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Inleiding 
Een reiziger is iemand die voortdurend onderweg is, hij moet verder, nergens blijft hij lang. 
Elke reisdag zit barstensvol indrukken, te veel om te onthouden. Daarom houdt hij een 
dagboek bij, dat bij thuiskomst een houvast zal zijn voor zijn herinneringen en leidraad 
voor de vele verhalen die hij wil vertellen. Zo’n reiziger was ook ik. Zonder mijn dagboek 
had ik dit verhaal niet kunnen schrijven. Maar ondanks de dagelijks bijgehouden aante-
keningen is het vooral een verhaal vol vluchtige indrukken. Als reiziger ben je een vreem-
deling die in het voorbijgaan kennismaakt met mensen en omstandigheden. Daarom zijn 
er nog veel onbeantwoorde vragen. Dat hoort onvermijdelijk bij reizen. Wil je alle vragen 
uitputtend beantwoorden, dan moet je een tijdlang op dezelfde plaats verblijven en onder-
zoeker worden.  
 
Al was ik een reiziger, ik wilde geen zwerver worden. Daarom moest ik een plan hebben 
en de vraag beantwoorden wat ik eigenlijk met mijn reis wilde bereiken. Ik wilde zo snel 
mogelijk naar Brabant, omdat er zeer sterke aanwijzingen waren dat daar mijn oudste 
voorouders hebben geleefd. Als ik ze eenmaal gevonden zou hebben, wilde ik met hen, 
in een rechte lijn van afstamming, terugreizen naar het heden. Wat moet dat een geweldig 
gevoel zijn: generatie na generatie je levenslijn uitrollen, je voorouders leren kennen en 
uiteindelijk bij jezelf uitkomen. Ik was een gewaarschuwd man: blijf op de rechte weg en 
laat je niet te veel afleiden door bijzaken en familiale zijwegen, voor je het weet verdwaal 
je en raak je het overzicht kwijt. 
 
Nu het verhaal is geschreven, blijkt hoe belangrijk het was de grote lijn vast te houden en 
niet te veel in details blijven hangen. Natuurlijk is elke afstammeling en zijn gezin even 
belangrijk, maar voor een goed verhaal heb je boeiende feiten nodig. Het zijn de uitschie-
ters, de succesrijken, de waaghalzen, de boeven die het verhaal dragen en zorgen dat u 
blijft doorlezen. Opkomst en ondergang, rijkdom en armoede kenmerkten het leven van 
17 opeenvolgende generaties Moonen. Er werd massaal gestorven en honger geleden.  
Dat leidde in sommige gevallen tot precaire situaties, gezinnen met slechts een enkel kind 
of grote gezinnen waarvan bijna alle kinderen jong het leven lieten.  
 
En dan die steeds maar terugkerende epidemieën. Ik probeerde me voor te stellen hoe 
eeuwen geleden de mensen daarmee omgingen. Daarbij werd ik erg geholpen door de 
actualiteit. Als we zien hoe in onze hoogontwikkelde samenleving, complottheorieën en 
waandenkbeelden wild om zich heen grijpen, hoe moet dat dan eeuwen geleden zijn ge-
weest, toen mensen helemaal niet wisten wat hen overkwam. Ze stierven met bosjes en 
vroegen zich vertwijfeld en wanhopig af wat er gebeurde. De  Middeleeuwse mens dacht 
aan de straffende God of een kwaadaardige duivelse macht. De hedendaagse mens 
denkt nog steeds aan een straffende God, maar nog meer aan een kwaadaardige duivel 
in de persoon van een pedofiele, bloed drinkende elite, die ons wil injecteren met een chip 
waardoor we hun willoze prooi worden. Een ontnuchterende constatering. 
 
Het heeft veel tijd en geduld gekost om een goede balans te vinden tussen de exactheid 
en volledigheid van een stamboom en de eisen van een boeiend familieverhaal. Zo’n ver-
haal kan op vele manieren geschreven worden.  
Dit is mijn verhaal. 
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Hoofdstuk een 
Woord vooraf, overgang van Middeleeuwen naar Renaissance, de 100-jarige oorlog 
en de ondergang van het feodale systeem, het belang van de Bourgondiërs, de Re-
naissance opent ongekende mogelijkheden, onze oudste voorouders: Moen en zijn 
vrouw Lijsbeth de Cock, herkomst van de naam Moonen, onduidelijkheden over 
herkomst en verblijfplaats van Moen, Hilvarenbeek met De Vrijheid en ‘t Vrijthof, het 
kapittel, heer en hertog, molenrecht en abdijen, het veelzijdige beroep van mole-
naar, de stand van het land. 
 

• Het wordt een (vol)slank verhaal met ruime mogelijkheden voor het raadplegen van 
achtergrondinformatie: iedereen kan naar gelang zijn belangstelling, zo zijn eigen verhaal 
op maat maken. We gaan eerst op zoek naar onze oudste voorouders, om samen met 
hen de weg terug naar het heden af te leggen. Deze reis door de tijd maken we met onze  
eigen voorouders in rechte lijn, hun kinderen en soms hun kleinkinderen. Het wordt een 
rechte lijn in de tijd. Breder zal de kennismaking niet worden. (Zie de afstammingsboom 

achterin). We zijn tijdens onze oriëntatie op stamboomonderzoek van Leo Adriaenssen 
gestoten. Daarin worden enkele generaties Moonen beschreven en belangrijke achter-
grondinformatie gegeven. Dat willen we u niet onthouden (1) 
 

• Als je in een flits eeuwen terug gekatapulteerd wordt in de tijd, dan wil je eerst even 
rustig rondkijken om te begrijpen waar je bent geland. In wat voor tijd zijn we terechtge-
komen, hoe zit de samenleving in elkaar, wie hebben het voor het zeggen?  
Waar geen enkele onduidelijkheid over bestaat, is het tijdsgewricht waarin Moen wordt  
geboren: het is een tijdperk van ronduit spectaculaire veranderingen. In de loop van in 
totaal 9 kruistochten (1096-1272), is gedurende twee eeuwen contact gemaakt met an-
dere culturen, geloofsovertuigingen, denkwijzen, cultuur en maatschappijvisies. Het wordt 
onontkoombaar de eigen normen en waarden te moeten toetsen aan de deze andere 
opvattingen, werkwijzen en denkbeelden: de Renaissance breekt aan. Er is wel “100 jaar” 
oorlog en veel ellende en bloedvergieten nodig om de nieuwe inzichten concreet om te 
zetten in een nieuwe samenleving. (2) 

 

• Kort voor of na de geboorte van Moen, vindt in 1435 in Atrecht een heel belangrijke 
gebeurtenis plaats. Bourgondië kiest de kant van Frankrijk in de oorlog tegen Engeland 
en krijgt in ruil daarvoor volledige onafhankelijkheid. Er is dan al 100 jaar oorlog tussen 
Frankrijk en Engeland. Alles begon met de aanspraak die Edward III, koning van Enge-
land, in 1337 maakte op de vacante Franse troon. Dat stelt Frankrijk voor de enorme 
uitdaging deze dreiging het hoofd te bieden. Dat kan alleen als er gemoderniseerd gaat 
worden: een krachtig centraal (nationaal) bestuur met meer territoriale samenhang en een 
staand leger. Het verouderde en vermolmde Middeleeuwse ridderdom met zijn ontelbare 
graafschappen, hertogdommen en leenheren gaat volledig op de schop. (3) 
Deze omwentelingen gaan gepaard met veel militair geweld, plundering, verkrachting, 
roof en moord. Daar heeft de Franse bevolking erg onder te lijden. En daar komen nog 
de eindeloze belastingheffingen bij om de oorlogen te kunnen bekostigen. Onder leiding 
van Filips II van Bourgondië. begint een bestuurlijke verandering naar Frans model. Dat 
kost veel geld. Er groeit verzet bij de oude adel. Filips gaat daarom in zee met de rijke 
Vlaamse steden zoals Gent en Brugge. Ze krijgen in ruil voor geld gunstige regelingen, 
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privileges, zelfbestuur en inspraak. Als hij in 1467 te Brugge overlijdt, laat hij zijn zoon 
Karel, de Stoute genoemd, een indrukwekkend grondgebied na.  
Er komen door de internationale handel nieuwe producten en goederen op de markt. (4) 
Het nieuwe drieslagstelsel zorgt voor het eerst voor landbouwoverschotten. Met paarden, 
in plaats van ossen, en met nieuwe, zware ploegen kan de vruchtbare klei beter worden 
ontgonnen waardoor de opbrengsten zienderogen stijgen. Door het droogleggen en indij-
ken van grond en het kappen van bossen komt er aanzienlijk meer landbouwgrond be-
schikbaar. Ook is er door verbeterde weeftechnieken een ruim aanbod van laken stoffen. 
Bevolkingsgroei, verbetering van het bankwezen, het uitbreiden van de handelsroutes en 
nieuwe productiesystemen leiden over een breed front tot een algemene toename van de 
commerciële activiteit. Zeewaardige koggeschepen uit Brugge bezoeken verre havens in 
Engeland, aan de Oostzee en in de Middellandse zee. En Antwerpen is bezig aan een 
onstuitbare opkomst.  Tussen 1490 tot 1560, de Brabantse Gouden Eeuw, neemt Antwer-
pen de rol over van Brugge als draaischijf voor de handelseconomie van West-Europa. 
Antwerpen groeit uit van een middelgrote Brabantse stad tot de onbetwiste metropool van 
de Lage Landen. Antwerpen wordt de op een na grootste stad ten noorden van de Alpen: 
rond 1400 wonen er ongeveer 10.000 mensen, rond het midden van de zestiende eeuw 
zullen dat er maar liefst 100.000 zijn. Het belang van Antwerpen voor de economie van 
de Meierij en de Kempen kan daarom niet worden onderschat. (5) 
 

• Moen heet voluit Lauwereijns Lauwers Lauwereijns, Moen die Molder. Hij wordt rond  
1435 geboren. Al zijn de gegevens over Lauwereijns summier en onvolledig, ze bevatten 
toch voldoende informatie om een levendige schets van hem te kunnen maken. Uit de 
herhaalde (voor)naam “Lauwereijns” valt af te leiden, dat deze naam enkele generaties 
lang van vader op zoon werd doorgegeven. Maar hoe komen we via de naam Lauwereijns 
op de achternaam Moonen? De sleutel tot de herkomst van de naam Moonen moeten we 
zoeken in de bijnaam “Moen die Molder”. In Vlaanderen is Moen of Monneke de roepnaam 
voor iemand die officieel de doopnaam Simon heeft gekregen. Dat Moen zijn oudste zoon 
Sijmon noemt, is een sterke indicatie dat Simon inderdaad de doopnaam van Moen (of 
Moens vader) moet zijn geweest. En als je een zoon van Moen bent, ben je er in de 
Brabantse volksmond “eentje van Moenen”. Over de herkomst van de voorouders van 
Moen is geen feitelijke informatie beschikbaar. Al is de geboorteplaats van Moen onbe-
kend, er kunnen wel enkele voorzichtige vooronderstellingen worden gedaan. (Oostel-) 
Beerse, is de plek waar Moen een aantal jaren molenaar is. En zijn vrouw heeft als ach-
ternaam “van Beerse”. Het zijn verwijzingen naar de mogelijke streek van herkomst. We 
nemen daarom aan dat bijna   550 jaar geleden in de Meierij van s -Hertogenbosch onze 
stam-oud-betovergrootouders worden geboren. 
 

• Rond 1465 trouwt Moen met Lijsbeth, dochter van Sijmon Claes de Cock (1410-) en  
Kathelijn Pauwels Willems de Decker van Beerse (~1410-). Lijsbeth wordt rond 1440 ge-
boren. Opeenvolgende generaties Pauwels maken een duidelijke stijging op de maat- 
schappelijke ladder. Dat gebeurt via Dionys, een oom van Lijsbeth. Zijn kleinkind, Philips  
Pauwels Nijs, wordt schepen van Middelbeers. Hij trouwt Marie Mathys Meeus van den  
Nuwenhuysen, dochter van Mathijs Bartholomeus (Thys Meeus) Van de Nuwenhuysen  
en Aleijt Wellen Scilders. (6)  
Aleijt is de dochter van Wellen Jans Roelf Muysk Scilders en Jonkvrouw Jenneke Jans 
Van den Rode. Deze Aleijt is van vaderskant en moederskant, van adellijke afkomst. 
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Huwelijken tussen burgerlijke en adellijke families komen op het einde van de Middeleeu-
wen en het begin van de Renaissance steeds vaker voor. Het is een teken van de nieuwe 
tijd waarin de Middeleeuwse standenmaatschappij wordt doorbroken, waarin vrije burgers 
als producent en handelaar steeds meer vrijheid krijgen om rijkdom te vergaren en macht 
en aanzien te verwerven en “omhoog” te trouwen.  
 
I Sijmon Lauwereijns  
Hij wordt rond 1465 geboren. Vader Moen is dan volleerd molenaar. Hij pacht de Beekse 
molen die een aantal jaren eerder naar de directe omgeving van ’t Loo werd verplaatst, 
de plek waar ook Sijmon, en meerdere generaties na hem molenaar zullen zijn. (Omdat 
alleen Sijmon als kind van Moen en Lijsbeth wordt genoemd, is het mogelijk dat moeder 
Lijsbeth op jonge leeftijd overlijdt). In 1475 breken er betere tijden aan. Moen is in de bloei 
van zijn leven, Sijmon is 10 jaar oud en helpt zijn vader: een mooie toekomst  lonkt. 
 

• Hilvarenbeek wordt de plek waar de familieboom wortel schiet. Wat voor habitat is dat?  
Is het goede grond om met succes de familieboom te planten? Voor het beantwoorden 
van deze vragen duiken we kort in de historie van Hilvarenbeek. Rond 990 wordt er op de 
plek van het huidige Hilvarenbeek een tufstenen kerkje gesticht, gewijd aan St. Petrus-
Banden. Het ondergaat diverse verbouwingen en wordt in 1157 verheven tot Kapittelkerk. 
  
Een kapittel is een monnikengemeenschap die het gebied in de wijde omgeving van een   
kerk of klooster gaat kerstenen en ontwikkelen. (7) Ze organiseren (godsdienst)onderwijs,  
voeren ontginningswerkzaamheden uit, helpen zieken en behoeftigen, introduceren  
nieuwe werkwijzen in de landbouw en veeteelt: kortom een kapittel is een krachtige motor  
voor vernieuw  en vooruitgang. Op zo’n plek wil je als ondernemer wel wonen en werken.  
Door de coöperatieve aanpak van het kapittel gaan de vele kleine boeren samenwerken,  
zodat je als molenaar het te malen graan in georganiseerd verband krijgt aangeboden en 
niet met elke afzonderlijke boer afspraken moet maken.  
Ook de veeteelt vraagt om een goede samenwerking. Voor het houden van koeien is de  
grond in Hilvarenbeek en omgeving namelijk te schraal, de weilanden zijn te heiachtig en  
leveren nauwelijks voldoende voer. Voor het vetmesten van slachtvee moet een tocht  
worden gemaakt naar de vette weiden van de Langstraat. Er wordt van daaruit ook hooi  
aangevoerd als bijvoeding voor het Beekse vee.  
 

• In 1157, hetzelfde jaar dat Hilvarenbeek zijn kapittel krijgt, wordt voor het eerst de  
naam ”Beek” vermeld” Tijdens de 13e eeuw komt de naam “Beika” in gebruik. In 1304  
komen we de naam “Hildewaren beke” tegen. “Hildewaris” verwijst naar “Hildeware”, de  
dienstmaagd van de Heilige Oda. Of het nabijgelegen beekje de “Hilver” de voor de hand-  
liggende naamgever van Hilvarenbeek zou kunnen zijn, blijft in onduidelijkheid steken.  
Aan het einde van de 13e eeuw worden de domeinen Diessen-Westelbeers en Hilvaren- 
beek-Riel verenigd in een Heerlijkheid, waarin zowel de Hertog van Brabant als de Bis 
schop van Luik gelijke rechten uitoefenen. De hertog bezit In Hilvarenbeek en omgeving  
veel onbebouwde woeste gronden. De Abdij van Echternach (bezit van het prinsbisdom  
Luik) heeft omvangrijke bebouwde en ontgonnen gronden die aan adellijke families zijn  
beleend. (8)  
Als Moen in Hilvarenbeek gaat wonen is de heerlijkheid vanaf 1410 in leen van de familie 
van Merode. De hertog van Brabant laat zich vertegenwoordigen door de schout van het 
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Kwartier van Oisterwijk. In het kwartier treedt de drossaard op als officier van justitie en 
spreken de schepenen recht. De schepenen worden door de gezamenlijke dorpen van de 
heerlijkheid gekozen Buurtschappen zonder vaste kern of kerk hebben in de schepenbank 
geen vertegenwoordiging.  
 
