hersel welke familie hierboven al genoemd is. 
Volgens hem is deze Willem 2 maal getrouwd, zoals in bijgaand schema aangegeven. 
Er zouden echter ook 2 verschillende personen Willem van Heersel kunnen zijn, 
waardoor dit probleem opgelost zou kunnen worden. 
 
 
 



Bijlage de Molder van Stipdonck 
 
In zijn artikel in de Nederlandsche Leeuw 6) heeft Mr. G.J.J. van Wimersma 
Greidanus de betreffende kwartieren vrij ver uitgewerkt. Omdat zoals gebleken is 
er nogal veel mogelijkheden tot verwarring aanwezig zijn heb ik hieronder deze in 
een volgend schema uitgewerkt: 
 
 
Dirck Dircks Molner van Stipdonck, ovl. 1463/64 
huwt Hilleke, ovl. na 1463 
Kinderen: 
 
A.Dirck huwt Heilwig Peter Bliek 
B.Jan de Oude huwt Geertruit Peters Haeck 
C.Rutger 
D.Jan de Jonge huwt Lijsbeth 
E.Willem huwt 1e Heilwig Lodewijks van Kessel, huwt 2e Luijtgard 
F.Joost huwt Beatrijs Jan Wouter Beekmans 
G.Engele huwt Jan van Volken 
H.Kathelijn huwt Robbert Aerts van Boekel 
 
 
A.Dirck van Herssel 
huwt Heilwig Peter Bliek 
Nat.knd: 
-.Jan huwt Engelke Henricks van Volcken 
-.Dirck huwt Hillegont 
-.Heilwig huwt Jan Roelof Pouteniers 
 
Onder nr.2785 suggereert Bijsterveld 6) dat Johannes Theoderici de Herssel, 
vermeld te Oss 1469-1479 identiek zou zijn met de Johannes van Hersel van 1510 
tot 1524 vermeld als rector capelle sine cura te Asten. Meer waarschijnlijk is 
deze Johannes Theodirici zoon van bovengenoemde Dirck en Hillegont 
 
B.Jan de Oude Dircksz van Herssel, molenaar 
huwt Geertruit Peters Haeck 
-.Jan huwt Hillegond Lambert Claes van Goederheijl 
-.Heilwig huwt Jan Wouters van Dommelem 
-.Roelof 
 
D.Jan de Jonge Dircksz van Herssel, ovl. 1503/04 
huwt Lijsbeth, testament 19-7-1504 
-.Hendrik huwt Geertruit Wouter Wouter Ansems 
-.Jan huwt Margriet Gerarts van de Broeck 
-.Heilwig huwt Jan Sloetmaecker 
 
 
E.Willem van Herssel 
huwt 1e Heilwig Lodewijks van Kessel 
huwt 2e Luijtgard 
 
Verwijzingen naar de Bosche protocollen, niet geverifieerd: 
'sBosch ORA1204,f.39v; ORA1206,f.181; ORA1207,f.15v; f.162; ORA1208,f.255; 
ORA1210,f.223v; ORA1226,f.359; ORA1240,f.268v; 
 
 
Noten: 
1) In de Permetatie, pag. 115. Hierbij kan ik een tikfout rechtzetten in voetnoot 



4: 1401 moet zijn 1501 
2) A. Neggers, De Hersel de Oorschot, in: Gens Nostra, jrg. 62, 2007, pag. 449 
3) Oorkondenboek Camps, regest nr.386,dd.13-4-1282, reg. nr.842,dd.13-5-1311 en 
reg.nr.286,dd.1-10-1262 
4) A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld, Nijmegen 1993: 
Nr 3360* Jordanus Henrici de HERSEL (HE(E)RZEL, de) 
Helmond ORA215,nr.414,f.132v., met dank aan de Hr Beiers voor de door hem 
opgestelde regesten. 
5) Mr. C.H. Hanegraaff, Hanegraaff, Genealogie en historische gegevens, Palma de 
Mallorca, 1977 
6) Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, De kwartieren De Bie-Lokemans, in "De 
Nederlandsche Leeuw", jrg. 92, 1975, k.30 
7) 'sHertogenbosch ORA1186,f.417v. De opgaven uit het Bossche protocol zijn voor 
het belangrijkste deel ontleent aan de fiches van hr Smulders. Slechts voor een 
beperkt aantal citeringen zijn deze direcht aan het origineel ontleend 
8) 'sBosch ORA1191,f.351; Mierlo ORA38,f.136v f.178v en Helmond ORA221,nr.175, 
f.55v 
9) Mierlo ORA38,f.46 
10) 'sBosch ORA1176,f.215; ORA1179,f.423; ORA1179,f.505; ORA1187,f.215 
11) 'sBosch ORA1228,f.50 
12) Helmond ORA214,nr.63b en ORA215,nr.182,f.60 
13) 'sBosch ORA1187,f.72v; ORA1188,f.277v; ORA1238,f.173; ORA1238,f.368; ORA1239, 
f.470v; 
14) 'sBosch ORA1180,f.434,dd.1393/96; Deurne, losse charters nr.1 
15) Bijsterveld: 
Nr 3037* Wilhelmus Wilhelmi de HERSEL (HERZEL, de; HERSELT, de; HERSEL, van) 
Nr 2337* Daniël de HERSEL (HERLE, de) 
16) T.Maas, red, Lierop, 'n Beeld van een dorp, Lierop 1989 
J. Coenen, Hertog Jan en de Zummerse mens, Someren 2001 
17) sBosch ORA1186,f.378; ORA1187,f.72v; ORA1187,f.377v; ORA1188,f.277v; 
ORA1190,f.332; ORA1191,f.214; ORA1191,f.234v; ORA1191,f.439v; ORA1192,f.428; 
ORA1192,f.529v; ORA1196,f.14v; ORA1197,f.51; ORA1197,f.100v; ORA1199,f.255; 
ORA1199,f.312; ORA1199,f.357v; ORA1206,f.196v; ORA1207,f.99; ORA1208,f.19v; 
ORA1208,f.97v; ORA1213,f.229v; ORA1219,f.84v; ORA1238,f.173; ORA1238,f.368; 
ORA1239,f.470v 
18) 'sBosch ORA1190,f.101v; ORA1190,f.142v 
19) 'sBosch ORA1195,f.196 
20) 'sBosch ORA1190,f.20 
21) 'sBosch ORA1224,f.4v 
22) 'sBosch ORA1197,f.14v,dd.28-11-1426; ORA1197,f.32,dd.24-1-1427 
23) 'sBosch ORA1200,f.202,dd.1430; ook 
24) Helmond ORA215,nr.195,f.68 
25) 'sBosch ORA1223,f.273; 
26) J.Coenen tap p.71 
27) 'sBosch ORA1183,f.194v; ORA1188,f.459; ORA1193,f.50v; ORA1200,f.11; ORA1221, 
f.45v; ORA1223,f.256v; ORA1224,f.178; ORA1227,f.348v; ORA1233,f.105v; ORA1234, 
f.41; ORA1234,f.167v; ORA1234,f.180v; ORA1236,f.275v; 
28) 'sBosch ORA1190,f.229; 
29) 'sBosch ORA1236,f.275v; 
30) 'sBosch ORA1210,f.363 
31) 'sBosch ORA1218,f.243v 
32) 'sBosch ORA1227,f.176v 
33) Cartularium van de H.Geest te Asten met cijnsen opgemaakt 1503, Gemeente 
archief XXVI/127.1, p.9; Dezelfde akte ook Asten ORA54,f.39 en f.41v; 
34) Asten ORA54,f.60v, 
35) Asten ORA54,f.122 
36) Asten ORA54,f.16v; f.54; f.80v; f.117v; 
37) 'sBosch ORA1224,f.242v; ORA1231,f.93v; 