De dorpskern van Hilvarenbeek heet 'de Vrijheid'. Het is een gebied dat met vier hekken 
van de buitenwereld is afgesloten. Binnen de Vrijheid wonen handelaren, ambachtslieden 
(en andere lieden die geen boer zijn. Zij genieten speciale rechten die de bewoners buiten 
de Vrijheid niet hebben: ze hoeven geen arbeid te verrichten bij het halfjaarlijkse onder-
houd van wegen, straten, dreven, rivieren en waterlopen. En ze hebben het recht om 
markten te houden. Hilvarenbeek is een vrijplaats: de marktkooplui hebben namelijk een 
beschermde status, ze zijn gevrijwaard van arrestatie (bijv. wegens handelsschulden). 
Ten westen van de kerk ligt ook nu nog een ruim plein van 150 bij 70 meter, omringd met 
voornamelijk statige woningen, werkplaatsen en herbergen. Dit bebouwde deel is “de 
Vrijthof”. Het dorp heeft een stedelijke uitstraling, maar is niet ommuurd, had geen begijn-
hof en geen poorterstatuut. Het is eigenlijk een dorps stadje zonder stadsrechten..  
Het zakelijke succes van Hilvarenbeek heeft te maken hebben met de ligging van de Vrijt-
hof direct aan de noord-zuid heerbaan  die de oudere hertogelijke vrijheden Turnhout, 
Arendonk en Oisterwijk (alle gesticht kort voor 1212) met elkaar verbindt. Later wordt deze 
heerbaan onderdeel van de verbinding van Breda, via Rovert naar Bladel, Lommel en 
verder naar Keulen. In de vrijplaats Hilvarenbeek kun je je onttrekken aan de macht van 
de sterke arm en ongestraft clandestiene producten op de markt brengen. Na 1648, als 
Hilvarenbeek op de grens met de zuidelijke Nederlanden ligt, biedt zo’n vrijplaats interes-
sante mogelijkheden voor smokkelaars. (9) 

 

• Uit beschikbare informatie blijkt dat Moen in de periode 1491-1492 molenaar is op een  
van de molens van de abdij van Tongerlo in Oostelbeers. Wat doet Moen op oudere leef-
tijd in Oostelbeers? Hij is geen pachter van een molen, want een pachtcontract heeft in 
de regel een looptijd van zes jaar.  
Moen is in 1491 ongeveer 56 jaar oud. Zijn zoon Sijmon is dan een volwassen man van 
25 jaar en ongetwijfeld zelfstandig molenaar in Hilvarenbeek. Hoe deze feiten te rijmen? 
Het is niet zo ver gezocht te veronderstellen dat (weduwnaar?) Moen, nu Sijmon zelfstan-
dig de Beekse molen bemaalt, voor korte tijd naar de Oostelbeerse molen (terug)gaat om 
aankomende molenaars op te leiden. Het is immers een periode van groei en bloei, de 
oogsten zijn elk jaar overvloediger en het aantal graan- en olieslagmolens neemt gestaag 
toe. Bronnen vermelden dat er rond 1450 in Hilvarenbeek 7 oliemolens worden opgericht. 
Daaruit valt af te leiden dat de teelt van oliehoudende planten in de 15e eeuw een grote 
vlucht neemt. (10) Halverwege de 15e eeuw is Hilvarenbeek een welvarende gemeen-
schap, maar de welvaart is wel ongelijk verdeeld: 30% van de bevolking is te arm om 
belasting te kunnen betalen. Tussen 1472-1480 is er een bevolkingsafname met 15%, 
maar enkele decennia later in het eerste kwart van de 16e eeuw, is er sprake van herstel, 
de bevolking neemt dan toe met ruim 20%. Er is dan sprake van een Gouden Eeuw in 
Brabants Gouden Eeuw. Dat zien we ook aan de opbloei die Hilvarenbeek doormaakt. Er 
worden 2 middelbare scholen gesticht. Er komen 5 jaarmarkten en het doorgaande 
vrachtvervoer via Hilvarenbeek neemt toe. Er is zo veel vrachtverkeer dat een tolkantoor 
wordt opgericht. Rond 1570 breekt de 80-jarige oorlog uit en de dorpseconomie stort in. 
(11) 
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• De vraag blijft: op welke van de Oostelbeerse molen is Moen eigenlijk molenaar? 
Waar krijgt hij zijn opleiding en wanneer begint hij als molenaar in Hilvarenbeek? In 1410 
of iets eerder, wordt in Oostelbeers, deelgemeente van de huidige gemeente Middel-
beers, een standaardmolen gebouwd. Het is een door wind aangedreven molen. Hij staat 
dicht in de buurt van een waterradmolen, de “Muystermolen”, die ook eigendom is van de 
abdij van Tongerlo. (“Muystermolen” is afgeleid van munster ofwel klooster.)   
De “Muystermolen” is een typische wintermolen, die alleen ’s winters in gebruik is als de 
landbouwactiviteiten stilliggen en het waterpeil kan worden verhoogd. Het antwoord op 
de eerste vraag is dus eenvoudig: omdat we weten dat Moens molen een windmolen is, 
kan het niet “De Muystermolen” zijn geweest, want dat is een watermolen en de bediening 
daarvan vraagt andere vaardigheden dan die van een windmolen. Maar was het de 
Oostelbeerse windmolen? Veel archiefwerk van de Abdij van Tongerlo is in de loop der 
eeuwen verloren gegaan. Hierdoor is er weinig informatie over de molens van voor 1590 
Als Moen rond 1465 molenaar te Hilvarenbeek wordt, heeft hij al een intensieve opleiding 
genoten, op de Oostelbeerse molen of elders.  
 

• Het wordt in de loop der tijd steeds normaler dat de abdijen, het molen- en maalrecht  
 verpachten in combinatie met het exclusieve gebruik van water en wind.. Dat is een zeer 
lucratieve inkomstenbron. Door verpachten komt het geld binnen zonder dat de monniken  
daarvoor zelf arbeid hoeven te verrichten. Het is daarom niet vreemd dat de abdij in de 
Beerse twee molens heeft. De pachtboeren op het grondgebied van de abdij zijn geen 
echt zelfstandige ondernemers, ze hebben gewoon de plicht hun graan te laten malen op 
een van de molens van de abdij, (banmolens genoemd) en moeten daarbij ook nog tien-
den, (10% belasting) betalen over allerlei goederen en producten.  
 

• Molenaar zijn, is veel meer dan alleen het malen van zaden en graan. Je moet op de  
eerste plaats de molen kunnen bedienen en onderhouden en je moet ook in staat zijn de 
hele organisatie er omheen goed te laten verlopen: goed ondernemerschap is essentieel. 
De aan- en afvoer van meel en zaden is cruciaal voor de continuïteit van de maal-activi-
teiten. Het is daarom het beste dat een molenaar over eigen transportmiddelen beschikt, 
dan heeft hij zelf de regie over het tijdstip van aan- en afvoer, rekening houdend met de 
onzekere beschikbaarheid van wind en water. De inkomsten van de molenaar bestaan uit 
maalgeld en een deel in natura, meestal 10% van de te malen granen en zaden. 
 
Noten 
(1) (“Elf generaties Moonen, namen, data, anekdotes” door Leo Adriaenssen, in de Brabantse 

Leeuw, jaargang 19, (1970), pagina’s 1-31, 33-89, 105-186. Jaargang 20 (1971) pagina’s 

1-30, 33-63, 65-86. In te zien in de bibliotheek van het BHIC te Den Bosch). 
(2) https://historiek.net/honderdjarige-oorlog-samenvatting/69736/ 
(3) https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_(bestuursvorm) 
(4) https://www.historischnieuwsblad.nl/filips-de-goede-de-echte-vader-de/s-vaderlands  
(5) https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/47636-antwerpen-gouden-eeuw-1490-

1530-eerste-groeifase.html 
(6) . http://thijs.heemkundereusel.com/kwatierstaat/hz004862.htm 
(7) https://www.canonvannederland.nl/nl/page/150202/ontstaan-van-het-kapittel-van-hilva-

renbeek  
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https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/47636-antwerpen-gouden-eeuw-1490-1530-eerste-groeifase.html
http://thijs.heemkundereusel.com/kwatierstaat/hz004862.htm
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/150202/ontstaan-van-het-kapittel-van-hilvarenbeek
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/150202/ontstaan-van-het-kapittel-van-hilvarenbeek
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(8) https://www.canonvannederland.nl/nl/page/150928/ontstaan-van-de-heerlijkheid-hilvaren-
beek-diessen-riel-en-westelbeers  

(9) “Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit” Drs. L.W.F. Adriaenssen 1987 
Uitgave van de heemkundige kring Hilvarenbeek-Diessen “Ioannes Goropius Becanus” 
Pagina 106-110 

. (10) “Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit” Drs. L.W.F. Adriaenssen 1987 
Uitgave van de heemkundige kring Hilvarenbeek Diessen “Ioannes Goropius Becanus” 
Pagina 13-15)  

(11) Zie “Hilvarenbeek duizend jaar” sep. 1988. Uitgave van de heemkundekring Hilvarenbeek-
Diessen. Pagina 87 ev.)  

  

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/150928/ontstaan-van-de-heerlijkheid-hilvarenbeek-diessen-riel-en-westelbeers
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/150928/ontstaan-van-de-heerlijkheid-hilvarenbeek-diessen-riel-en-westelbeers
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Hoofdstuk Twee 
Sijmon Lauwereijns (sLouwers) Moonen en Heijlwich vanden Veeken en hun gezin, 
werking van een olieslagmolen, buurtschap ’t Loo, huwelijksrelaties met andere 
molenaarsfamilies, de stamouders van de Diessense en Hilvarenbeekse tak van de 
familie Moonen, Hilvarenbeek in de 15e eeuw, reformatie en opstand, oorlog en ver-
nieling, migratie. 
 

Sijmon Lauwereijns Moonen wordt rond 1460 geboren. Hij overlijdt voor 11 december 
1517 en wordt dus hoogstens 52 jaar oud. Voor vader Moen is het een zegen dat zijn kind 
een zoon. Hij kan hem het vak van molenaar leren en met een beetje geluk  blijft het 
mooie beroep van molenaar binnen de familie. Er is volop werk, want rond 1475 is de 
economische depressie voorbij, de landbouwproductie neemt elk jaar toe en er is volop 
werk aan de winkel. De toekomst ziet er rooskleurig uit, ook al zijn er om de 6 jaar mis-
oogsten en dan wordt er hongergeleden en krijgen besmettelijke ziekten weer de kans 
om heel veel slachtoffers te maken. De molen waarop Moen en zijn zoon Sijmon werken 
is een olieslagmolen op windkracht. Zo’n molen beschikt over een mechaniek dat het 
winnen van olie uit oliehoudende planten mogelijk maakt: koolzaad (voor lampen), raap-
zaad (voor bakken en braden) en lijnzaad voor verfbereiding. En niet te vergeten het rest-
product, de lijnzaadkoeken. Een olieslager is een speciaal opgeleide molenaar, die in 
staat is het ingewikkelde olieslagproces goed uit te voeren. Voor informatie over de wer-
king van een olieslagmolen zie (1).  
  

Sijmon trouwt Heijlwich vanden Veeken alias Willekens, die ook rond 1465 wordt geboren. 
Zij is de dochter van Henrick Hendricx vanden Veeken en Elisabeth Wouters van den 
Laer. Sijmon en Heijlwich wonen in 1500 aan het Groot-Loo te Hilvarenbeek, op een wind-
molen die hij pacht van de hertog van Brabant. Heijlwich overlijdt voor 17 april 1532, on-
geveer 67 jaar oud, na 15 jaar weduwe te zijn geweest.  
 

• ‘t Loo  
Het is een buurtschap, gelegen direct ten westen van Hilvarenbeek, in de richting van 
Gorp en Roovert. Er is sprake van Groot-Loo en Klein-Loo en een nabijgelegen wouwer, 
een visvijver. Er loopt ook een weg den hertganck vanden Loo ter plaetse geheten het 
Loerbroeck. (Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend grondwa-
ter of door een rivier of beek die regelmatig overstroomt, waardoor het gebied 's winters 
vaak langere tijd onder water staat). Een hertganck (herdgang) is een verbindingsweg 
door onbebouwd gebied naar de dorpskern van een ander buurtschap. In de loop van de 
tijd ontstaat er bebouwing aan weerszijden van de herdgang en groeit de buurtschap vast 
aan de dorpskern van Hilvarenbeek. Het woord “loo” is afkomstig van het Germaanse 
“lauhaz”, wat “bos op hoge zandgrond” betekent. Het is een gebied met een open 
bosstructuur, dicht bij de dorpskern gelegen. Er liggen akkertjes en er wordt vee geweid. 
In het halfopen landschap, op een goed gekozen plek op de hoge zandgrond, past perfect 
een windmolen. De wieken vangen onbelemmerd de westenwind die over de Roovertse 
hei komt aanwaaien. In het broekland kan ’s winters ook een watermolen zijn werk doen, 
aangedreven door het opgestuwde water.  
In het lagergelegen droge deel, de hei, is in Moens tijd ook een paardenslagmolen in 
gebruik door de familie Van Spreuwel. Een molenaar is in de 15e en16e eeuw een man 
van aanzien, want hij vervult een cruciale rol in de voedselvoorziening. Hij en zijn kinderen 
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behoren tot de maatschappelijke bovenlaag en vallen qua maatschappelijk aanzien niet 
uit de toon tussen personen van academisch en adellijk gewicht.   
 

• Het is onrustig in Europa en De Nederlanden. In het begin van de 16e eeuw beginnen  
de kerkelijke en wereldlijke structuren meer scheuren te vertonen. Er wordt steeds open-
lijker kritiek geuit op het functioneren van de kerk van Rome. Er ontstaan bijna tegelijker-
tijd verschillende brandhaarden van verzet. Het zijn Zwingli (1484-1531) in Frans-Zwitser-
land, Luther (1483-1546) in Duitsland en Calvijn (1509-1564) in Frankrijk die kritiek leve-
ren o.a. op de macht van de paus, de biecht, het celibaat, de Latijnse mis en het aflaat-
systeem. In onze regionen escaleert het conflict als Luther eind 1517 in Wittenberg zijn 
95 stellingen wereldkundig maakt. (2)  
 

• Sijmon en Heijlwich krijgen 4 kinderen: Anthonis (Theunis), Jan, Kathelijn en Hendrick. 
Kinderen van Sijmon en Heijlwich trouwen met partners uit respectabele families. 
 
I  Anton Sijmon Moonen 
Anton is de oudste zoon en hij wordt rond 1489 geboren te Hilvarenbeek. Hij krijgt de 
toevoeging “die Molder”, maar het is duidelijk dat hij zijn vader niet als molenaar opvolgt. 
‘Die Molder” is enkel een verwijzing naar herkomst, niet naar beroep. Het is zijn broer Jan 
die het familiebedrijf voortzet.  
Anton trouwt Elisabeth (Lijsbeth) Jan Wouter Melis van Loe, de jongste van vier dochters 
uit het gezin van Jan Wouter Melis van Loe en Aleijt Jan Wouters van Vorsselaer. Jan 
Wouter Melis (overleden voor 1545) en Moen waren buurtgenoten. Wanneer Lijsbeth 
wordt geboren is onbekend. Ze overlijdt tussen 22 maart 1566 en 24 mei 1567. Het gezin 
van Anton en Lijsbeth woont in 1530 in de Koestraat te Hilvarenbeek. In een acte van 
dezelfde datum staat het zo verwoord: “De 'huijsingh ende hoevinghe metter erfeniss daer 
aen liggende ende daer toebehoerende geheijten den Coerbrant geleghen inder parochie 
van Beeck ter steden geheijten aendie Velthoeven'. Anton is dus zonder twijfel boer van 
beroep. Het is zeer aannemelijk dat hij oliehoudende zaden teelt, die door broer Jan, de 
olieslager, worden verwerkt.  
Door zijn huwelijk wordt Anton, zwager van een notaris, van een schepen en van een lid 
uit een adellijke familie. Antons zoon, Sijmon, geboren rond 1530, woont ook aan de Veld-
hoven “inde Koeijstrate”. Hij trouwt met Christina (Stijntken) Rijsbosch, dochter van Ge-
raert Bartholomeus Rijsbosch en van Elijzabeth Jan Dierck Thielmans, die ook in ’t Loo 
wonen, onder den hertganck vanden Loo ter plaetse geheten het Loerbroeck. Sijmon An-
ton hertrouwt met Judoca (Juetken) Michiel Bartholomeus Michielsen vanden Nieuwen-
huijsen. Hij komt in een bekende molenaarsfamilie terecht. Sijmon Anton overlijdt tussen 
1580 en 1601. (3) 

 
II Jan Sijmon 
Jan, de tweede zoon van Sijmon en Heijlwich, wordt de derde generatie molenaar van de 
familie Moonen aent Loo. Zijn geboortedatum ligt tussen 1485-1490. Jan trouwt Beatrix 
(Baettgen) DierckMarten Thielmans. Zij wordt op 23 januari 1551 als zijn weduwe aange-
duid. Jan overlijdt dus voor die datum. Baettgen is de oudste uit het gezin van Marten 
Diercx Thielmans en Kathelijn Jans vander Langerijth, die te Hilvarenbeek hoeven bezit-
ten aent Duijmkens Laer en aan de Voort ter steden geheften Slibbroeck.  
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Jan en Baettgen krijgen 8 kinderen, enkelen overlijden jong. De kinderen die volwassen 
worden zijn: Antonia, Marteken, Pauwels, Jaecxken, Diercxken Lysken, Jan en Sijmon.  
 
Jongste kind Sijmon wordt de 4e generatie molenaar op de oliemolen 'aent groot loo' Hij 
wordt rond 1555 te Hilvarenbeek geboren en overlijdt daar voor 9 september 1578.Zijn 
broer Sijmon trouwt Truijken Peter Hagen, dochter van Peter Haghen en van Margriet 
Aerndt Claeus Otten. (4)  Zijn zus Diercxken trouwt Wouter Jan Huijben, zoon van Jan 
Huijbrechts Willen, molenaar en van Katlijn Henrick Wouter Meeus vanden Nuwenhuijze, 
geboren te Baarschot circa 1520, en daar overleden voor 15 maart 1580. Diercxken over-
lijdt 17 juni 1561. 
Het huwelijk van Diercxken Moonen met molenaar Wouter Jan Huijben is er een in een 
lange reeks molenaarshuwelijken. Als we het hertogelijk cijnsboek van 1340 raadplegen, 
passeren een aantal bekende molenaarsfamilies de revue: Vanden Nuwenhuysen, Van 
Spreuwel, Verrijth, Willen, Huijben en Moonen. Van 1340-1679: dat is bijna 340 jaar on-
afgebroken molenaarschap. Een eeuw eerder, in 1579, is er met de dood van Sijmon Jan 
Moonen een eind gekomen aan de 120-jarige molenaarsdynastie van familie Moonen. (7) 
 
III Henrick Anton Sijmon Moonen 
Hij is de derde zoon en wordt onze stamvader in lijn en wordt de grondlegger van opeen-
volgende generaties succesvolle rad- en wagenmakers en bekleders van diverse publieke 
functies. (zie hoofdstuk III) 
 
IV Kathelijn Sijmon Moonen 
Haar overlijdensdatum is niet bekend. Zij wordt waarschijnlijk rond 1495 geboren. Kathe-
lijn trouwt Dierck Wouter Thielmans, bierbrouwer van beroep. Met hem woont ze op haar 
hoeve ”tot Loe”. Kathelijn is de eigenaresse van de hoeve, die gelegen is op dezelfde 
locatie waar de molen staat, waarop eerder haar vader en nu haar broer Jan molenaar is. 
Kathelijn krijgt in haar huwelijk met Dierck 4 kinderen: Cornelis, Margriet, Marie en Kathe-
lijn. Dierck overlijdt voor mei 1524.  
Kathelijn hertrouwt rond 1524 met weduwnaar Ariaen Claesse Wuestenborchs, die rond 
1480 wordt geboren en voor 1533/1535 overlijdt. Zij worden de grondleggers van de fa-
milie Wuestenborchs-Moonen uit Hilvarenbeek. (Stamboom van de Brabantse familie Woesten-
borg (1400-1800) De Brabantse Leeuw, Vol. 27 (1978) pagina’s 77-93, 109-129, 141-145. Bibliotheek BHIC 
Den Bosch.)  

Uit dit tweede huwelijk van Kathelijn worden vier kinderen: Cornelis, Anna, Jutta en Huij-
bert. Deze Huijbert Wuestenborchs wordt rond 1530 geboren en overlijdt voor 1597. Hij 
trouwt Kathelijn Geraert Rijsbosch, de dochter van Geraert Bartholomeus Rijsbosch en 
Elisabeth Jan Dierck Thielmans, een zus van Stijntken Rijsbosch, de vrouw van oom An-
ton. Ze krijgen 4 kinderen. Hun jongste dochter Catharina, trouwt Jan Scellekens, sche-
pen van Hilvarenbeek, zoon van Jan Merten Scellekens en Anneke Peter Wouter 
Nouwen. Namen om te onthouden. We komen de families verder in ons verhaal nog tegen (5) 
 

Kathelijn Moonen wordt door het huwelijk met Ariaen Wuestenborchs, schoonzus van zijn 
zus Kathelijn. Deze Kathelijn is een verhaal apart. Zij krijgt een relatie met de getrouwde 
Adam Ghysbert Metten alias Back, schepen in de dingbank (middeleeuwse rechtbank) 
van Hilvarenbeek, Diessen, Westelbeers en Riel. Hij woont in de Wouwerstraat te Hilva-
renbeek. (6)  
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• We leven mee met keizer Karel V, die als de Reformatie doorzet, als keizer van het 
Roomse Rijk maar een ding kan doen: de ketterij met harde hand bestrijden. Karel stelt 
in 1522, naar Spaans model, de Inquisitie in. Berucht is zijn uitvaardiging van het Bloed-
plakkaat in 1550. Op allerlei ‘ketterse’ handelingen komt de doodstraf te staan, zoals de 
verspreiding of het bezit van lutherse en calvinistische boeken en plakkaten, de prediking 
van reformatorische ideeën en het houden van protestantse bijeenkomsten of kerkdien-
sten. Het is vooral bedoeld om af te schrikken, maar er is geen houden meer aan. (8) 
 
In 1555 treedt een zieke en teleurgestelde keizer Karel af, na een regeringsperiode van 
40 jaar waarin hij De Nederlanden liet uitgroeien tot een aaneengesloten, goed bestuurde, 
rijke regio. Karel sterft enkele jaren later, in 1558, in een klooster in Spanje. Zijn zoon 
Filips II volgt hem op. Filips begrijpt niets van de problemen in het verre, koude noorden. 
Hij voert de strijd tegen de protestanten op en het conflict escaleert tot een complete 
oorlog, waarin de noordelijke gewesten zich gewapenderhand willen afscheiden van het 
Spaanse gezag. Deze opstand zal met onderbrekingen, 80 jaar gaan duren. Als ook gods-
dienst een belangrijk wapen wordt in de strijd, dan wordt het recht van de sterkste gekop-
peld aan onweerlegbaar eigen gelijk: dan wordt de oorlog meedogenloos. Brabant krijgt 
aan de Hollandse republiek een dubbele vijand: bezetter van het grondgebied en onder-
drukker van de katholiek godsdienst. 
Tussen 1572 en 1630 zullen 100.000 tot 150.000 mensen uit de Zuidelijke Nederlanden 
naar het Noorden emigreren. Dat veroorzaakt een grote bevolkingsaanwas, want Neder-
land telt rond die tijd maar 2 miljoen inwoners. De nieuwkomers, orthodoxe protestanten, 
vestigen zich vooral in de steden. Hun komst vormde dan ook een belangrijke stimulans 
voor de handel en de nijverheid. Het huidige Noord-Brabant, dat grenst aan de opstandige 
gebieden, wordt een frontlinie in de strijd tussen de opstandige gewesten in het noorden 
en de Spaanse gewesten in het zuiden met godsdienstdiscriminatie, moorden, brand-
schattingen en vernieling van eigendommen en plunderingen tot gevolg. Dat er ondanks 
moeilijke tijden toch vooruitgang en succes kan worden geboekt gaan we in het komende 
hoofdstuk zien, als Henrick Sijmon Moonen en zijn kinderen en kleinkinderen een wagen-
makers-dynastie opbouwen en een belangrijke rol gaan vervullen in de wereld van ver-
voer en transport in Hilvarenbeek en daarbuiten. (9) 
 

Noten 
(1) www.you tube “de werking van een olieslagmolen” Oostmolen Gistel)  

(2) https://historianet.nl/maatschappij/godsdienstgeschiedenis/de-reformatie/reformatie-
zette-europa-in-vuur-en-vlam  

(3) http://genealogie.fklerkx.nl/ald/21/rapportenparenteel/20031.html  
(4) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I05461.php 
(5) http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/adriaenssen/16.%20de%20erfgena-

men%20van%20heer%20ghijsel%20back.htm?t2=Leo%20Adriaenssen 

(6) http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/adriaenssen/12.%20de%20erfgena-
men%20van%20heer%20ghijsel%20back.htm?t2=Leo%20Adriaenssen  

(7) (“Van Gijsel, vijfenveertig molenaars” door Leo Adriaenssen, in de Brabantse Leeuw, jaargang18, 
1969, pagina’s  80-95 en 97-112. Bibliotheek BHIC Den Bosch)  

(8) https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-spaanse-inquisitie-minder-bruut-dan-gedacht  
(9) https://vijfeeuwenmigratie.nl/periode/1580-1700 

https://historianet.nl/maatschappij/godsdienstgeschiedenis/de-reformatie/reformatie-zette-europa-in-vuur-en-vlam
https://historianet.nl/maatschappij/godsdienstgeschiedenis/de-reformatie/reformatie-zette-europa-in-vuur-en-vlam
http://genealogie.fklerkx.nl/ald/21/rapportenparenteel/20031.html
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-van-den-heuvel/I05461.php
http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/adriaenssen/16.%20de%20erfgenamen%20van%20heer%20ghijsel%20back.htm?t2=Leo%20Adriaenssen
http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/adriaenssen/16.%20de%20erfgenamen%20van%20heer%20ghijsel%20back.htm?t2=Leo%20Adriaenssen
http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/adriaenssen/12.%20de%20erfgenamen%20van%20heer%20ghijsel%20back.htm?t2=Leo%20Adriaenssen
http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/adriaenssen/12.%20de%20erfgenamen%20van%20heer%20ghijsel%20back.htm?t2=Leo%20Adriaenssen
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-spaanse-inquisitie-minder-bruut-dan-gedacht
https://vijfeeuwenmigratie.nl/periode/1580-1700
https://vijfeeuwenmigratie.nl/periode/1580-1700
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Hoofdstuk Drie 
Henrick Sijmon Moonen wordt timmerman, hij trouwt Marije Otten, gunstige lig-
ging van Hilvarenbeek, economische bloei, Willem de buitenechtelijke zoon, begin 
van een succesvolle wagenmakerdynastie aendie Bijest aent Dijckeijnde, hartver-
warmende vergevensgezindheid, Martinus Becanus, Lambrecht verhuist naar 
Diessen, agressie en godsdiensthaat, geschikt voor borgemeester.  
 

Henrick, alias die Molder, wordt rond 1490 in Hilvarenbeek geboren. Hij is de derde zoon 

in het molenaarsgezin van Sijmon Moonen. Henrick wordt als timmerman onmisbaar voor 
zijn molenaarsfamilie. Hij zit nooit zonder werk, want niet alleen molens, maar ook huizen, 
schuren, meubels, kasten, karren, gereedschappen en huishoudelijke gebruiksvoorwer-
pen, bijna alles wordt van hout gemaakt. Het zijn de zonen van Henrick en hun kinderen 
die uiteindelijk het timmermanswerk van hun (groot)vader uitbouwen tot een zelfstandig 
en welvarend familiebedrijf. We gaan in de komende hoofdstukken zien hoe zich uit het 
beroep van molenaar van onze oudste voorouder, op organische wijze de beroepen van 
wagenmaker, vervoerder en entrepreneur gaat ontwikkelen.  
 

• De komende generaties Moonen zullen groot worden in het vervoer en transport van  
goederen, te beginnen in de boterhandel. Ze zijn te vinden op alle belangrijke handelswe-
gen in de zuidelijke Nederlanden. Er is volop werk. In de periode van 1495-1525 maakt 
de Brabantse economie een versnelde groei door. Den Bosch profiteert sterk van de Hol-
landse expansie. De handel op Keulen, Aken en Frankfurt trekt sterk aan. Tussen 1535-
1565 kent de export naar Antwerpen onbegrensde groeimogelijkheden. De vraag naar 
producten zoals lakens, lijnwaad en tijk is nauwelijks te bevredigen en het vrachtvervoer 
groeit navenant. Hilvarenbeek is rond 1538 vooral een halteplaats op de route van Ant-
werpen naar Keulen. Het zijn vooral vervoerders uit een 40-tal dorpen uit de Limburgse, 
de Loonse en Antwerpse Kempen die het vervoer voor hun rekening nemen. Pelt, centraal 
gelegen in de teutenregio, spant de kroon. Maar dat gaat snel veranderen.  
Na 1530 stijgt de vraag naar boter en melk sterk. De handel in zuivel uit de Brabantse 
Kempen groeit gestaag en leidt tot het ontstaan van de belangrijke Beekse boterhandel.  
 
Bij het uitbreken van de 80-jarige oorlog in 1568, begint een periode van plunderingen, 
vernieling van oogsten, dwangarbeid, vordering van vee en zware oorlogsbelastingen. 
Het is goed ons te realiseren dat reizen in de 16e eeuw, zelfs zonder oorlogshandelingen, 
een hachelijke onderneming is. Achter elke struik loert gevaar, struikrovers en rondtrek-
kende soldaten die op zoek zijn naar een aanvulling op hun achterstallige soldij. De 
Beekse voerlui rijden meestal in karavaanverband, daardoor kunnen grotere opdrachten 
worden aangenomen en zijn ze veel minder kwetsbaar voor overvallen.  
 
In 1588 leeft door de afsluiting van de Schelde het vrachtvervoer weer wat op. Het 
transport vanuit het Maasland en Duitsland naar Antwerpen, buigt op weg naar Holland 
af naar Breda en Den Bosch waardoor de passage via Hilvarenbeek vanzelfsprekender 
wordt. Pas rond 1650 gaat het de voerlui uit Hilvarenbeek, Tilburg, Moergestel, Diessen, 
Hoge en Lage Mierde, Hulsel en Oisterwijk echt voor de wind. Hilvarenbeek telt dan meer 
dan 100 vervoerders.  
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• Door de economische voorspoed blijft de vraag naar vervoersmiddelen groeien, er is  
vooral een toenemende behoefte aan grotere transportkarren. De ontwikkeling, de pro-
ductie en het onderhoud van transportkarren wordt een belangrijkste activiteit van het 
timmerbedrijf van Henrick Moonen. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is 
het van essentieel belang dat de levering van hout is gegarandeerd. Daarom vestigt Hen-
rick zich aendie Bijest aent Dijckeijnde, het huidige Biest-Houthakker. Daar is voldoende 
ruimte voor een timmerwerkplaats en er is volop hout beschikbaar: op de eigen gronden 
worden door de Biestser gemeenschap vanaf 1390 bomen geplant en gekapt. 
 

• Henrick trouwt Marije Nicolaas Claes Otten, die rond 1495 te Hilvarenbeek wordt ge- 
boren. Zij is de dochter van cijnsman Claes Ott Wouter Otten en van Engel Snellaert 
Willem Haecx. Henrick overlijdt voor 1546. (1)  Marije overlijdt na 1550. Henrick en Marije 
krijgen vier dochters en twee zonen: Kathelijn, Claes, Cornelis, Engelken, Elijzabeth, Heijl-
wich. Cornelis wordt onze voorvader in de rechte lijn. (zie hoofdstuk IV) 
 
I Claes Henrick: wagenmakerdynastie  
Hij wordt rond 1520 in Hilvarenbeek geboren en overlijdt voor 1574. Claes wordt timmer-
man in het bedrijf van zijn vader en woont met zijn vrouw ook aende de Biest. Claes trouwt 
Kathelijn Jan de Becker Goeijaertssoen, geboren rond 1530, dochter van Jan die Becker 
Goeijaertssoen en van Deliegen Sloetmaker, die te Moergestel inde Heijschen wonen. (2)  
Hij begint een eigen wagenmakerij (3) 
Claes krijgt een buitenechtelijk kind: Willem Claes Henrick. (4)  Willem wordt geboren op 
27 mei 1545 en overlijdt na 31 januari 1577. Zijn moeder is Anna Aert Jan Nijcoels  
Hij wordt liefdevol in het gezin van Claes en Kathelijn opgenomen. Ze krijgen samen  nog 
drie zonen: Cornelis, Sijmon en Lambrecht. Zonen Willem en Lambrecht worden wagen-
maker en komen bij vader in het bedrijf.  
 
Zoon Willem trouwt Mariken Jan Aert Celen. Zij krijgen rond 1575 een dochter: Geertruit 
Willem Moonen de Raijmaecker. Rond 1574 overlijdt vader Claes en Willem erft als oud-
ste zoon en volleerd vakman het bedrijf van zijn vader. Willems dochter Geertruit trouwt 
Jan Zebrechts Vrancken. Als haar vader en haar man Jan kort na elkaar overlijden, is 
Geertruit niet in staat het bedrijf voort te zetten. Op 31 januari 1577 verkoopt zij de wa-
genmakerij annex winkel aan oom Lambrecht die ook timmerman en wagenmaker is. 
 
Zoon Cornelis (1560-1625) trouwt na tweemaal kinderloos weduwnaar te zijn geworden 
met Lijsken Willems Geertruijden. Ze krijgen 6 kinderen. Cornelis Hij speelt geen aanwijs-
bare rol in de geschiedenis van de wagenmakersdynastie. 
 
Zoon Sijmon trouwt Mariken Jacob Goijaerts Van Der Craenmer op ’t Hoogeind te Esbeek. 
Het gezin woont in 1600 aan de Westerdijk te Hilvarenbeek. (5) Sijmon hertrouwt, 60 jaar  
oud, op 4 januari 1620 met Cathalijna Goijaerts Zweens, de weduwe van Willem Jan  
Smolders. Sijmon wordt vermoord door haar zoon Aert Willems Smolders.  
De kinderen van Sijmon trekken zich het lot aan van de hoogzwangere vrouw van Aert  
Smolders en zijn drie kleine kinderen. Op 4 juli 1635 verzoenen ze zich met hem voor  
de schepenen van Hilvarenbeek. Op 22 juli 1641 sturen zij een brief naar de Raad van  
Brabant in Den Haag, waarin ze verklaren Aert Smolders de doodslag op hun vader te  
willen vergeven. (6) 
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Jongste zoon Lambrecht wordt geboren rond 1560 en overlijdt in 1618. Hij is in sijn leven 
een Rademaecker van sijn ambacht gewoont hebbende op de Canterij alhier binnen Hil-
varenbeeck. Lambrecht neemt na overlijden van zijn halfbroer Willem het wagenmaker-
bedrijf over van zijn nicht Geertruijt. Met de overname van het bedrijf van zijn overleden 
broer Willem, begint met Lambrecht een nieuwe generatie wagenmakers. Lambrecht 
wordt een succesvol zakenman die ook bestuurlijke verantwoordelijkheden zal dragen. 
Lambrecht wordt kerkmeester en als bedesetter int hij belastingen in opdracht van het 
bestuur van het kwartier Oisterwijk.  
 
Hij trouwt Margriet Jan Schellekens, dochter van baardsnijder Jan Merten Schellekens en 
van Anneken Peter Wouter Nouwen. Margriet heeft een broer, Martinus Becanus Schel-
lekens (1563-1624), hij wordt priester en volgt een universitaire opleiding filosofie. Hij 
doorloopt een internationale carrière. In Keulen doceert filosofie en theologie aan de uni-
versiteiten van Keulen, Würzburg, Mainz en Wenen. Hij wordt biechtvader van de nieuwe 
keizer, Ferdinand. Becanus publiceert veel, met name systematiseert hij de problematiek 
die de hervorming voor de katholieke kerk met zich meebrengt. Op 24 april 1624 overlijdt 
hij te Wenen. Hij is een fanatieke calvinistenhater. (7) 
 

• Lambrecht en Margriet gaan wonen in het huis in de “Paerdtstraet”, waarin zijn half- 
broer Willem tot zijn dood rond 1580 woonde. Margriet overlijdt in 1624 of 1625, ongeveer 
68 jaar oud, zeer waarschijnlijk wordt zij slachtoffer van de grote pestepidemie. Lambrecht  
overlijdt zoals we hebben gezien enkele jaren eerder in 1618. Op 9 september 1627 ver-
kopen de zonen van Lambrecht het ouderlijk huis annex wagenmakerij in de Peerdestraat.  
 

• Begin juni 1587 geven de Staten van Holland aan luitenant-generaal Hohenlohe de  
opdracht om met alle mogelijke agressieve middelen, verwoestingen aan te richten in 
dorpen en plaatsen in Brabant. Mensen uit hun huizen te verjagen, hun vee, paarden en 
have en goed te roven, en huizen versterkingen af te branden. Omdat het Spaanse leger 
in Vlaanderen campagne voert tegen de opstandelingen, heeft Hohenlohe in de Meierij 
de handen vrij. Als de hertog van Parma (Alexander Farnese) op 26 juli hoort dat er al 
tweeëntwintig dorpen in de Kempen zijn geplunderd en verbrand, gelast hij generaal Hou-
tepen (van Haultepenne) om Den Bosch te hulp te schieten. Houtepen verlaat de Rijn-
streek, steekt de Maas bij Venlo over en treft bij aankomst Helmond verbrand aan. Hel-
mond blijkt op 4 juli in brand te zijn gestoken. Voorafgaand waren op 24 juni Loon op 
Zand, aansluitend Boxtel en op 2 juli Eindhoven hetzelfde lot beschoren. Deze plaatsen 
hadden militaire versterkingen, maar ook menig strategisch oninteressant dorp werd on-
derweg verwoest. Het is goed te beseffen wat voor enorme impact deze onverwachte 
plunder- en vernietigingstochten uit het noorden, hebben op het moreel van de burgers. 
Ze worden ineens gehaat vanwege hun geloof. (8)  

 
Dit is het maatschappelijke klimaat waarin Lambrecht en Margriet beginnen met het stich-
ten van hun gezin. Ook al zijn zij geen voorouders in de rechte lijn, we besteden toch wat 
uitgebreider aandacht aan deze wagenmakertak, omdat het wagenmaken in de familie 
Moonen nauw verbonden is met de latere transportactiviteiten van mijn voorouders. Er is 
ook een begijntje in de familie. (9). 
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Lambrecht en zijn vrouw zijn rond 1587 van Hilvarenbeek naar Diessen verhuisd. Ze krij-
gen 13 kinderen, maar onze aandacht gaat vooral uit naar hun zoon Teunis, die het wa-
genmakerbedrijf van zijn vader zal voortzetten. Ook enkele dochters passeren de revue. 
Wat duidelijk wordt is de ondernemerszin en het maatschappelijk aanzien van de familie 
Moonen uit Diessen en Hilvarenbeek. Lambrecht zal samen met zijn drie zonen Teun, 
Cornelis, en zijn jongste broer Jacop van het familiebedrijf een groot succes maken, on-
danks de toenemende militaire dreiging vanuit het Noorden.  
  
Anthonis (Teunis) is het eerste kind in het gezin. Hij wordt gedoopt te Diessen op 13 
augustus van het rampjaar 1587 en overlijdt daar op 15 maart 1663. Met hem begint de 
Diessense wagenmakertak van de familie Moonen. Teunis trouwt op 27 november 1612 
met Maeijken Beersmans, dochter van timmerman Jacob Geraert Beersmans. Ze gaan 
in Bae(r)schot wonen en stichten een groot gezin van 14 kinderen: 9 jongens, 5 meisjes 
Teunis wordt wagenmaker en radenmaker te Diessen. Minstens 5 van zijn zonen worden 
wagenmaker, radenmaker, timmerman en ook bedesetter en borgemeester. Borgemees-
ter en bedesetter word je, als je welgesteld bent, plichtsgetrouw je belasting betaalt en de 
welstand van je medeburgers goed weet in te schatten.  
Op 8 april 1626 neemt Teunis het bedrijf van zijn vader Lambrecht over. Op 18 januari 
1643 is hij bedesetter te Diessen. Drie zonen van Teunis, Jacop de Oude, Adriaen en 
Jacop de Jonge (en diens zoon Cornelis) worden ook wagenmaker en radenmaker.   