38) Asten R55,f.141,dd.6-12-1477; 
39) Bijsterveld: 
Nr 3081 Magister Henricus Wilhelmi de HERSEL alias Van ASTEN (HE(E)RSSEL, de; 
BUSSEL, de; ASTEN) 
40) Deurne ORA67,f.18v,dd.19-12-1502; ORA67,f.30,dd.6-3-1503; 
41) ARA Brussel, Rekenkamer van Brabant Nr.45091, cijnsboek Deurne f.168v 
42) 'sBosch ORA1281,f.71v,dd.4-2-1512; ORA1285,f.260v,dd.7-2-1515; Deurne 
ORA68,f.74v,dd.7-6-1518; ORA69,f.88,dd.19-2-1527; ORA73,f.107v,dd.4-6-1541; 
ORA74,f.16,dd.2-3-1543; ORA74,f.20v,dd.23-4-1543; 
43) 'sBosch ORA1257,f.188; ORA1258,f.334v; ORA1259,f.299v; ORA1264,f.23; 
ORA1269,f.205; 
44) Asten ORA60,f.32v,dd.12-11-1529; ORA60,f.34,dd.22-12-1529; ORA60,f.88,dd.7-5-
1533; ORA60,f.115v,dd.6-7-1535; ORA60,f.134,dd.28-1-1536; ORA60,f.165,dd.22-12-
1539; ORA60,f.167,dd.18-6-1533; 
45) RANB, Inventaris nr.51, Kapittel van Oirschot, Regest 537,dd.23-3-1490; 
NB: In dit regest komt ook voor Martinus Vlemincx als rentmeester van het 
kapittel 
46) ARA Brussel, Rekenkamer van Brabant Nr.45092, cijnsboek Lierop, fiche 3849: 
Bovengeschreven ca 1538: Dmns Judocus 
Mag. Daniel et Johannes liberi Danielis fil. Joh. de Hersel pro Aleide relicta 
Danieli predicti ex parte eiusdem Danielis pro Joh. de Fine ex parte Henrici fil. 
Rutgeri de Erpe de comis. jacendi inter palos a --- Dmno ex cartas ville de 
Liedrop. 
47) Oirschot ORA135,p.152,dd.18-6-1545; 
48) Oirschot ORA139,f.105v,dd.13-8-1561; NB: De nummering van de fotocopien van 
een aantal akten in mijn bezit wijkt af van de regesten via internet te vinden. 
Mogelijk moet deze zijn ORA139A,f.89v,nr.294 
49) Oirschot ORA131,f.89,dd.26-3-1530: 
50) 'sBosch ORA1381,f.13,dd.1560; ORA1381,f.226v,dd.28-8-1561; ORA1402,f.293, 
dd.30-1-1578 
51) Oirschot ORA135,nr.279,f.54 
52) Asten ORA62,f.64,dd.10-1-1560; ORA62A,f.185v,dd.19-2-1567; 
53) Helmond ORA245,p.261,nr.447; 
54) Asten ORA66B,f.212v,dd.13-12-1591; ORA67A,f.117,dd.19-12-1616 
55) Bijsterveld: 
Nr 2785* Johannes de HERSEL (HE(E)RSEL(L), de; HERSSEL. de; HERZEL, van) 
NB: Bijsterveld suggereert dat hij mogelijk identiek is met Joannes Theodorici 
van Herssel te Oss. 
Deze is echter aanmerkelijk ouder en stamt waarschijnlijk uit de familie van 
Stipdonck van Herssel, waar later nog op terug wordt gekomen. 
56) Helmond ORA239,p.373,nr.1154,dd.2-1-1578; 
57) Helmond ORA239,p.374,nr.115,dd.2-1-1578; ORA241,p.296,nr.705,dd.25-3-1587; 
ORA244,f.261,nr.958,dd.7-11-1602; ORA244,f.262,nr.959,dd.7-11-1602; 
58) Lierop ORA7.f.7,dd.1-12-1610: Bij de erfdeling der kinderen uit het 2e 
huwelijk wordt als belender genoemd Hanrick Vlemincx van de 1e bedde. 
59) De in deze generatie gemelde kinderen worden alle genoemd in een der 
hierboven aangehaalde akten. 
60) Helmond ORA236,p.343,nr.1157,dd.4-2-1563; 
61) ARA Brussel, Rekenkamer van Brabant Nr.45088, fiche 5265 ca 1448; Idem 
Nr.45091, fiche 8741 ca 1499 en idem Nr.45092, fiche 3844 ca 1538 
62) Helmond ORA215,f.85v,nr.257,dd.30-6-1417; 
63) 'sBosch ORA1179,f.567 
64) Bijsterveld: Nr 2676* Henricus de GOER (GOERE, de; GOIRE, de) 
65) 'sBosch ORA1192,f.524v; ORA1193,f.316v; f.425; ORA1195,f.186v; ORA1196, 
f.19v; f.87; f.200v; ORA1197,f.52; f.86; ORA1198,f.224; ORA1199,f.380; ORA1201, 
f.24v; f.26; f.58; f.71v; f.212; f.239v; f.343v; ORA1202,f.85; f.101v; 
 
66) 'sBosch ORA1202,f.251v; ORA1205,f.248v,dd.28-1-1435 



67) Helmond ORA215,f.101,nr.310,dd.4-11-1417; ORA218,f.139,nr.540,dd.17-3-1438; 
ORA219,f.127,nr.274,dd.11-12-1440; 
 
 
 
Aanvullingen: 
 
Ad IVA: 
Eindhoven R31,f.48,dd.30-7-1558: Testament van Roelof van Berckel, schepen te 
Eindhoven, en Cecilia van Gerwen. Mutueel. Wanner geen kinderen erfg o.a. Jan van 
Gerwen en Aertken van Gerwen, gehuwd met Jan Daniels van 
Hersel, broer en zus van Cecilia. 
 
 
 
vSvY,dl.2, p.421 Huis nr.27 
Dirck van Herael genaemt van Oirle 
-.Jan 
-.-.Jan x Margriet Gerrit van de Broeck 
-.-.-.Lambert 
-.Hendrik 
-.-.Jan 
-.-.-.Wouter 
  
  
ORA1393,f.291,dd.8-3-1551: Lambert, Peeter en Heijlke, kinderen van wijlen 
Gijsbert zoon van wijlen Lambrecht Henricxen, houtzeger, bij wijlen Katharina 
zijn huisvrouw dochter van Wouter Willems; Lambert en Peeter voornoemd met Joost 
en Lambert van Oirle momboirs over Jan en Heijlke onmondige kinderen van wijlen 
Jan Jan van Oirle alias van Herzel bij wijlen Jutta zijn huisvrouw dochter van 
wijlen Ghijsbert en Katharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van 
wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag bij de St 
Barbara poort, pachten. 
 
ORA1841,f.245,dd.7-11-1480: Willem zoon van wijlen Willem van Os heeft het gemael 
van zijn molens te Oss en te Nistelrode voor twee jaar en negen maanden verpacht 
aan Jan van Herzel, genoemd de Molnere van Os. De pacht van de windmolen met de 
rosmolen te Oss bedraagt: 98 mud rogge, een mud boekwijt en 6 cappuijnen per 
jaar. Voor de molen van Nistelrode moet betaald worden: 57 mud rogge een mud 
boekwijt en zes cappuijnen per jaar. 
 
ORA1841,f.284,dd.13-5-1526: Dominus Henricus, priester, Katharina en Heijlwig 
weduwe van Theodorus Hagens, kinderen van wijlen Gerard van den Broeck; Nijcolaes 
zoon van wijlen Arnoldus van Goch man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw; 
Johannes zoon van wijlen Johannes zoon van wijlen Theodorus van Herzele alias van 
Oerle, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Daniel zoon van wijlen 
Willem van der Kammen man en momboir van Theodora zijn huisvrouw, dochters van 
wijlen Gerard van den Broeck; Arnoldus zoon van wijlen Johannes van Zoemeren man 
en momboir van Aleijdis zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijclaes van den 
Broeck; Sophia dochter van wijlen Nijcolaes van den Broeck, Bagijn op de Grote 
Bagijnhof te 's-Hertogenbosch; Heijlwig dochter van van den Broeck, weduwe 
Gijsbert Joerdens; Heer Theodorus van den Merselaer, priester voogd over Matthia 
dochter van wijlen Theodorus Barbitonsdr, gaan erfdeling aan van de goederen van 
wijlen Gooswinus zoon van wijlen Gerardus van den Broeck voorsz: te Den Dungen, 
Nulant, Roesmalen, Empel, op de Pettelaer; pachten en chijnsen 
NB. Het jaar, dat Sijmonis en Pelgrom schepenen waren. 
 