 
Teunis oudste zoon Jacob de Oude, wordt geboren op 15 september 1613 te Diessen en 
overlijdt daar voor 1675. Hij trouwt Heijken Jacob Aerts (1621-1661) en hertrouwt Maeij-
ken Aert Fiers (1626-1679). Zijn zoon Adriaen Anthonius Moonen wordt op 12 april 1627 
gedoopt te Diessen en  daar begraven op 21 december 1694. Hij wordt ook wagenmaker 
en borgemeester. Adriaen trouwt in 1662  met Cornelia Willems Voss (1628-1667)  Adri-
aen heeft een buitenechtelijke relatie met zijn dienstmeid IJken Jan Roosen waaruit op 
30 januari 1670 een kind wordt geboren. Adriaen verklaart plechtig dat hij niet de vader 
van het kind is.  
 
Jongste zoon, Jacop Anthonis Moonen (de jonge) wordt in 1640 geboren en overlijdt in 
1697. Hij wordt evenals zijn beide broers wagenmaker en timmerman te Baeschot en 
borgemeester van Diessen. Jacop  trouwt in 1682 met Adriaentjen Janssen van Trier 
(1644-1716). Adriaentjen is de dochter van Jan Adriaen Jacops van Trier en Elisabeth 
Bunnen. (10) Zij erft een stede “aent Heijeinde” aan de Westerwijk. Samen met nog een 
tiental andere notabele inwoners van Diessen machtigt Jacop het dorpsbestuur om 4.500 
(gulden)? op te nemen als afkoopsom van plunderingen en branden door de legereenhe-
den van de Koning van Frankrijk, zoals die onlangs in verschillende dorpen van het Kwar-
tier van Kempenland plaatsvonden. (11)  
 
Na het verkennen van de Diessense zijtak van de familie, gaan we terug naar het gezin 
van Henrick en Marije. 
 
II Elijzabeth Henrick Moonen  
Dochter Elijzabeth wordt geboren rond 1530. Begin 1581 wordt zij de weduwe genoemd 
van Henrijc Reijmen van Roevaert uit Hooge of Lage Mierde, die naar zijn beroep Henrick 
“de Screijnwercker” wordt genoemd. Henrijc wordt geboren omstreeks 1530 en overlijdt 

http://thijs.heemkundereusel.com/kwartierstaat/hz004038.htm
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daar rond 1580. Het gezin woont aende Berthen. Er is niet alleen zakelijk een goede 
samenwerking tussen de gezinnen van Elijzabeth en haar broer Claes. Ook op persoonlijk 
vlak is er een nauwe relatie. Op 4 maart 1575, treedt Henrijc op als voogd voor de kin-
deren van zijn in 1574 overleden zwager Claes Henrick Moonen. Uit het huwelijk van 
Elijzabeth Moonen en Henrijc Reijmen stammen de schrijnwerkers en wagenmakers Van 
Rovert aan de Beerten. Zij krijgen twee zonen, Sebastiaen en Reynier Henrijc van Rovert. 
Van Sebastiaen zijn geen gegevens bekend. Reynier wordt geboren in 1591, en oefent 
het beroep van schrijnwerker uit in de Papenstraat te Hilvarenbeek. Hij werkt ongetwijfeld 
nauw samen met zijn neven, de kinderen van oom Lambrecht. Ook Reynier overlijdt op 1 
juli 1624 tijdens de epidemie.  
 
III Kathalijn Henrick Moonen 
Haar geboortedatum is onbekend. Zij overlijdt na 20-1-1553. Kathalijn trouwt Adriaen 
Claes Jan Claes Celen, geheijten int Broeck. Ze krijgen twee kinderen: Peter en Margriet. 
Adriaen en zijn kinderen en kleinkinderen gaan de naam “Moonen” dragen. Dit komt waar-
schijnlijk omdat Adriaen Celen en zijn vrouw op de boerderij aenden Bijest enden Houtec-
ker gaan wonen, die al ruim een eeuw als familiebezit door de familie Moonen wordt be-
woond. Jaspar, de zoon van Margriet, zal uiteindelijk de boerderij verkopen.  
 
IV Cornelis Henrick Moonen (zie hoofdstuk IV)  
 
Terugkijkend blijven we met enkele vragen zitten. Waarom zijn de zonen van Henrick 
Moonen zo succesvol in de wagenmakerij en het transport? En waarom kan dat in een 
klein dorp als Hilvarenbeek?  Op de eerste plaats zijn ondernemerszin en vakmanschap 
onmisbare bouwstenen voor succes. Maar met hard werken en vakkennis alleen is het 
succes niet helemaal te verklaren. Er spelen ook een aantal omstandigheden een belang-
rijke rol. 
 

• Het noordelijke deel van het hertogdom Brabant ligt als een soort niemandsland tus-
sen de grote rivieren in, het welvarende Holland in het noorden en het rijke Vlaanderen 
en Brussel in het zuiden.  
 

• Vervoer over land is goedkoper en betrouwbaarder dan de scheepvaart die te kampen 
heeft met erg wisselende waterstanden, dure tolheffingen en omslachtige overslag van 
goederen van en naar wegtransport.  

 

• Hilvarenbeek ligt op het kruispunt van de oost-west baan Keulen-Antwerpen en de   
noord-zuid baan Den Bosch-Brussel, en groeit als gevolg van de economische expan-
sie uit tot een centrumplaats voor het transport en doorvoer van producten en grond-
stoffen. Op en om de Vrijthof vestigen zich tal van ambachtslieden, ook advocaten,  
notarissen, chirurgijns, en kanunniken.  
 

• Hilvarenbeek is ook gunstig gelegen op het kruispunt van verschillende grote handels-
zones door de Kempen. Het dorp ligt een of twee dagreizen van de handels- en pro-
ductiecentra Den Bosch, Breda, Turnhout, Eindhoven, Heusden, Antwerpen, Bergen 
op Zoom, Lier, Mechelen, Brussel, Herentals en Weert.  
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• Er is een ruim potentieel aan boeren(knechten) en andere ambachtslieden beschik-
baar, dat buiten het seizoen en in rustige periodes kan worden ingezet voor het ver-
richten van transportwerkzaamheden.  

 

• De Antwerpse baan loopt vanaf overslagplaats s-Hertogenbosch via Hoogstraten naar 
Antwerpen. Het traject gaat over de Vughterheide en verder via Helvoirt naar Haaren 
en tenslotte langs Heukelom, Tilburg, Hilvarenbeek en Hoogstraten naar Antwerpen. 
Er is ook een vrijwel identiek aangelegde Antwerpse Baan tussen Antwerpen en Keu-
len. Deze loopt over Turnhout, Oerle, Helmond en Venlo. Vanuit Hilvarenbeek kan 
eenvoudig op dit wegennet worden aangesloten. Vanuit Hilvarenbeek is er een goede 
aansluiting op de lokale heerbanen: Tilburg naar de Mierden, Goirle naar Netersel, 
Poppel naar Moergestel en Diessen 

 

• Het is ook een factor van belang, dat in de Kempen naar verhouding weinig tollen zijn 
waardoor het vervoer via de weg nog scherper kan concurreren met het vervoer over 
water, dat door de vele lokale tolheffingen extra duur wordt.   

 

• Verder kent Hilvarenbeek een gunstige infrastructuur, door de aanwezigheid van af-
spanningen en herbergen, wagenmakers, hoefsmeden en notarissen. Deze onder-
steunende diensten maken van Hilvarenbeek een attractieve halte- en aanlegplaats. 
Vanaf medio van de 16 eeuw heeft Hilvarenbeek het recht op het houden van jaar-
markten. Dat versterkt de handel en het transport en vergroot de aantrekkelijkheid van 
het dorp.  

 

Noten 
(1) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-hoogeloon-best/I5483.php 
(2) http://thijs.heemkundereusel.com/kwartierstaat/hz004150.htm 
(3) https://nl.wikipedia.org/wiki/Wagenmaker  
(4) http://historischekring-demarne.nl/het-buitenechtelijke-kind-in-de-vijftiende-eeuw/ 
(5)  https://www.genealogieonline.nl/genealogische-data-golse-genen/I537049.php 
(6) http://thijs.heemkundereusel.com/kwartierstaat/hz004150.htm 
(7) https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu0401/molh003nieu04_01_0147.php 
(8) http://www.theologienet.nl/documenten/Pater%20Nederland-Vlaanderen.pdf 
(9) http://www.leoadriaenssen.nl/files/HET%20BACX-KOOR%20IN%20DE%20SINT-JANS-

KERK%20TE%20'S%20HERTOGENBOSCH.pdf 
(10) https://www.genealogieonline.nl/genealogie-paternotte/I33999.php  
(11) https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/72920/13-02-05_het-geld-van-

de-republiek_h-w-jacobi.pdf?sequence=1 
  

  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-willems-hoogeloon-best/I5483.php
http://thijs.heemkundereusel.com/kwartierstaat/hz004150.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wagenmaker
http://historischekring-demarne.nl/het-buitenechtelijke-kind-in-de-vijftiende-eeuw/
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-data-golse-genen/I537049.php
http://thijs.heemkundereusel.com/kwartierstaat/hz004150.htm
https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu0401/molh003nieu04_01_0147.php
http://www.theologienet.nl/documenten/Pater%20Nederland-Vlaanderen.pdf
http://www.leoadriaenssen.nl/files/HET%20BACX-KOOR%20IN%20DE%20SINT-JANSKERK%20TE%20'S%20HERTOGENBOSCH.pdf
http://www.leoadriaenssen.nl/files/HET%20BACX-KOOR%20IN%20DE%20SINT-JANSKERK%20TE%20'S%20HERTOGENBOSCH.pdf
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-paternotte/I33999.php
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/72920/13-02-05_het-geld-van-de-republiek_h-w-jacobi.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/72920/13-02-05_het-geld-van-de-republiek_h-w-jacobi.pdf?sequence=1
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Hoofdstuk Vier  
Cornelis Hendrik Moonen, kruidenier en kramer, een kort leven en een kort verhaal, 
twee dochters waar we weinig van weten, hij ziet zijn enige zoon niet opgroeien.  
 
Cornelis Henricx Moonen wordt rond 1530 te Hilvarenbeek geboren en overlijdt tussen 5 
februari 1568 en 13 april 1573. Hij wordt hooguit 43 jaar oud. Cornelis trouwt voor 1553 
met Marijken, dochter van Laureijs Jan Zwagemaeckers uit Goirle. Marijken overlijdt voor 
1560. 
 

• Cornelis erft van zijn ouders hun boerderij aende Bijest aent Dijckeijnde. Hij gaat daar  
niet wonen, maar hij verhuist naar Beeck bij de Plaetse, de plek waar zaken kunnen wor-
den gedaan. Zijn zus Kathalijn wordt eigenaresse van de boerderij. Cornelis krijgt slechts 
een zoon: Henrick. In tijden van pest en andere dodelijke gevaren, moet een kind heel 
wat bedreigingen het hoofd bieden voordat het volwassen is: het nageslacht hangt even 
aan een heel dun draadje. Marijken overlijdt in 1560 en nog datzelfde jaar hertrouwt Cor-
nelis met Jaecxken Aert Maes Snijders (1527-1587), dochter van Aert Thomas Jan Grie-
ten alias Snijders en van Geertruijt Adriaen die Doncker.  
 
Uit dit tweede huwelijk van Cornelis wordt een langverwachte zoon geboren. Uit het eerste 
huwelijk worden twee dochters geboren: I Adriaentjen (over haar weten we verder niets.) 
en Heijlwich. Heijlwich trouwt rond 1587 met weduwnaar Jan Denijs Van Arendonck, 
schrijnwerker van beroep. Ze wonen aende plaetse daer de beeck tussen beijde loept tot 
een ackerstrate. Jan Denijs was eerder getrouwd met Geertruijt Jan Willem Bartholo-
meus. De kinderen uit dit huwelijk erven van hun moeder Geertruijt een huis in de School-
straat maar dat brandt af. Ende alsoe deselve huijsinge affgebrant is ende deselve kijn-
deren anders geen goet en hebben omme op te leeven oft de affgebrande hofstadt we-
deromme te betimmeren, verkochten zij de huisplaats aan hun vader. Deze kocht in 1585 
een huis tot Beeck aent oisten eijnde vander kercke. 
 
Een verwoestende beeldenstorm trekt door de Zuidelijke Nederlanden trekt en op 20 au-
gustus 1566 in Antwerpen bereikt. Na de vernieling van de O.L.V. Kathedraal trekken de 
vandalen verder de stad in. De Engelsman Richard Clough is ooggetuige: "Vandaar trok-
ken zij deels naar de parochiekerken, deels naar de godshuizen en richtten er zo'n ver-
woesting aan, dat ik niet geloof dat er ooit een dergelijke in één nacht is tot stand ge-
bracht”. De Spanjaarden nemen furieus wraak en plunderen tussen 4-7 november 1576 
de stad. Er vallen een groot aantal doden en veel vrouwen worden verkracht. Er komt een 
afkoelingsperiode. In 1579 richten een aantal gewesten, waaronder Antwerpen, de Unie 
van Utrecht op met het doel samen de Spanjaarden te verdrijven.  
https://historiek.net/spaanse-furie-antwerpen-tachtigjarige-oorlog/66376/ 

 
I Henrick, zijn enige zoon, komt rond 1561 ter wereld. Vader Cornelis overlijdt op 43-
jarige leeftijd als Henrick nog een kind is. Het is jammer dat Cornelis geen getuige zal zijn 
van de zakelijke successen van zijn zoon, behaald in turbulente tijden met grote maat-
schappelijke omwentelingen. Door zijn vruchtbare huwelijk en uitgebreide kinderschaar, 
zorgt Henrick weer voor meer overlevingskansen.  
 

https://historiek.net/spaanse-furie-antwerpen-tachtigjarige-oorlog/66376/
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Hoofdstuk vijf 
Henrick Cornelis Moonen, vettewarier en belangrijke boterhandelaar, Antwerpen is 
booming, boter niet alleen om te eten, 1583 een rampzalig jaar, toch doet Henrick 
goede zaken, hij trouwt Geertruyt (Truije) dochter van “meester” Jans van Aen-
schot, moeder Jaexken vertoont vreemd gedrag, de boterhandel loopt  gesmeerd, 
begin 80-jarige oorlog, vervoerder is een gevaarlijk beroep, ook Henrick  sterft aan 
de pest, niet alle kinderen zijn bekend, het 12-jarige bestand, borgemeester in Hil-
varenbeek in oorlogstijd. 
Brabantse Leeuw; vol. 19 (1970), pag. 1-31; 33-89, 105-186; 

De wieg van Henrick staat op een goede plek: in de kamer van de succesvolle boterkra-
mer Cornelis Moonen. Zijn vader laat aan zijn enige zoon zijn goedlopend bedrijf heeft na. 
Henrick is hooguit 12 jaar oud als zijn vader overlijdt, maar met de onmisbare steun van 
zijn ooms wordt ook hij een succesvolle boterkramer. Henrick verdient vooral de kost als 
vettewariër, dat is in engere zin een handelaar in vette waren zoals boter, spek, worst, 
olie, kaarsen e.d. of in ruimere zin een grootgrutter. 
n, data, anekdotes 

•  In 1560, het geboortejaar van Henrick, is de bevolking van Antwerpen uitgegroeid tot  
100.000 inwoners en is een van Europa’s grootste handelssteden. De Hilvarenbeekse 
handelaren en boterkramers, waaronder ook zijn vader, profiteren volop van de handel 
op Antwerpen, maar de groeiende godsdienststrijd gooit echter roet in het eten. Na de 
Spaanse Furie van 1576 komt een migratiestroom op gang naar Zeeland en Holland. 
Ruim 40.000 Antwerpenaren ontvluchten hun stad. Henrick is dan ongeveer 16 jaar en 
zal waarschijnlijk de verwoestingen wel gezien hebben als hij als boterkramer-in-opleiding 
met familieleden naar Antwerpen trekt.  
Wat zijn boterkramers eigenlijk? Het zijn handelaren, ook wel “botersamelaers” genoemd, 
die massaal boter inkopen bij boeren en dit bederfelijke product verhandelen op markten 
in de regio en in verder weg gelegen plaatsen. Boterkramers uit Hilvarenbeek kopen de 
boter bij boeren uit een wijde regio, uit Peelland, de Baronie van Breda en de meierij van 
Turnhout. In de loop van de 14e eeuw nam de vraag naar boter toe, omdat de groeiende 
groep welgestelden steeds meer boter ging gebruiken op het brood en bij de bereiding 
van maaltijden. Tot die tijd gebruikte men spekvet en reuzel voor smeren, bakken en bra-
den. Maar waar zijn al die karren vol boter voor nodig?  Zoveel boter wordt er toch niet 
gegeten? – 

1-31; 33-89, 105-186; 

• De Hilvarenbeekse boterkramers verkopen hun waar vooral in Antwerpen en Brussel,  
waar de lakenhandel zich concentreert. De enorme toename van de vraag naar boter is 
inderdaad niet alleen het gevolg van de stijging van de privé-consumptie, maar vloeit 
vooral voort uit de vraag naar boter als vetstof bij het vollen van laken stoffen en als 
smeermiddel voor allerlei bewegende apparaten en gereedschappen. Deze “witte” boter, 
is onmisbaar onderdeel in het ambachtelijke productieproces. Bij binnenkomst in de we-
verij wordt er gesmolten boter of olie op de wol gegoten. Daardoor wordt de wol soepel 
en glad waardoor het gemakkelijker uit elkaar kan worden getrokken en gekamd. Dat 
vetten en kammen werd smouten en duivelen genoemd en was typisch mannenwerk. De 
mannen die dit vette en smerige werk moesten doen, werden duvelaars genoemd. In de 
17e eeuw zijn er maar twee periodes per jaar die goede en bewaarbare boter opleveren: 
meiboter en herfstboter. Dat zijn de jaargetijden waarin koeien vette melk geven voor het 
maken van goede boter. De beste boter wordt in de lente gemaakt. Dit is de zogenaamde 
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meiboter die men als de crème de la crème en de meest smakelijke beschouwt. Hoe 
vetter de melk, hoe meer boter. De vettere herfstboter kan het beste worden ingemaakt 
en is het meest geschikt om te bewaren. ’s Zomers zijn de weiden vaak droog en dor en 
’s winters is de melkproductie vanwege de schrale voeding ook niet geschikt voor de bo-
terproductie. Om te zorgen dat de koeien ook buiten het voorjaar en de herfst vettere melk 
produceren, worden er steeds meer rapen en klaver geteeld om het vee te kunnen bijvoe-
ren. Daardoor wordt het mogelijk om in de zomer en de winter langer door te gaan met 
de boterproductie. Goede boter maken is in Hilvarenbeek niet mogelijk, maar in boter 
handelen gaat voortreffelijk. Ook al zijn het barre tijden.  

19 (1970), pag. 1-31; 33-89, 105-186; 

• In 1568, als Henrick 8 jaar oud is, breekt er een burgeroorlog uit tussen de noordelijke  
gewesten en het Spaanse gezag. De 80-jarige oorlog is een feit. Het noordelijke deel van 
het hertogdom Brabant (het huidige Noord-Brabant) wordt een brandhaard van conflicten. 
Ondanks de oplaaiende godsdienststrijd gaat het zakelijk gezien niet slecht, want steden 
en dorpen moet bevoorraad worden. Het is een gevaarlijk beroep. Soldaten, struikrovers 
en belastinginners liggen voortdurend op de loer, ook ´s nachts. We denken aan de hui-
dige praktijken: vrachtwagenchauffeurs slapen ´s nachts in hun wagens om te waken te-
gen rovers. Vroeger, en ook nu moet je als voerman van wanten weten en niet bang zijn 
uitgevallen. Als duidelijk wordt dat Den Bosch in het conflict met Spanje niet de zijde van 
de Republiek kiest, wordt de Meierij geteisterd door uitvallen vanuit het noorden, bedoeld 
om de bevolking daardoor te straffen en zoveel mogelijk schade aan te richten aan have 
en goed. Steden en dorpen, ook Hilvarenbeek proberen zich zo goed mogelijk te verde-
digen. (1) 
 

• In het “Historisch Nieuwsblad” nr. 2/2008 schrijft Geertje Dekkers het volgende: In de  
zomer van 1583 hielden zo’n vijfhonderd soldaten van de opstandige Nederlanden huis 
in de meierij van ’s-Hertogenbosch. Op 25 juli zetten ze delen van Vught, Boxtel en Sint-
Oedenrode in brand, en een dag later onder meer Schijndel en Veghel. Op 27 juli waren 
Oss en Lith aan de beurt. Het laatste dorp werd helemaal ontvolkt. Het ging hier om een 
geplande actie van het leger. Willem van Oranje zelf, de leider van de Opstand, zat er-
achter. Doel van de campagne was het vernietigen van de oogst in de gebieden rond ’s-
Hertogenbosch. Die stad was namelijk overgegaan naar de zijde van koning Filips II en 
moest uitgehongerd worden. Leo Adriaenssen schat in zijn dissertatie “Staatsvormend 
geweld” de ‘demografische schade’ van de Opstand in de meierij van Den Bosch op 68,5 
procent. Dat wil zeggen dat er aan het begin van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) 
een kleine 70 procent minder mensen in de meierij woonden dan zonder de Opstand het 
geval zou zijn geweest (2)  

Oorlog of niet, in 1584 koopt Henrick een hofstede gestaen en geleghen tot beeck bijder 

kerck aldaer. Hij is dan pas 24 jaar oud. Op een later moment is hij bewoner van de 
herberg “de Valck” die gelegen is op de hoek van de Gemene Plaats en de Gelderstraat.  
 

• Rond 1585 trouwt Hendrik Cornelis trouwt met Geertruijt Jans van Aenschot en gaat  
in zijn nieuw gekochte huis bij de kerk wonen. Geertruijt is enig kind van Mr. Jan Ael-
brechts van Aenschot en Mariken Henrick Wouters Van den Eijnde. Jan Aelbrechts voert 
de meestertitel, maar volgens historicus Leo Adriaenssen blijkt uit niets dat hij een weten-
schappelijke studie heeft gevolgd.  
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Kort na het huwelijk van haar zoon, draagt moeder Jaexken in 1587 haar hofstede in de 
Coestraat per testament aan Henrick over. De voorwaarde is dat zij haar leven lang bij 
hem mag blijven inwonen. Maar als zij niet meer bij hem wenst te blijven wonen, verplicht 
zoon Hendrick zich, voor haar een huis met tuin te huren die even groot moet zijn als de 
hofstede die zij aan hem heeft overgedragen. Als er een testament wordt opgemaakt is 
meestal ziekte en/of hoge leeftijd de reden. Moeder Jaecxken is rond de 60 jaar oud en 
uit niets blijkt dat ze ernstig ziek is, de voorwaarden die zij stelt zijn juist gericht op het 
veiligstellen van haar toekomst. We raken helemaal in de war als blijkt dat ze kort na het 
opmaken van haar testament, hetzelfde jaar nog (1587) overlijdt. Overlijdt ze plotseling of 
heeft haar gedrag misschien te maken met het feit dat Henrick nog een halfzus, Heijlwich 
heeft die rechten kan laten gelden? Bronnen vermelden dat Hendrik als vettewarier een 
winkel heeft in de Gelderstraat en in het huis van zijn vrouw woont. Hij koopt tussen 1584 
en 1587 een huis en krijgt per testament ook nog het ouderlijke huis.  
  

• Ondertussen zijn Henrick en Geertruijt begonnen met de vorming van een gezin.     
En dat zal volstrekt anders verlopen dan het moeizame proces van gezinsvorming dat 
hun beide ouders hebben doorgemaakt. De geraadpleegde bronnen zijn niet unaniem 
over het grote aantal kinderen dat Hendrick en Geetruijt hebben gekregen: het zijn onge-
veer 14 in getal. Van enkele kinderen zijn weinig tot geen gegevens bekend: Jacobus 
Hendriks, Peter Hendriks, Remigius Hendriks (1594), Potemius (1602), Genofeva Hen-
driks (1597), Dionijs (rond 1590), en Jan en Jenneke de Oudste. De andere kinderen, 
waar wel informatie over bekend is, 6 in totaal, hebben we in het overzicht opgenomen 
 
I Maria (Maeijken) Hendriks Moonen 
Maeijken wordt op 1 juni 1588 te Hilvarenbeek geboren en overlijdt in 1625. (aan de pest?)  
Zij trouwt op 20 december 1612 met Jan Willem Jan Bruers alias Otten (3) geboren in 
1587, zoon van Willem Jan Bruers alias Otten en Elijzabeth Hendrick Anthonius Loijen. 
Ze gaan in het huis van Jan Willem in de Gelderstraat wonen. In de periode 1643/1644 is 
Jan kerkmeester van de collegiale kerk van Sint Peter Apostel. Na het overlijden van zijn 
vrouw Maeijken hertrouwt hij in 1627-1628 met Margriet Frans Philips de Weerdt. Zij over-
lijdt in 1659. Jan Willem verkoopt in 1664 zijn huis aan de Gelderstraat en gaat in Aarl 
onder Poppel wonen. Maeijken en Jan Willem krijgen 5 kinderen: Henrick, Jacob, Corne-
lis, Margareta, Petrus. 
 
II Cornelis Hendricks Moonen 
Cornelis wordt rond 1585 geboren te Hilvarenbeek aan de Beerten en overlijdt 27 sep-
tember 1624, (waarschijnlijk aan de pest) zoals zijn vader ongeveer 6 maanden eerder. 
Cornelis trouwt Neeltjen Thielmans, dochter van Jasper Aert Thielmans en Jenneken Cor-
nelis van Gorop. Haar ouders hebben onroerend goed in Beerten en in Gorp. Cornelis en 
Neeltjen krijgen 5 kinderen die allen in Hilvarenbeek worden geboren. Jan, Jenneken, 
Anneken, Jacob en Cornelis. Dochter Anneken wordt geboren op 6 juli 1615 en overlijdt 
rond 1665 te Baarle-Nassau. Zij trouwt Huijbert Jan Seberts Vrancken, zoon van Hans 
Sibben (Jan Zebrecht Vrancken) en Geertruijt Willem Moonen, dochter van Willem Moo-
nen, alias den Raeijmaecker, grondlegger van de Diessense Moonen-wagenmakerij. An-
neken hertrouwt na het overlijden van Huijbert met Dirck Gabriels Thielmans. 
Zoon Cornelis, alias Nelemans, wordt gedoopt op 20 april 1625. Hij woont in de Gelder-
straat, verhuist in de 60er jaren naar Mechelen, maar keert later terug naar Hilvarenbeek. 
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Uit de activiteiten van Cornelis blijkt dat hij, zoals we verderop in ons verhaal zullen zien, 
een afstandelijke en stuurse man was. In Diessen is hij eerst “gezworene” en later een 
norse schepen. Maar bij zijn Poppelse dienstmeid Hendrina van Gorrop is hij niet zo af-
standelijk. Bij haar verwekt hij een bastaardzoon. Hij heeft Hendrina door schone woorden 
weeten te beprate tot soo verre dat hij met haer vleeselijck had geconfereerde”. Als hij 
zijn hoogzwangere dienstmeid op de koude winterdag van 17 januari 1749 per kar naar 
Poppel vervoert, wordt door het schommelen en stuiteren van de kar een spontane be-
valling opgewekt, zodat de heimelijk bedoelde bevalling toch in volle openheid plaatsvindt. 
Hun flius spurius krijgt de naam Willem. (4)   

 

III Heijlwich Hendrik Moonen  
Heijlwich wordt geboren in 1600 en overlijdt in 1683. Zij trouwt drie keer: in 1625 met 
Adriaen Willem Adriaenssen Van Oirschot, met Peter Hendrik Helsemans en met Marten 
Cornelis Martens Bosmans. Uit 2 huwelijken worden 6 kinderen geboren: Willem Adri-
aenssen (1627); Peter Adriaenssen Moonen (1629); Elisabeth Marten Bosmans (1634), 
Henricus Marten Bosmans (1636), Dionysius Martens  Bosmans (1639) en Geertruijt Mer-
ten Bosmans (1640). Zoon Henricus Marten wordt gedoopt te Hilvarenbeek op 6 augustus 
1636. Op 16 december 1659 trouwt hij te Hilvarenbeek met Petronella Willem Jan 
Nouwen, gedoopt te Hilvarenbeek op 13 december 1628, en komt in een zeer invloedrijke 
familie terecht. De vader van Petronella is Willem Jan Nouwen, voerman, boterkramer, 
vetweider, paardenkoper en smokkelaar.  
Willem Nouwen wordt in 1642 door de gereformeerde kwartierschout van Oisterwijk aan-
gesteld tot schout van Hilvarenbeek. In 1646 bestelt Willem een steenoven ter plaetse 
geheeten opt Bevervelt onder Hilvarenbeeck. Terzelfdertijd is hij impostpachter. Dat is 
iemand die op provisiebasis namens de overheid belasting int op consumptiegoederen. 
Een soort btw die vooral de economisch zwakkeren het zwaarste treft. Hij is schepen en 
ook borgemeester en int op provisiebasis directe belastingen. In de Paardenstraat be-
woont hij een stenen huis annex brouwerij, dat hij in 1637 heeft laten bouwen. Willem is 
dus een man met veel macht en aanzien. Hij trouwt met Agneetgen Peters van Heze, 
dochter van Peeter Janssen van Heze en van Isabeel Jasper Thielmans. Helena Willem 
Nouwen, zus van Petronella, gedoopt op 30 juli 1634, trouwt daar op 4 januari 1666 met 
Jan Servaes Middegaels, (5) weduwnaar van Elijsabeth Cornelis Schilders, zoon van Ser-
vaes Matthijs Middegaels, voerman, en Maeijken Willems van der Linden. In het volgende 
hoofdstuk gaan we nader in op de zakelijke en familiale verbanden van de familie Moonen 
met belangrijke Hilvarenbeekse ondernemersfamilies  
 
De kinderen van Henricus Bosmans en Petronella Nouwen trouwen met partners uit de 
familie Vanden Nieuwenhuyse. Hun zoon Jasper (1666-1694) trouwt in 1689 met Anna 
Michiel Gijsberts Vanden Nieuwenhuyse, dochter van Michiel Gijsberts zoon Vanden 
Nieuwenhuyse en Elizabetha Joannes Servaas Middegaels. En dochter Maria (1661-
1727) Maria trouwt Gysbert Michiels Vanden Nieuwenhuyse. Hij is de broer van Maria, de 
vrouw van zijn zwager Jasper.  

 
IV Margriet Hendriks Moonen  
Margriet wordt gedoopt op 14 augustus 1605 te Hilvarenbeek. Margriet trouwt Adam Hen-
drick Schilders, zoon van Hendrick Schilders (1577-1624) (9) die vorster is in Hilvaren-
beek en voerman en herbergier van herberg “De Valck” in de Gelderstraat. Daarnaast is 
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hij ook nog impostmeester (belastinginner) van de gemalen. Onze voorvader Servaes 
Moonen, de broer van Margriet, huurt waarschijnlijk de herberg van zijn zwager Hendrick 
Schilders, die zijn handen vol heeft aan alle genoemde taken en werkzaamheden. Adam 
koopt in 1631 een huis in de Gelderstraat, maar vestigt zich twee jaar later te 's-Herto-
genbosch, waar hij deurwaarder is. Margriet woont in 1644 als weduwe in Den Bosch. 
Hun kinderen verkopen in 1663 hun deel van een huis in de Gelderstraat aan zwager en 
voerman Marten Cornelis Martens alias Moonen die getrouwd is met Margriets zus Heijl-
wich. 
 
V Servaes Hendriks Moonen 
Servaes wordt te Hilvarenbeek geboren op 13 juni 1593. Hij wordt onze voorvader in lijn. 
Hij (zie hoofdstuk V.) 

 

• De doortastendheid die vele Moonen-mannen kenmerkt, is een belangrijke reden  
waarom ook Hendrick in 1584 tot borgemeester (in oorlogstijd) van Hilvarenbeek wordt 
gekozen. De aanstelling kan zoals we gezien hebben, niet geweigerd worden. Het inko-
men van een borgemeester bestaat uit een percentage van de belastinggelden die hij 
weet binnen te halen. Hij zal dus alles in het werk stellen om zoveel mogelijk belasting te 
innen. Daarvoor neemt hij mensen in dienst of verpacht hij inningswerkzaamheden.  
Het ambt is niet erg geliefd, want de uitverkiezing kan vooral in oorlogstijd erg nadelig 
voor de borgemeester uitpakken. Het lijkt een mooi concept dat ook in 21ste eeuw goed 
zou passen; iemand die rijk is geworden dankzij de gemeenschap, geeft zijn krachten en 
soms een deel van zijn rijkdom aan de gemeenschap terug, dit keer is de hele dorpsge-
meenschap zijn bedrijf. Maar de omstandigheden worden zo onaantrekkelijk dat in 1691 
zal worden besloten het ambt openbaar aan te besteden en te gunnen aan de hoogstbie-
dende. De proef zal mislukken. In 1691 en 1692 moet daarom de drost het borgemees-
terschap er zelf bij nemen. 
 

• In de vroege ochtend van 13 september 1598 sterft Filips de Tweede, koning van  
Spanje in een van de vertrekken van zijn klooster-paleis, het Escorial. Zijn dochter Infante 
Isabella en haar aanstaande man, aartshertog Albert van Oostenrijk nemen de scepter 
over. Eenmaal aan de macht, spannen Isabella en haar man zich in om orde te scheppen 
in de chaos die het gevolg is van langdurige oorlog. In 1609 kondigen ze een bestand af. 
Dat is hard nodig want de staatskassen zijn door de oorlog die nu al 25 jaar duurt, erg 
snel aan het leegraken. Met het bestand breekt een periode van relatieve vrede en grotere 
vooruitgang aan. De aanvallen uit het noorden worden gestaakt en de mensen in Brabant 
kunnen vrijer ademhalen en weer openlijk hun geloof beleven. In Hilvarenbeek wordt met-
een begonnen met het herstel van oorlogsschade en de reparatie van gebouwen en we-
gen. De herstelwerkzaamheden verlopen traag door gebrek aan geld. De katholieken 
kruipen meteen bij het ingaan van het bestand uit hun schuilhoeken. De wijding van de 
herbouwde kerk wordt het hoogtepunt van 1617. (7) (8) 
 

• Hendrick en zijn broers profiteren van de economische opleving tijdens het bestand  
en zien met lede ogen hoe de oorlog weer wordt hervat. Hendrick sterft op 64-jarige leeftijd 
ten gevolge van de pest en wordt begraven op 17 maart 1624. Naast vader Hendrick 
overlijden ook zijn dochter Maeijken, zijn zoon Cornelis, diens vrouw Neeltje Thielmans 
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en hun zoon Jan allen in 1624/1625 aan de pest. Vooral in 1625 is de epidemie het he-
vigst, in Tilburg en omgeving vallen honderden doden. In Hilvarenbeek worden in 1624 
op het kerkhof bij de kerk pesthutten gezet, waarin de zieken worden afgezonderd. In “De 
Tulder”, een landbouwenclave onder Hilvarenbeek aan de grens met het huidige België, 
sterft bijna iedereen aan de pest. Allereerst ontvluchtten de gezonden de besmettings-
haard, overigens met alle risico dat zij de ziekte verder verspreidden. Daarom wordt een 
contactverbod van kracht voor individuele patiënten, maar ook voor hele gemeenschap-
pen. (6). Zijn vrouw Geertruijt blijft gelukkig gezond en woont na het overlijden van haar 
man in bij haar schoonzoon Jan Bruers, echtgenoot van haar dochter Maeijken en later 
bij schoonzoon Adam Schilders, echtgenoot van jongste dochter Margriet. Geertruijt over-
lijdt in Adams huis op 5 februari 1635.  
Onze voorvader Servaes Hendrick Moonen, is 16 jaar oud als het 12-jarige bestand wordt 
uitgeroepen. Hij leert als jongeman voortvarend de mogelijkheden te benutten van de op-
bloei van handel en nijverheid in vredestijd. Als in 1621 de oorlog weer in volle hevigheid 
losbrandt is hij 28 jaar jong, een man van aanzien, ondernemend en doortastend, en va-
der van een gezin met 6 kleine kinderen.  
 
Noten 
(1) https://www.brabantserfgoed.nl/page/6247/de-verdediging-van-hilvarenbeek-in-de-tach-

tigjarige-oorlog  
(2) https://www.historischnieuwsblad.nl/geweld-tijdens-de-opstand/ 
(3) https://dickhiemstra.nl/Bruurs-par/schijvens-003316-p.htm 
(4) (Tussen Paradijs en Toekomst (TPT) nr. 73 december 2006 pag. 81)  
(5) https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-catz/I9771.php 
(6) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/02/zwarte-dood-eiste-meer-slachtoffers-in-  onze-

streken-dan-gedacht/  
(7) https://www.historischnieuwsblad.nl/de-spanjaarden-wilden-helemaal-geen-vrede/ 
(8) https://www.haagsetijden.nl/tijdlijn/regenten-en-vorsten/het-einde-van-het-twaalfjarig-be-

stand  
(9) http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/017823-Scil-

der%20in%20DBL%20door%20Adriaenssen.pdf 
  

https://www.brabantserfgoed.nl/page/6247/de-verdediging-van-hilvarenbeek-in-de-tachtigjarige-oorlog
https://www.brabantserfgoed.nl/page/6247/de-verdediging-van-hilvarenbeek-in-de-tachtigjarige-oorlog
https://www.historischnieuwsblad.nl/geweld-tijdens-de-opstand/
https://dickhiemstra.nl/Bruurs-par/schijvens-003316-p.htm
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-catz/I9771.php
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/02/zwarte-dood-eiste-meer-slachtoffers-in-%20%20onze-streken-dan-gedacht/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/02/zwarte-dood-eiste-meer-slachtoffers-in-%20%20onze-streken-dan-gedacht/
https://www.historischnieuwsblad.nl/de-spanjaarden-wilden-helemaal-geen-vrede/
https://www.haagsetijden.nl/tijdlijn/regenten-en-vorsten/het-einde-van-het-twaalfjarig-bestand
https://www.haagsetijden.nl/tijdlijn/regenten-en-vorsten/het-einde-van-het-twaalfjarig-bestand
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/017823-Scilder%20in%20DBL%20door%20Adriaenssen.pdf
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/017823-Scilder%20in%20DBL%20door%20Adriaenssen.pdf
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Hoofdstuk Zes  
Servatius (Faes) Hendrickx Cornelis Moonen, trouwt herbergiersdochter Elisabeth 
van Pelt, even 12 jaar geen oorlog, hevige pestepidemie, succesvolle boterkramer 
en transporteur, gouden eeuw in het noorden, belegering van Breda en Den Bosch, 
groot gezin met succesvolle kinderen, Vrede van Munster, politieke strijd in de re-
publiek, onderdrukking van de katholieken, we kijken nog even in Hilvarenbeek 
rond voor we naar Tilburg vertrekken. 
 