RA1842,f.17,dd.20-11-1500: Ghijsbertus zoon van wijlen Lambert Rovers van den Bos 



bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric van Nulant Ludovicus zoon 
van wijlen Willem van Herssel man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, 
Bruijstinus zoon van wijlen Theodorus van Rode man en momboir van Sophia zijn 
huisvrouw dochters van Lambert en Heijlwig voorsz, gaan erfdeling van de goederen 
van wijlen hun ouders: te Boxtel, Schijndel; pachten en renten. 
 
ORA1842,f.534,dd.26-5-1535: Jan de Oude en Dierck, kinderen van wijlen Henricx 
Jans Diricx van Oirle alias van Herzeel en Gielis Goijaerts van Bladel man en 
momboir van Heijlwig zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx voorsz gaan 
erfdeling aan van de goederen van wijlen hun broeder Jan de Jonge, zoon van 
wijlen Henricx voorsz: te 's-Hertogenbosch twee huizen op de Oude Huls - in een 
van deze huizen zijn hun ouders overleden - Kessel, Maren, Empel; pachten en 
chijnsen. 
 
ORA1843,f.239,dd.23-12-1544: Dierick, Jen en Gerart, kinderen van Diericx Hagen 
bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van Gerard van den Broeck; Jan van den Bosch 
man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van Dierck en Heijlwig 
voorsz; Mathis Janssen van LIerop, gemachtigd van Frans zoon van Dierick en 
Heijlwig voorsz en van Jan van der Heijden man en momboir van Elijsabeth ook 
dochter van Dierick en Heijlwig voorsz, voor schepenen van Antwerpen; gaan 
erfdeling aan van de goederen van wijlen Goossen zoon van Gerard van den Broeck, 
welke goederen Heijlwig en Margaretha weduwe van Jan van Herzel alias van Oerle, 
ter tochte bezeten hebben: te Nulant en Rosmalen; chijnsen. 
 
ORA1843,f.275,dd.23-7-1545: Dierck, Jan en Gerart, zonen van wijlen Dierck Hagens 
bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van Gerard van den Broeck; Jan van den Bosch 
man en momboir van Margareta zijn huisvrouw dochter van Dierck en Heijlwig 
voorsz; Matthijs zoon van Jan van Lierop, gemachtigd voor schepenen van Antwerpen 
door Frans zoon van wijlen Dierck Hagens bij Heijlwig voorsz en ook van Jan van 
der Heijden man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen 
Dierck en Heijlwig voorsz; Goijaert zoon van wijlen Claessen van Goch bij 
Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerart van den Broeck, gaan 
subdivisie aan van de goederen, die Heer Hendrick, priester en Katharijne, 
kinderen van wijlen Goijaert van den Broeck en Heijlwig, destijds weduwe van 
Dierck Hagens en Jan van Oerle alias van Hersele zoon van wijlen Diericx van 
Oerle en Margareta zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard van den Broeck bij 
eerdere erfdeling van de goederen van wijlen Goossen zoon van wijlen Gerard van 
den Broeck tegen de andere condivicenden verkregen: pachten en chijnsen. 
 
RA1844,f.306,dd.5-2-1555: Henricus zoon van wijlen Herman van Herssel weduwnaar 
van Agatha zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert Arnts die Bucke, cedeert 
zijn tochtrecht in een huis, "de Huls" in de St Jorisstraet aan Nijclaes zoon van 
wijlen Johannes Jans man en momboir van Dymphna zijn huisvrouw en Quirijn zoon 
van wijlen Jacob Gerards, man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van 
Henricus en Agatha voorsz. Dymphna en Johanna, met hun echtgenoten en haar 
broeders Lambertus en Henricus, allen kinderen van Henricus en Agatha voorsz, 
verkopen het goed aan Everard zoon van wijlen Peter van de Water. 
 