Servaes wordt geboren in Hilvarenbeek op 13 juni 1593 als 4e kind in het gezin van Hen-
drick Cornelis Moonen en Geertruijt van Aenschot. Hij overlijdt op hoge leeftijd rond 1674 
te Hilvarenbeek. Hij is in zijn leven naast boterkramer ook koopbrouwer, schoenlapper en 
herbergier in het Buetershuys aan de Gemene Plaats. In 1622 is Servaes 29 jaar oud als 
hij tot borgemeester van Hilvarenbeek wordt uitverkozen. Dat is erg jong want als borge-
meester moet je voldoende aanzien en gezag hebben en tot de rijken van het dorp beho-
ren. Tijdens het leven van Servaes voltrekt zich een periode van grote revolutionaire ver-
anderingen. Het omspant een indrukwekkende reeks historische gebeurtenissen: de eind-
fase van de reformatie, de 80-jarige oorlog, het 12-jarige bestand, de onafhankelijkheid 
van de noordelijke gewesten in 1648, de gouden eeuw en het rampjaar 1672. Het zijn 
allemaal feiten die zo belangrijk zijn dat ze een prominente plek in onze geschiedenisboe-
ken hebben gekregen.  
 
In dit hoofdstuk schetsen we hoe Servaes Moonen en zijn vrouw een geslaagd en suc-
cesvol leven weten op te bouwen, ondanks voortdurende dreiging en geweld. Het is een 
verhaal over koelbloedigheid en inzet, ondernemerschap en een flinke dosis geluk.  
Hij hoort en ziet tijdens zijn ritten op Hoogstraten en Antwerpen over de ontreddering in 
de stad en de rest van Vlaanderen. Veel protestantse klanten vluchten naar het noorden 
en zorgen voor een belangrijke stimulans voor handel en nijverheid. Door hun toedoen 
komt de Nederlandse textielnijverheid tot grote bloei. Daarvan zullen o.a. Tilburg en Hil-
varenbeek de vruchten plukken. Tilburg krijgt een welvarende textielnijverheid en neemt  
samen met Hilvarenbeek een belangrijk deel van het transport van wol en laken voor zijn 
rekening. 
 

• De 16 jaar jonge Servaes wordt in de loop van het 12-jarige bestand (1609-1621) een  
prominent lid van het Hilvarenbeekse boterkramerscollectief. (1) Hij en zijn partners en 
collega’s moeten letterlijk een weg zien te vinden in een wereld vol oorlog, plundering en 
onzekerheid. De Beekse handel is voor een belangrijk deel georiënteerd op de Maas: 
Geertruidenberg, Capelle, Heusden, Den Bosch, Cuijk, Maastricht en Luik. Van daaruit 
gaat de handel via overslag in Den Bosch voornamelijk via waterwegen verder naar Hol-
land, het Land van Kleef, Aken en Keulen. Voor een ander belangrijk deel onderhoudt 
Servaes samen met andere voerlieden vanuit de Meierij vaste diensten op Turnhout en 
Antwerpen en de tussenliggende plaatsen. Soms bestaat de colonne uit wel 80 karren. 
Want samen sta je sterk als er gevaar dreigt. Ze brengen bestellingen mee voor de Be-
kenaren. Ook schoolkinderen rijden tijdens vakanties met hem mee van en naar de kost-
scholen. In oorlogstijd, en het is bijna altijd oorlog, moet hij regelmatig verplicht vracht 
vervoeren voor het leger.  
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Het economische belang van de Meierij voor de Antwerpse handel en nijverheid blijkt uit 
het feit dat rond 1650 er alleen al in Tilburg en Hilvarenbeek 60 winkels zijn die Antwerpse 
waren verkopen. De herkomst ervan is niet altijd duidelijk, maar het is zeer waarschijnlijk 
dat Faes een deel van zijn inkomen heeft vergaard door de verkoop van spullen die hij 
persoonlijk heeft aangevoerd vanuit Antwerpen. 
Als in 1609 een bestand wordt getekend, wordt er in de zuidelijke Nederlanden opgelucht 
ademgehaald, gelukkig even geen oorlog. Maar in de noordelijke Nederlanden voltrekt 
zich een totaal ander proces. Zodra de wapens rusten breken er verhitte discussies los 
over de formele rol van de kerk in het toekomstige nieuwe staatsbestel en hoe er moet 
worden omgegaan met andersdenkenden. Als de gereformeerde kerk uiteindelijk de pu-
blieke kerk van de Republiek wordt, is vanaf dat moment het geloof van de orthodox-
calvinisten de enige waarheid, andere opvattingen worden niet meer getolereerd. Maar er 
worden ook overtuigende argumenten aangevoerd voor meer pragmatisme en tolerantie. 
 
De VOC, opgericht in 1602, moet om succesvol handel te kunnen drijven het juist hebben 
van vrijheid en tolerantie. Een grote handelsvloot en voldoende oorlogsschepen zijn voor 
het behouden en uitbreiden van de wereldwijde handel een onmisbare voorwaarde. Bo-
vendien kweekt tolerantie tevreden burgers die bereid zijn om zich voor het algemeen 
belang in te zetten, terwijl intolerantie alleen maar verzet aanwakkert. Uit deze tweespalt 
ontstaat een soort semi-tolerantie, die de hele gouden eeuw zal voortduren. Het is een 
sluimerend conflict dat grote gevolgen gaat hebben. Er ontstaat een ernstig conflict tussen 
Raadspensionaris Oldenbarnevelt (2,), die sterk voorstander is van orde en tolerantie, en 
prins Maurits, die als militair, vooral brood ziet in het versterken en vergroten van de jonge 
natie en het bezweren van dreiging en conflicten. Maurits kiest uit weloverwogen eigen-
belang de kant van de orthodoxe remonstranten en wakkert de machtstrijd aan met Ol-
denbarnevelt. Het conflict loopt zo hoog op dat Oldenbarnevelt wordt gevangengezet en 
in 1618 na een dubieus proces wordt onthoofd. Daarmee is het pleit nog niet beslecht. 
 

• Het jaar 1615 is een goed jaar, want er is al 6 jaar geen oorlog en de mensen durven  
wat hoopvoller naar de toekomst te kijken. Een geschikt moment dus voor een belangrijke 
beslissing: Servaes trouwt op 23 juli 1615 in Hilvarenbeek met Elisabeth Joannes van 
Pelt, daar geboren op 30 november 1595. Elisabeth is de dochter van de Tilburgse her-
bergier en koperslager Jan Jans van Pelt en Heijltjgen Gielis Verschueren. Jan van Pelt   
woont oorspronkelijk in Hilvarenbeek in het Buetershuys aan de Gemene Plaats. Zijn 
naam verwijst naar zijn herkomst: de teutendorpen Neerpelt en Bovenpelt (3) Servaes is 
ook herbergier, hij huurt herberg ”De Valk” van zwager Hendrick Schilders, broer van 
Adam Schilders, (2) die met zijn jongste zus Margriet is getrouwd. Misschien hebben Faes 
en Elisabeth elkaar leren kennen tijdens een van de regelmatige ontmoetingen in Tilburg 
van Faes met zijn collega-herbergier van Pelt. Servaes is bij het ingaan van het staakt het 
vuren 16 jaar oud. Faes en Elisabeth overleven de pest en andere kwalen en bereiken 
een hoge leeftijd: Faes overlijdt rond 1674 en wordt 81 jaar oud, Elisabeth overlijdt op 23 
december 1679 en wordt 84 jaar.  
 
Als in 1621 de vijandige partijen hun oorlogskas weer voldoende hebben gespekt, wordt 
het bestand opgeheven en brandt de oorlog weer in volle hevigheid los. Servaes is dan 
28 jaar jong, ook hij heeft zijn kas gespekt, is een man van aanzien, ondernemend en 
doortastend en vader van een gezin met 6 kleine kinderen. In 1624 koopt hij zijn schoon- 
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vader Jan van Pelt uit en volgt hem op als waard. (zijn vrouw Lijsbeth verkoopt later de 
herberg-brouwerij aan haar zoon Cornelis). Ook zijn kinderen doen het goed en trouwen 
met partners met aanzien: 

• In 1616 wordt hun dochter Helena geboren. Ze trouwt een welvarende boterkramer  

• Maeijken, zijn tweede dochter trouwt met een belangrijke lakenfabrikant uit Tilburg  

• Zoon Jacobus volgt academische studie in Leuven en wordt jurist  

• Zoon Hendrik trouwt de dochter van koopbrouwer Peter van Moll, eigenaar van meer-
dere herbergen  

• Zoon Cornelis trouwt een dochter uit de zeer welvarende familie Nouwen, wordt een 
succesvolle brouwer, herbergier en vervoerder  

• Ook dochter Lijsken trouwt een goede partij: een chirurgijn  

• Geertruijt, de jongste uit het gezin, wordt in 1640 geboren. Zij trouwt met Govert, de 
zoon van een herbergier uit Tilburg. Hij wordt lakenkoopman en vervoerder en gaat 
deel uitmaken van “het succesvolle transportbedrijf” van de familie Moonen 

 

• Maar hoe groot de hoop en de welvaart ook zijn, er liggen altijd besmettelijke ziekten  
en misoogsten op de loer. In 1604 en 1606 worden Hilvarenbeek en Tilburg getroffen door 
de pest. Servaes en Elisabeth hebben het, als kinderen van rond de 10 jaar oud, meege-
maakt. De hevigste pestaanval vindt plaats in de periode 1624-1626. In totaal worden er 
672 personen begraven, waarvan 599 in het rampjaar 1625. We hebben gezien hoeveel 
familieleden in de jaren 1624-1625 aan de pest zijn overleden. Servaes en Elisabeth zijn 
tijdens deze nietsontziende pestepidemie 32 en 30 jaar oud en hebben een gezin van 5 
kleine kinderen. Ze overleven het godzijdank allemaal. Ik schijf deze tekst op 17 december 
2020, enkele dagen na het afkondigen van een bijna volledige lockdown vanwege de sterk 
oplopende coronabesmettingen. Het is frappant hoe sterk de overeenkomst is tussen de 
huidige maatregelen en die welke 400 jaar geleden werden genomen. 
Een ontnuchterende conclusie voor de moderne mens. Ook in 1624 was quarantaine de 
meest toegepaste bestrijding (maar dan wel een echte quarantaine, het isoleren van zieke 
personen gedurende 40 dagen/6 weken). Er is een ordonnantie uit 27 oktober 1625 be-
waard gebleven. Er wordt in 10 artikelen voorgeschreven hoe mensen dienen te handelen 
op straffe van zware boetes. De maatregelen doen, op het doodschieten na, sterk denken 
aan de situatie waarin we anno 2020 met de covid-19 pandemie verkeren. (4) 

 

• Transport valt stil. Het is verboden om wol, huisraad, vee e.d. naar Tilburg te vervoeren 
op straffe van een boete van 50 Carolusguldens. (1 Carolusgulden is 10 euro)  

• Voor het ontvangen van personen van buiten het dorp moet toestemming worden ver-
kregen van de officier. Overtreding wordt gestraft met van 50 Carolusguldens boete 

• Bewaarders van de zieken mogen huis en erf van de besmette woning niet verlaten  

• De besmette bewoners moeten thuisblijven en mogen geen bezoek ontvangen 

• Gezonde huisgenoten moeten aan de rand van het dorp in quarantaine 

• Vieren van o.a. uitvaarten, bruiloften en kraamfeesten is verboden 

• Overtreders mogen worden aangegeven. De beloning is een ton bier tot 2 gulden 

• Huisvuil, stalmest en grond mogen niet worden vervoerd 

• Verblijf buiten het dorp is alleen toegestaan als je 6 weken buiten het dorp verblijft 

• Als je de ziekte overleeft kun je gaan schrobben in besmette huizen of zieken verzor-
gen tegen een behoorlijke beloning. Doden begraven levert 2 gulden per dode op. 
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• En alsof de ellende niet erg genoeg is, voltrekt er zich tijdens de grote pestepidemie  
van 1625 enkele kilometers verderop in Breda een ander drama. Op 12 juli 1624 mar-
cheert generaal Spinola vanuit Brussel met een enorm leger richting het noorden. Op 2 
juni 1625 is de omsingeling van Breda een feit. Breda wordt hermetisch afgesloten en 
vervolgens beschoten en de bevolking uitgehongerd. Na 11 maanden geeft de stad zich 
over. Hiermee wordt de smadelijke nederlaag van 4 maart 1590 gewroken toen Maurits 
van Oranje via de turfschiplist Breda veroverde. (5) 
Enkele jaren later op 14 september 1629 valt Den Bosch. (6) Het Spaanse garnizoen 
moet na een maandenlange omsingeling de stad overgeven aan Frederik Hendrik. Voor 
de bewoners van de Meijerij is dat slecht nieuws. De protestanten beginnen meteen met 
het inperken van de uitoefening van de katholieke eredienst en kloosters worden opge-
heven. (6). Heel lang zijn de gruwelen en excessen tijdens de Opstand op het conto van 
de Spanjaarden geschreven. Het wordt geleidelijk aan duidelijk hoe groot ook de onder-
drukking door de calvinistische overwinnaars is geweest die niet alleen de bestaansmid-
delen van de bevolking verwoestten maar ook hun culturele, godsdienstige en sociale 
instellingen. Beide partijen pasten de tactiek van de verschroeide aarde toe, brandschat-
ten de bevolking en ontvolkten de onverdedigbare dorpen. (7) 
 
De Republiek ziet dat Spanje het moeilijk heeft om zijn machtspositie te handhaven, het 
geld raakt op. Den Bosch is gevallen en er wordt besloten om door te pakken en eens en 
voor al hun macht te vestigen in heel de Meierij. Volgens geldend oorlogsrecht valt bij het 
veroveren van een hoofdstad het bijbehorende land automatisch toe aan de overwinnaar. 
Maar of je er dan een godsdienstoorlog van moet maken?  
Op 2 december 1636 kondigt de Staten-Generaal in Den Haag een besluit af dat de 
Rooms-katholieke eredienst niet meer mag worden uitgeoefend en dat alle geestelijken 
het grondgebied van de Meierij moeten verlaten. Zij moeten uitwijken naar grenskerken.. 
Deze onduidelijke periode duurt tot 1648 (de Vrede van Münster) en wordt de retorsiepe-
riode genoemd. Daarom wordt in Steenvoort onder Poppel in 1650 een grenskerk gesticht 
waar Tilburgse katholieken naar de kerk kunnen, hun kinderen kunnen laten dopen en 
trouwen. De Hilvarenbeekse katholieken hebben in Poppel ook een grenskerk. Het zijn 
moeilijke tijden, waarin het aan de orde van de dag is dat katholieke mannen uit carrière-
overwegingen overgaan tot het protestantisme, terwijl hun vrouwen met grote overtuiging 
en standvastigheid hun geloof trouw blijven en hun kinderen katholiek opvoeden.   
 

• Terwijl in het afgescheiden noorden koppen rollen, wordt er door Servaes en Elisabeth  
vanaf hun eerste huwelijksdag liefdevol gewerkt aan het stichten van een gezin. Exact 9 
maanden na hun bruiloft wordt het eerste kind, Helena geboren, het begin van een gezin 
van totaal 11 kinderen. We schetsen het leven van een viertal dochters. 
Oudste dochter Helena (Heijltje) Servatiusdochter Moonen (1616-1684) trouwt met Japich 
Adriaens van Beurden, alias Montes. Japich is net als zijn schoonvader Servaes Moonen 
een van de belangrijkste boterkramers van Hilvarenbeek. Hij rijdt op vaste tijden naar 
Antwerpen en brengt daar naast boter ook veel eieren en spek op de markt en van tijd tot 
tijd ook reuzel, ham, hesp, lijnwaad en soms mohair, huiden en borstels van varkenshaar 
en zwijnshaar. Verder is hij ook nog winkelier in de Schoolstraat. Hij wordt in 1647 tot 
borgemeester benoemd en hij int belastingen. Het huwelijk blijft kinderloos. Haar zussen 
Maeijken (1618-1692) en Jenneken (1621-1649) overlijden ongehuwd en ook kinderloos. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grenskerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_M%C3%BCnster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Retorsieperiode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Retorsieperiode
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Jongste dochter Lijsken (1633-1669) is een buitenbeentje, ze leidt een kort maar bewogen 
leven vol dramatiek. We vertellen haar levensverhaal omdat het laat zien dat in de 17e 
eeuw  een vrouw geen ondergeschikte en onderdanige rol speelt. Regelmatig worden 
charmes en verleidingstactieken in de strijd geworpen om een kapitaalkrachtige man te 
binden, ook al is hij getrouwd. Op 29 mei 1653 trouwt ze met chirurgijn Mr. Bernaert Ge-
raert Schuts uit Doesburg (Gld). Zij krijgen op 31 juli 1654 een dochter: Elisabeth Bernard 
Schuts. Op 12 juni 1660 wordt te Hilvarenbeek een onwettige zoon geboren: Joannes 
Augustinus Van der Linden. De vader is Mr. Augustijn Van der Linden, chirurgijn en bar-
bier te Hilvarenbeek, collega van haar man Bernard Schuts. Bernard overlijdt voor 23 
november 1662. Dan blijkt dat Van der Linden weigert zijn gedane trouwbelofte na te 
komen. Lijsken trouwt uiteindelijk (voor 1666) met Adriaen Geraerts van Ael met wie zij 
op 30 mei 1666 een dochter krijgt: Anna Maria van Ael. Doopgetuige is Servatius Henricus 
Cornelis (Faes) Moonen. Drie huwelijken, drie kinderen: einde van de affaire denkt me-
nigeen. Maar dan heeft men buiten de waardin gerekend. Als Vander Linden op het punt 
staat te trouwen, stapt Lijsken naar de rechter en beschuldigt vander Linden van het bre-
ken van zijn trouwbelofte aan haar. Zij verklaart dat hij haar indertijd onder plechtige trouw-
belofte tot vleselijke conversatie heeft overgehaald. Ter verzekering van de trouwbelofte 
heeft Lijsken hem een gouden ring gegeven, terwijl hij volgens Lijsken beloofde ook een 
trouwring aan haar te geven. Vander Linden ontkent een ring te hebben ontvangen en er 
ontspint zich een langdurige rechtszaak waarin partijen publiekelijk met modder smijten.  
Lysken blijkt strijdbaar en is niet op haar mondje gevallen. Ze aarzelt niet om Vander 
Linden met grof taalgebruik zwart te maken. Men kan onder meer publiekelijk kennisne-
men van de armzalige lengte van zijn geslachtsorgaan. Het is begrijpelijk dat Lijsken (als 
getrouwde vrouw) met terugwerkende kracht haar gram wil halen, maar het levert haar 
juridisch uiteindelijk geen genoegdoening op. Ook deze affaire is het gevolg van de toen 
heersende moraal: als je als man een vrouw “defloreert” dan zit je aan haar vast. Loopt 
de affaire stuk dan moet de daad worden afgekocht, vaak in de vorm van onderhoud van 
het buitenechtelijke kind, inclusief het recht van de bastaard om te delen in de erfenis van 
zijn natuurlijke vader. 
 
Jongste dochter Geertruijt Servatiusdochter Moonen (1640-1682) trouwt met Govert  
(Goijaert) Broeckmans. Govert is de zoon van Peter Broeckmans, alias van Pelt, waard  
aan de Heuvel in `Het Swarte Peerdt`. Govert wordt lakenkoopman en voerman. Hij rijdt  
wol laken van  Antwerpen naar Tilburg vice versa. Hij vervoert ook boter naar Antwerpen  
Het is zeer aannemelijk  dat Govert zaken heeft gedaan met zijn zwagers uit Hilvarenbeek.  
Geertruijt hertrouwt N. la Fontaine. 
  
Enkele jaren na de geboorte van Geertruijt wordt in 1648 de vrede van Munster gesloten  
en komt er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. De handel en vooral de  nijverheid  
trekken aan. Er breekt een periode van welvaart aan die tot 1672 zal duren. Meteen na  
het sluiten van de vrede met Spanje, ontstaan er in de Republiek politieke spanningen  
tussen de Orangisten (aanhangers van de oorlogspolitiek van de stadhouder) en de Staat- 
sen (de regenten en  bestuurders die vrede willen). De oorlog heeft ontzettend veel geld  
gekost, het is nu tijd voor een vredespolitiek.  
De gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel besluiten daarom zon- 
der stadhouder verder te gaan. In de stadhoudergetrouwe bewesten komt het accent sterk  
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te liggen op het uitbreiden van de vloot, op militaire successen op  zee, het stichten van  
handelsposten, veroveren en leegroven van koloniale gebieden. Dit  eenzijdige beleid  
heeft en sterke verwaarlozing van het landleger tot gevolg. (12) (15) 
 
I. Jacobus Servatiuszoon Moonen  
Jacobus (1623-1679) is een van de weinigen uit de familie Moonen die gaat studeren en 
gebruikmaakt van de middelen uit het fonds van het Bacx-koorke. Op 7 januari 1646 wordt 
Jacobus toegelaten op de universiteit van Leuven. (8) Hij vestigt zich in 1649 te Hilvaren-
beek in het huis van zijn overleden oudoom Teunis vanden Kieboom, (9) broer van zijn 
moeders grootvader. In 1660 is hij meier en rentmeester van de heer Van Lembeek en 
ook rentmeester van het klooster “Sint-Geertruijden” in Leuven, waar hij in die tijd waar-
schijnlijk woont. In 1667 laat Jacob zich inschrijven als poorter van de stad Den Bosch 
waar hij chirurgijn is. Uit zijn eerste huwelijk heeft Jacob een zoon, Maximiliaan Moon, die 
ook als jurist wordt opgeleid in Leuven in canoniek en burgerlijk recht. In 1689 is hij fiscus 
en decaan van de juristen van Leuven. In 1691 woont Maximiliaan te Brussel. Uit het 
tweede huwelijk van Jacobus met Cornelia Begenier wordt een dochter geboren die op 
jonge leeftijd overlijdt. Andere bronnen melden dat het huwelijk kinderloos blijft. Later 
wordt Maximiliaan advocaat te Gemert. In 1730 pleit hij voor zijn neef Servaes Daniel 
Moonen. 

 

II. Johannes Servatiuszoon (Johan Faes) Moonen (Zie VII) 
Johan Faes, zal in Tilburg furore maken, maar ontwikkelt zijn talenten en zakelijk inzicht 
wel in Hilvarenbeek, in het bedrijf van zijn vader. Samen met zijn broers Henricus en 
Cornelis en zwagers Japich van Beurden en Peter Fabrij ontwikkelt hij zich tot een zaken-
man van formaat.  
 

III Henricus Servatiuszoon Moonen  
Henricus wordt geboren 21 januari 1631 in Hilvarenbeek en daar begraven op 8 november  
1679. Hij trouwt op 22 december 1664 met Grietje Peters Mollen, geboren op 4 mei 1643  
te Hilvarenbeek. Zij overlijdt 13 mei 1681 te Hilvarenbeek. Grietje is een dochter van Peter  
van Moll, koopbrouwer en eigenaar van enkele herbergen. Cathelijne Dirick Jans van  
Trier, de moeder van Grietje, erft een herberg met bierbrouwerij. Henricus is herbergier  
“aende gemeijne plaetse inde huijsinge daer de vergulde leeuw uithangt”. Vanaf 1665  
beleven de Beekse herbergiers moeilijke tijden. Ze worden door rondtrekkende Munsterse  
troepen gedwongen te trakteren op voedsel en drank. Ook Henricus handelt net als zijn  
vader in Brabantse boter en vervoert vlas tussen Antwerpen en Tilburg. In 1672 en 1673  
dient hij als voerman in het leger van de Prins van Oranje tijdens de veldtocht naar Bonn.  

 
IV Cornelis Servatiuszoon Moonen 
Cornelis wordt geboren te Hilvarenbeek, rond 25  september 1635 en wordt daar begra-
ven op 21 oktober 1690. Hij volgt zijn vader op als herbergier “aende gemeijne plaetse in 
het Groothuis”. Tot zijn moeders dood op 23 december 1679, woont hij in een huis in de 
Peerdestraat. Cornelis trouwt op 12 september 1666 te Hilvarenbeek met weduwe Maria 
Willem Nouwen, gedoopt te Hilvarenbeek op 30 juli 1634. Maria is als ze met Cornelis in 
het huwelijk treedt nog geen twee jaar  weduwe van Willem Janssen van Liemde. Willem 
veehandelaar, was voerman en schepen van Hilvarenbeek. Hij is de zoon van Jan Wil-
lems van Liempde en van Elijsabeth Rutte. Ook Willem is weduwnaar van molenaars- 
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dochter Elijsabeth Jan Wouters Verrijth. Maria zal haar man bijna 15 jaar overleven en 
overlijdt op 25 juli 1704. Zij krijgt met Cornelis twee dochters: Maria Cornelis (1667-1732) 
en Isabella (1672-1721). In 1668, 1676 en 1684 is Cornelis borgemeester van de Voort 
en het Loo. Met twee collega’s moet hij belasting innen op grondbezit, gemaal, soutgelt 
en accijns. In de oorlogsjaren 1676 en 1684 innen ze personele belasting ter bekostiging 
van inkwartiering, verplichte karrevrachten en andere diensten alsook de levering van 
materialen en levensmiddelen aan de militaire bezetters. Cornelis is van 1688 tot en met 
1690 gezworene en lid van het gemeentebestuur van Hilvarenbeek.  
 
We willen dochter Maria Cornelis (1667-1732) een plaats geven in ons familieverhaal om- 
dat zij een strijdbare geest is. Zij trouwt op 22 mei 1685 te Hilvarenbeek met Peter Johan 
nes Fabrij (1663-1725). Hij is de zoon van Johan Fabrij, schout te Hilvarenbeek, en Maria  
Hendricks Vanden Kieboom. Peter is boterkramer op Antwerpen en Brussel en werkt  
nauw samen met schoonvader Cornelis Moonen. Cornelis verhuurt zijn brouwerij vanaf  
1687 aan zijn schoonzoon Peter Fabrij die het beroep huisbrouwer en tapper uitoefent.  
Maria erft van haar ouders o.a. de herberg aent Mercktvelt (het Groothuis en het Cleijn 
huis). De zaken gaan schijnbaar zo goed dat Peter in 1716 verkoopbrouwer wordt.  
 
Maria Cornelia Moonen laat niet met zich spotten. Ze komt uit een familie van potige kerels 
en ook de familie Fabrij is uit hetzelfde hout gesneden. Haar man Peter Fabrij wordt 
daarom herhaaldelijk gekozen tot borgemeester, verschillende keren ook tijdens oorlogs-
perioden. Dan moet er extra belasting worden opgehaald om te voldoen aan de eisen van 
het bestuur of de bezettende macht. In het oorlogsjaar 1689 is Peter Fabrij buitengewoon 
borgemeester, met de opdracht om extra belasting te innen o.a. hoofdgeld van alle dienst-
boden. Het is duidelijk dat je in de rol van “afperser” op weinig sympathie kunt rekenen. 
Het is ook niet verwonderlijk dat hij regelmatig op gespannen voet verkeert met de be-
stuurders. In 1705 wordt door het bestuur van Hilvarenbeek besloten het financiële risico 
te spreiden en geen 3 maar 7 borgemeesters aan te stellen. Weer wordt Peter Fabrij, voor 
de vierde keer, “uitverkoren” om het ambt te vervullen, nu voor de Vrijthof. Hij protesteert 
in 1706 tegen het weer opgelegde borgemeesterschap. En dat is niet verwonderlijk, want 
door economische malaise komen twee van zijn huizen leeg te staan bij gebrek aan huur-
ders. De woningen verpauperen en vervallen. (14)  
Alle 9 kinderen van het gezin Fabrij-Moonen worden in Hilvarenbeek geboren: Maria  
(1686), Joanna (1688), Isabella (1689), Cornelius (1690), Arnoldus (1695), Josina (1698),  
Joannes (1700), Isabella (1701) en Isabella (1708).  
 

• We staan op het punt onze Hilvarenbeekse familie te verlaten en met Johan Faes mee  
naar Tilburg te gaan, waar hij de langste tijd van zijn leven zal wonen en een gezin sticht 
met zijn vrouw Ida. Graag willen we wat tijdrekken om te zien hoe het de komende tijd zal 
gaan met de familie en hun dorp. Even nog de sfeer rond ’t Vrijthof opsnuiven en snel 
enkele beelden schieten van de omgeving, de natuur en het boerenleven. 
 

• In 1648 is de oorlog eindelijk voorbij, maar het leven wordt er niet gemakkelijker op.  
Voor de inwoners van de Meierij brengt de Vrede van Munster geen rust en veiligheid. 
Integendeel. Er zijn hordes huurlingen zonder werk en soldij. Ze roven en brandschatten 
om aan de kost te komen en de Fransen vullen samen met bondgenoten het gat op dat 
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Spanje heeft laten vallen. Hilvarenbeek ligt nu op de grens met de Zuidelijke Nederlanden 
en is een makkelijk doelwit voor muitende buitenlandse troepen 
Kort na de vredesovereenkomst wordt op last van de Staten-Generaal in Den Haag met 
onmiddellijke ingang de Petruskerk te Hilvarenbeek onttrokken aan de katholieke ere-
dienst en in gebruik genomen door het handjevol protestanten. De katholieken wijken voor 
hun eredienst uit naar een schuurkerk over de grens bij Poppel. Uiteindelijk wordt na enige 
jaren oogluikend  toegestaan dat de katholieken in de Koestraat een schuilkerk in gebruik 
nemen. De kleine protestantse bevolkingsgroep, met dominees en schoolmeesters als 
boegbeelden van de ware religie, worden als bezetters beschouwd. Er vliegt weleens een 
steen door een ruit en er wordt weleens een klap uitgedeeld. De protestanten laten zich 
overigens ook niet onbetuigd. Ze uiten luidkeels hun ongenoegen tegen de kerkgangers 
op Rovert. Daar hebben ze op Poppels grondgebied een noodkerkje en een schooltje 
ingericht. De Beekse notaris Niclaes Nouwen wordt daar koster en onderwijzer. 
Ook de katholieke bestuurders, waaronder de katholieke schout Johan Fabri, worden zon-
der pardon vervangen door protestanten, ook al kan hun ervaring en deskundigheid de 
toets van de kritiek vaak niet doorstaan. In 1650 maakt boterkramer Aert Peters van Heze, 
bijgenaamd de Wapper, de schepenen te recht uit voor ondeskundige kwajongens. Dat 
schelden loopt regelmatig uit de hand omdat de Bekenaren erg woedend zijn over al het 
onrecht. Ze uiten hun verontwaardiging door te schieten tijdens kerkdiensten, de moes-
tuinen van protestanten leeg te roven, ruiten in te gooien en vee te stelen. Het gaat er 
soms zo fel aan toe, dat afranselingen, schotwonden en een enkele doodslag het gevolg 
zijn. De frustratie zit diep en  zal de gemoederen nog jarenlang bezighouden 
.  
Uit de periode tussen 1650 en 1706 vinden de volgende incidenten plaats. 

• In 1691 wordt ex-vorster Antony Pellen doodgeslagen en de klapwaker (nachtwaker) 
met messteken in de rug gedood.  

• In 1694 sluit de drost de clandestiene schuurkerk in de Koestraat en verwijst de ka-
tholieken naar de kapel in de Rovert. Dat accepteren de Bekenaren niet en ze blijven 
de schuurkerk gebruiken. Daarom doet de drost in 1698 een inval in de schuurkerk 
onder het voorwendsel dat er jezuïeten zouden preken.  

• Op 4 mei 1694 breekt er een enorme brand uit in het dorp Grote delen van de Vrijthof 
en de Gelderstraat liggen in as.  

• Op 5 mei 1695 verteren verschillende regimenten ruiters voor meer dan duizend gul-
den in Hilvarenbeek.  

De gang van zaken rond de Dekenij (oorspronkelijk woonhuis van de deken) illustreert 
het diepe ongenoegen. Het herstel van het kerkpad en de dekenij wordt jarenlang getrai-
neerd omdat daar nu de dominee van gebruik maakt. Cornelis Servatius Moonen, zijn 
vrouw Maria Nouwen, hun dochter Maria Cornelia en schoonzoon Peter Fabrij spelen een 
hoofdrol in het getouwtrek met de protestantse bestuurders. In 1679 koopt Cornelis Ser-
vaes Moonen, de Dekenij met een aangrenzend stuk akkerland. Tussen 1690 en 1705 
komen er twee nieuwe bruggen, wordt er een omheining aangelegd, worden 24  grote  
bomen gerooid en vloeren gerepareerd. Het kerkpad moet eigenlijk opnieuw worden aan-
gelegd, maar dat heeft letterlijk veel voeten in de aarde, want de dominee en zijn gezin 
moeten soms tot aan de enkels door de modder om naar de kerk te kunnen lopen. Eind 
1692, Cornelis is dan 2 jaar dood, vindt de aanbesteding van de opknapbeurt plaats. De 
dominee dwingt Marie Moonen-Nouwen, de weduwe van Cornelis Servaes Moonen, via 
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de rechter het voetpad af te graven en opnieuw in te zaaien. Zij laat in 1693 haar schoon-
zoon Peter Fabrij samen met Willem van den Nieuwenhuysen het pad op orde brengen. 
(13)  
 

In 1706 sturen de zetters (belastinginners) van Hilvarenbeek en van de andere gehuchten 
een memorie aan de Raad van Brabant met een verzoek om belastingvermindering omdat 
de situatie onhoudbaar is geworden. Ze geven een opsomming van schade en oplopende 
belastingdruk:  

• De belastingschuld is opgelopen tot 33.000 gulden  

• In 1694 heeft een vernietigende brand in Hilvarenbeek een schade van 55000 gulden 
veroorzaakt 

• In 1702 is een totale schade van 30.000 gulden ontstaan, door plunderingen en vor-
deringen door Engelse en Hollandse detachementen. Het betalen van geld voor vrij-
geleide, tezamen voor een bedrag van 9296 gulden  

• In 1703 is er schade door de fourageringsverplichtingen aan, en plunderingen door, 
troepen uit Hessen en Denemarken  

• In 1704 worden er zware onkosten gemaakt voor het verlenen van logement aan de 
staatse troepen die op weg zijn naar Breda (En daar is de plundering van 1708 nog 
niet in meegerekend) 

• Voorgaande jaren is foerage verleend aan manschappen en paarden van 10 Engelse 
regimenten  

• De geestelijke pachten, cijnzen en renten bedragen een som van 145.000 gulden  
 De jaarlijkse belastingen aan o.a. verpondingen, gemene middelen bedroegen 25.435 
gulden 

Al deze kosten moeten worden opgebracht door de ingezetenen bestaande uit ongeveer 
400 huishoudens waarvan er ongeveer 100 geen werk hebben. De meeste werkenden 
hebben een klein inkomen en zijn onvermogend. De armoede en zware belastingen zor-
gen ervoor dat mensen vertrekken en vele landerijen er ongecultiveerd en desolaat bij 
komen te liggen. Dat betekent dat een steeds kleinere groep personen met een kleiner 
gezamenlijk inkomen, hoofdelijk steeds zwaarder belast wordt.  
 