RA1847,f.356,dd.5-11-1567: Agnees dochter van wijlen Nicolaes zoon van Jacob 
Spijcker bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan van Zutphen bij 
Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Jan zoon van Arnt Ijgraems, genoemd 
Pangelart; Henrick en Marijke kinderen van wijlen Francis die Bije bij Jenneke 
zijn huisvrouw dochter van Nijclaes Spijcker en Katharina voorsz, voor hen zelven 
en Henrick die Bije voorsz nog voor zijn broeder Jacob ook zoon van Francis en 
Jenneke voorsz, van wie hij transport heeft en nog voor zijn onbejaarde broeder 
Willem en voor Jan zoon van Mattheus van Herlair man en momboir van Elijsabeth 
zijn huisvrouw dochter van Francis en Jenneke voorsz; Jan Henricx van Oerle alias 
van Herssele weduwnaar van Jacobke zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijclaes 



Spijcker en Catharina voornoemd, voor henzelven en in naam van Henrick, Wouter en 
Jenneke minderjarige kinderen van Jan van Oerle bij Jacobke voorsz, gaan 
erfdeling aan van de goederen van wijlen Nijclaes en Catharina voorsz: te Alem, 
Rosmalen, Teeffelen; pachten en chijnsen. 
 
RA1849,f.241,dd.14-12-1583: Jan, David en Joostken kinderen van wijlen Lamberts 
van Oerle, alias van Herssele; Hendrick Jan van der Meer in huwelijk hebbende 
Hillegonda zijn huisvrouw; Gerart Henricx die Bije man en momboir van Marike zijn 
huisvrouw, beiden dochters van Lambert voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen 
welke de voorsz Jan van Oerle en Hendrick van der Meer, gekocht hadden van Arnd 
Willemsz en Meester Jan Darkennis, executeurs van het testament van wijlen 
Lambert van Oerle. De kopers willen hun broeder en zusters niet korten in deze 
erfdeling, bestaande uit renten en chijnsen. 
 
RA1923,f.295,dd.3-1-1562: Jan van de Gever, Dionijs zoon van Daniel van Herssel, 
Arien Luijcas, Anthonius Peter Jordens en zijn zoon Peter, zijn momboirs gesteld 
over de onmondige kinderen van Jan zoon van Daniel van Herssel bij Eerken zijn 
huisvrouw dochter van Henricx van de Gever; de onmondige kinderen van Willem zoon 
van Daniel voorsz bij Luijtgaerde zijn huisvrouw dochter van Luijcas Adriaensz en 
over de onmondige kinderen van Daniel zoon van Daniel voorsz. Verkoop van 
leengoederen van wijlen hun ouders, te Tongelre. 
 
RA1923,f.551,dd.28-2-1577: Henrick Lamberts, broeder, Jan Boudewijns, zwager, in 
huwelijk hebbende Catharina Lamberts, zuster van Henrick, Jeronimus Benedictus en 
Willem van Heerssele, zijn momboirs over Aert en Frans, onmondige kinderen van 
wijlen Lambert Henricx, de pasteijbakker, bij Ijken van Heerssele zijn huisvrouw. 
Er zijn nog twee meerderjarige kinderen: Henrick en Catharina, eerder genoemd. 
Erfdeling van de goederen van Heer en Meester Henrick Henricks van Beec, pastoor 
van St Jacop te Leuven. 
 
RA1923,f.563v,dd.17-12-1578: Jacop Jansz van Bladel, Joost Jansz Pijnappel, van 
vaderszijde; Mr Zeger Adriaens en Adriaen zoon van Adriaen Zegers van moederswe-
ge, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Henricx 
van Hersel alias van Oirle, bij Christina zijn tweede huisvrouw. De voor en na 
kinderen zullen gelijkelijk delen. 