Ondanks economische ellende, oorlog en verpaupering blijft ‘t Vrijthof of Gemene Plaetse 
welvaart en grandeur uitstralen. Op de varkensmarkt achter de kerk wonen talloze am-
bachtslieden, die niet alleen produceren voor de lokale markt, maar hun producten ook 
exporteren. Aan de Gemene Plaetse wonen veel notabelen: schout, secretaris, notaris, 
chirurgijn, advocaat, pastoor, kanunniken, en vanaf 1717 de predikant. Verder hebben 
herbergiers, kooplieden, drapeniers, hoedenmakers en voerlieden er hun winkels en be-
drijven. Zelfs de hoedenmakers hebben een eigen gilde. Dat duidt erop dat er en flink 
aantal hoedenmakers werkzaam zijn. In de huizen achter de Plaetse en in de zijstraten 
wonen wagenmakers, kuipers, gareelmakers, en naar het einde toe de meer eenvoudige 
vaklieden: klompenmakers, kleermakers, touwslagers, schoenlappers en linnen- en wol-
wevers en niet te vergeten de brouwers van bier.  
Aan het Vrijthof wordt bijna huis aan huis bier gebrouwen. Opvallend is de locatie van het 
raadhuis. Men zou verwachten dat het wereldlijke gezag zich duidelijker zou manifesteren 
op het Vrijthof. Het is slechts een bijgebouwtje van de kerk. Er liggen rond het Vrijthof een 
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groot aantal horecagelegenheden. Er wordt veel gedronken en de emoties lopen geregeld 
hoog op.  
De herbergiers en de factors (transportbemiddelaars namens bepaalde opdrachtgevers). 
Herbergen spelen een belangrijke rol bij het leggen van contacten tussen opdrachtgevers 
en vervoerders. Daarom hebben veel herbergiers ervaring als vervoerder of paardenko-
per. Langs de belangrijkste transportwegen hebben de voerlieden hun vaste stopplaatsen 
om uit te rusten, paarden te verversen en handel te drijven. Wie in Antwerpen na het 
afleveren van een vracht geen retourvracht heeft, moet in een van de herbergen wachten 
op een nieuwe opdracht.  
Het is dus belangrijk je mannetjes te hebben bij het wegen, overladen en opslaan van 
vrachten. Er geldt een algemene regel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Niemand mag 
voorkruipen. Dat geldt ook bij de factors. Een voerman wordt bij een aanbesteding door 
hem aanbetaald en dan sta je als vervoerder bij hem onder contract. De factors kennen 
de markt op hun duimpje, ze zijn gespecialiseerd in routes en bestemmingen. Er kan ook 
zonder tussenpersoon een contract worden opgemaakt. In een contract worden de vol-
gende punten opgenomen: plaats van bestemming, leveringstermijn, vrachtprijs, verde-
ling van kosten en risico´s, en soms de reisroute. Vanwege gevaren weigeren voerlieden 

meermaals opdrachten, de risico´s zijn te groot omdat van verzekeren zelden sprake is.  
Vanuit hetzelfde economische denken gaat Brabant als lakenleverancier juist een mooie 
toekomst tegemoet. De tijd van thuis weven voor eigen gebruik is definitief voorbij. De wol 
komt uit allerlei landen. Leidse handelaren betrekken het laken van de Brabantse thuis-
wevers, die door de lage lonen het goedkoopste zijn. Voor de bevoorrading zorgen plaat-
selijke vervoerders die soms voor eigen rekening de wol ophalen in Antwerpen, Heusden, 
Breda en Den Bosch. De laatste drie plaatsen krijgen de grondstoffen aangeleverd vanuit 
Amsterdam, dat de grootste wolstapel van Europa heeft. 
 
Noten  
(1) Boterkamers. “Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit” Drs. L.W.F. Adri-

aenssen 1987 Uitgave van de heemkundige kring Hilvarenbeek-Diessen “Ioannes Go-
ropius Becanus” Pagina 95-99.  

(2) https://www.canonvannederland.nl/nl/johanvanoldenbarnevelt 
(3) https://nl.wikipedia.org/wiki/Teut_(handel) 
(4) https://www.brabantserfgoed.nl/page/6808/de-pest-in-tilburg-en-goirle 
(5) https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Breda_(1624-1625) 
(6) https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_%27s-Hertogenbosch_(1629) 
(7) http://www.leoadriaenssen.nl/files/dissertatie%20Staatsvormend%20geweld.pdf 
(8) “Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit’ Leo Adriaenssen 1987. Pag. 346. 

(9) http://www.dekker-bu9.nl/genealogie/kieboom/Parenteel/kieboom_parenteel.htm 
(10) https://dickhiemstra.nl/Bruurs-kw/schijvens-000004-kframeset.htm?/Bruurs-kw/schijvens-

000004-k.htm 
(11) https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk/R876.php  Stamboom Mutsaerts 
(12) https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_M%C3%BCnster  
(13) (“Tussen Paradijs en Toekomst” TPT nr.79 2009 pg. 5, 6 en 13).  

(14) (Op de website  genealogieonline.nl/genealogie-van-catz  is bij “Notities bij Maria Cornelia 
Moonen” meer te lezen over Peter Fabrij).  

(15) https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/onderwijscanon/rampjaar 
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Hoofdstuk zeven    
Waarom Johan Faes naar Tilburg verhuist, hij trouwt in 1649 met Ida  Mutsaerts de 
dochter van een leerlooier-schoenmaker, de familie Mutsaerts is zeer katholiek, het 
zijn moeilijke tijden, fraude  en smokkel handelsprotectionisme en belastingontdui-
king vieren hoogtij, accent van vervoer op handelswinst, een mooie woonlocatie, 
opstandigheid en gevangenschap, veel onduidelijkheid over de kinderen, enkele 
dochters huwen mannen met vooraanstaande posities, Johan Faes wordt de rech-
terhand van de Baron van Tilburg, op de bres voor het katholieke volksdeel, zijn 
schoonzoon Marinus de Wolff volgt hem op, Johan Faes  overlijdt en zijn vrouw 
kort na hem, de erfenis legt problemen bloot. 
 
Door de opbloei van de economie tekent er zich een mooie toekomst af voor de onderne-
mende vervoerder-zakenman. Johan Faes Moonen. Hij verhuist met zijn jonge vrouw naar 
Tilburg om zakelijk een opzienbarende toekomst op te bouwen. In de geschiedenis van 
de familie Moonen wordt hij de succesvolste voorvader. Even opzienbarend zal ook de 
neergang zijn van het succes en aanzien van het bedrijf  na zijn overlijden.  
 

• Johan Faes is op 11 juli 1649 te Hilvarenbeek getrouwd met Ida Nicolaas Mutsaerts.  
Johan is 23 jaar en Ida 18 jaar oud. Zij wordt geboren te Hilvarenbeek op 19 maart 1631. 
Johan overlijdt te Tilburg op 21 april 1688. Zijn vrouw Ida overlijdt 1,5 jaar later op 14 
september 1689.  Jan Servaes (Faes) Moonen is eerst voerman en boterkramer te Hilva-
renbeek in het familiebedrijf van zijn vader en broers. Kort na zijn huwelijk verhuist het 
jonge echtpaar definitief naar Tilburg en gaat in het huis van  Ida wonen.  
Op 23-jarige leeftijd trouwt hij 11 juli 1649 in Hilvarenbeek met Ida Mutsaers, dochter van 
een Hilvarenbeekse leerlooier en schoenmaker, die later naar Tilburg zal verhuizen omdat 
Tilburg gunstiger is gelegen ten opzichte van Waalwijk en de Langstraat, het belangrijkste 
centrum van de Brabantse leerindustrie. Ook Hilvarenbeek kent een leerindustrie. Achter 
“De Rode Leeuw”, “De Grote Maan”, “De Kleine Maan”, “De Zon” en “De Hazewind” liggen 
looikuipen. Ook in de Schoolstraat en de Paardenstraat zijn looierijen. Looiers en schoen-
makers behoren tot de rijkste families. Vader Faes Moonen en Cornelis Jan Willem Bruers 
(10) zijn schoenmaker in de seizoenen waarin er minder vrachtvervoer mogelijk is. Ver-
schillende Bekenaren vestigen zich als schoenmaker in Antwerpen. Als we “looier” en 
“schoenmaker” horen, denken we meteen aan een eenvoudige hardwerkende ambachts-
man. Maar dan vergissen we ons. In de 16e eeuw waren looiers en schoenmakers men-
sen van aanzien. De grootvader van Ida, Niclaes Daniel Joost Denijs Mutsaerts, geboren 
rond 1562, wordt schepen van Tilburg en in 1608 kerkmeester en rentmeester van de 
kerk van Tilburg. Van hem wordt gezegd dat hij eerlijk en gekwalificeerd is, goed voorzien 
van geld en goederen. Hij importeerde voor een opmerkelijk hoog bedrag van wel tien-
duizend carolusguldens: “een goet eerlijck ende gequalidiceert man (was) wel versien van 
vast erffelijcke goederen en de renten (…) importerende merckelijkcke somme meerder 
als wel thien duijsent carolus guldens”.  
 

• Ida’s vader Niclaes Daniel Mutsaerts is ook leerlooier en schoenmaker. (11) Hij wordt  
geboren te Tilburg op 1 augustus 1602 en trouwt 6 februari 1627 met Marijken Lauereijs 
Schilders geboren op 24 januari 1607 te Hilvarenbeek. Tante Jenneke trouwt in 1615 met 
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een telg uit een vooraanstaande Hilvarenbeekse familie: schoenmaker Jan Frans de 
Weerdt, schepen te Hilvarenbeek en in 1639 kerkmeester.  
Het gezin Mutsaerts telt 5 kinderen: Adriana (1628), Ida zelf (1631), Joanna (1633), Jan 
(1635) en Adriaen (1636-1688). Jongste zoon Adriaen wordt priester en is van ongeveer 
1666 tot zijn overlijden op 6 oktober 1688 pastoor van Ulvenhout. Er komen veel geeste-
lijken voor in de familie Mutsaerts. Goijaert, zoon van voorvader Jan Denijs Mutsaerts en 
Anna Adam Bacx krijgen 5 kinderen die allen kloosterling of priester worden. Er zijn ook 
twee meer recente voorbeelden: De Tilburger Mgr. Wilhelmus Mutsaerts (1889-1964) was 
van 1943-1960 bisschop van Den Bosch en Robert Mutsaerts, ook in Tilburg geboren, is 
vanaf 2010 hulpbisschop van Den Bosch. 
 

• Dat Johan Faes Moonen zich definitief in Tilburg gaat vestigen is het gevolg van de  
gestage groei van het goederentransport tussen Den Bosch en Antwerpen en van daaruit 
naar het noorden, naar Amsterdam, de grootste wolstapel van Europa, en naar Brussel 
in het zuiden. Tilburg ligt op het kruispunt van de wegen tussen Antwerpen en ’s-Herto-
genbosch en tussen Breda en Luik, en wordt een steeds belangrijkere belangrijke schakel 
in het vervoer van halffabricaten en eindproducten van zijn textielindustrie. Breda en Den 
Bosch maken goede binnenvaartverbindingen mogelijk met Leiden, Haarlem en Amster-
dam. De familiale en zakelijke banden met Hilvarenbeek blijven bestaan Johan Faes rijdt 
vanuit Tilburg met zijn wagens zeer regelmatig op Turnhout, Mechelen en Brussel. Zijn 
oudste zus Helena is getrouwd met Japich van Beurden, alias Montes, een van de groot-
ste boterkramers en vervoerders van Hilvarenbeek. Broer Kees is ook boterkramer en 
getrouwd met Maria Willem Nouwen, dochter van Willem Nouwen, invloedrijk vervoerder, 
handelaar en bestuurder. Zus Geertruijt trouwt met Govert Broeckmans, lakenkoopman 
en voerman uit Tilburg. Het zijn hectische tijden, er moet nauw worden samengewerkt en 
kordaat en krachtdadig optreden is noodzakelijk, want. Brabant wordt na het 12-jarige 
Bestand weer het strijdtoneel tussen Spaanse en Staatse troepen.  

 

• In de tweede helft van de 17e eeuw viert het handelsprotectionisme hoogtij. Voor de  
regeringen in Brussel en Den Haag zijn belastingen op invoer en export van goederen 
een belangrijke bron van inkomsten. Het vrachtvervoer heeft bij herhaling ook te lijden 
onder economische recessie, vaak veroorzaakt door oorlogen. Door oorlogsgeweld wor-
den wegen en bruggen ernstig beschadigd en vaak helemaal verwoest.   
Daar komt nog bij dat in 1650 Generaliteits-Brabant binnen de Republiek tot buitenlands 
gebied wordt verklaard. Daardoor wordt niet alleen het vrachtverkeer tussen de noorde-
lijke en zuidelijke delen van het voormalige hertogdom Brabant door belastingen aange-
slagen, maar ook het vrachtvervoer tussen Brabant en de Republiek. Diverse personen 
vechten de rechtmatigheid van de belastingen aan.  
Ook Jan Servaas Moonen is verbolgen over de dubbele belastingen. In 1657 laat hij sa-
men met andere Tilburgers van zich horen. Zij klagen dat de Tilburgse vervoerders die 
met hun koopwaar uit Antwerpen komen, erg vaak gedwongen door bedreigingen van 
rondtrekkende soldaten, zich (tegen betaling?) moeten aansluiten bij het grote konvooi 
naar Turnhout en andere plaatsen. Verder klagen ze over de verplichting om de directe 
wegverbinding tussen Turnhout en Tilburg te moeten nemen en op de extra tolposten op 
die weg belasting te moeten betalen. Het is een klacht tegen het strikt(er) reguleren van 
handelstransporten, het betalen van meer tolbelasting en de dwang tot het nemen van 
voorgeschreven (tol)routes. 
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• In Hilvarenbeek en Tilburg zijn meer dan 60 winkels die clandestien worden voorzien  
van sluikgoederen uit Antwerpen. De Hilvarenbeekse schepen Vande Werve schat in 
1651 dat 1/3 van alle in- en uitgaande goederen langs de belasting van Hilvarenbeek, 
Reusel en Tilburg worden gesmokkeld. Karren vol zijde, specerijen, vlas en ijzerwerk wor-
den verduisterd en op de jaarmarkten van de omliggende dorpen verkocht zonder dat 
daar enige vorm van belasting over wordt betaald. De schepen stelt voor om op een stra-
tegisch punt, op de brug tussen Rovert en Poppel, een comptoir (tolkantoor) te openen.  
Als in 1657-1659 Den Haag en Brussel tegen elkaar opbieden om het grensverkeer tus-
sen de van elkaar gescheiden delen van Brabant en het land van Luik zwaarder te belas-
ten, laat Jan Faes een Staatse en een Spaanse commies arresteren, dreigt ook de tolle-
naar van Turnhout te arresteren, weigert demonstratief tol te betalen over zogeheten in-
landse goederen, dreigt de pachter van de Spaans-Brabantse landtol met een proces en 
spant  een proces aan tegen de Staats-Brabantse landtol. Dat accepteren de autoriteiten 
niet en ze zetten Jan Faes vast in de gevangenis op het Steen van Antwerpen. Daar gaat 
hij door met procederen. Hij wordt daarbij gesteund door de kwartieren van de meierij van 
Den Bosch, de baronie van Breda, het markiezaat van Bergen op Zoom, het kwartier van 
Roosendaal en de heer van Tilburg. Uiteindelijk trekt hij de aandacht van de Staten-Ge-
neraal in Den Haag en de gouverneur-generaal in Brussel, maar hij bereikt niets.  
 
In 1662 worden in en rond Hilvarenbeek soldaten en ruiters ingezet om te patrouilleren 
en frauderende boterkramers op te sporen. Meestal zonder resultaat. Smokkel en belas-
tingontduiking zijn zo oud als het vrachtvervoer zelf. Er worden blanco vervoersdocumen-
ten gedrukt en van valse handtekeningen voorzien. Door de voortdurende verhoging van 
de tarieven wordt de sluikhandel in de hand gewerkt. Als de vervoerders een belasting-
kantoor naderen wordt een groot  deel van de goederen afgeladen en later clandestien 
op jaarmarkten verkocht. Belastingontduiking veroorzaakt inkomensverlies van de belas-
tinginners. Hun inkomen bestaat immers uit een percentage van de opgehaalde belas-
tinggelden. Maatregelen kunnen dus niet uitblijven. Controleposten van de belastingin-
ners worden naar meer strategische punten verplaatst. Soldaten te velde gaan scherper 
toezien en controleren de vervoerders vaker. Vliegende brigades te paard sporen smok-
kelaars op. De boetes worden flink verhoogd, ook voor vervoerders uit Hilvarenbeek. Cor-
nelis en Hendrick Moonen, broers van Jan Faes, worden in 1663 gesnapt met een lading 
boter die niet is aangegeven. Willem Jan Nouwen, paardenhandelaar en schoonvader 
van Hendrick Moonen, wordt in 1662 betrapt bij de smokkel van 6 paarden. Ondanks 
ettelijke arrestaties en inbeslagname van paarden, huifkarren en ladingen, blijven de goe-
deren bij nacht en ontij de grens over gaan. Er verandert ondanks alle maatregelen niet 
veel, omdat de oorzaken niet worden weeggenomen. 
 
Als tegenzet vestigt Johan Faes zich, om belastingen te vermijden, met andere vrachtver-
voerders juridisch in Poppel op Spaans grondgebied. Vanaf 1692 worden de regels ver-
soepeld. Voortaan mogen linnengarens vrij van Holland naar Eindhoven, Gestel, Nuenen 
en Helmond worden vervoerd en de daarvan geweven lijnwade tegen binnenlands tarief 
weer terug getransporteerd. Tilburg heeft een soortgelijke regeling met Leidse en Amster-
dam voor wol. Deze gunstigere regelingen worden waarschijnlijk ingegeven door econo-
mische overwegingen: de Brabantse (huis)wevers produceren aanzienlijk goedkoper dan 
hun collega’s elders in de Randstedelijke Republiek.  
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• De Tilburgse gemeenschap was tot dan toe zelfvoorzienend geweest: boeren weefden  
veelal voor eigen gebruik op eigen getouwen met wol van eigen schapen. Door de veran-
derende vraag wordt ook steeds meer in opdracht gewerkt met buitenlandse wol, 
Spaanse wol is erg in trek. Gespecialiseerde wolkopers zorgen voor de aanvoer en dis-
tributie van de wol. Daarbij spelen voerlieden een belangrijke rol. De Tilburger, Gerrit Wil-
lem Schaepsmeerders, is bode van Tilburg op Amsterdam, Heusden en Den Bosch. Hij 
levert in 1638 aan 17 Tilburgers Spaanse wol. Een andere Tilburger Adriaen Soffaerts, 
brengt wol van Heusden naar de lakencentra Tilburg, Hoogstraten en Eindhoven. Hij rijdt 
ook op Antwerpen. 
 
Jan Faes Moonen doorloopt een vergelijkbare carrière. Hij begint als voerman met wol en 
Tilburgse lakens, maar heeft ook altijd eigen handel aan boord zoals boter, was, hoeden, 
eieren, beddepluimen (ganzenveren) of hespen. De bestemmingen zijn Antwerpen, Me-
chelen, Leuven en Brussel. Hij rijdt niet alleen vrachten voor opdrachtgevers maar handelt 
ook zelf. Hij laat steeds meer arbeiders (op contractbasis) voor hem werken, zij wassen, 
pluizen, kaarden en spinnen zijn wol.  
 
Volgens Leo Adriaenssen kan Jan Faes Moonen als een van de belangrijkste  vertegen-
woordigers van de industriële platteland-bourgeoisie van 17e-eeuws Tilburg worden be-
schouwd. Zelfs de productie van wol heeft Johan Faes het liefst in eigen hand. Hij schijnt 
in Esbeek een kudde schapen te hebben. Zo krijgt hij  alle touwtjes in handen en beheerst 
de hele keten, van grondstof tot eindproduct en kan daardoor zelf de prijs bepalen. Hij is 
van voerman koopman geworden en van koopman wordt hij lakenreder die meestal ook 
werkzaam is als fabriqueur, die wol aan zelfstandig werkende thuiswevers levert die daar 
voor hem garens of weefsels van maken. Ook beheert de lakenreder vaak een primitieve 
vorm van fabrieksmatige productie, waarbij arbeiders in of nabij zijn woning  o.a. spinnen, 
weven en droogscheren. Het is voor de huidige begrippen een niet altijd even optimaal 
gestructureerd bedrijf. Het is een voortdurend komen en gaan van “eenen grooten hoop 
volcx”, bestaande uit arbeiders, hulpkrachten en thuiswerkers die hun grondstoffen komen 
halen en hun producten komen brengen. Grote drapeniers zijn vaak aanzienlijke personen 
die een belangrijke rol spelen in het bestuur van de opkomende steden. Hun activiteiten 
vormen een schakel tussen het ambachtelijke bedrijf en de latere industriële nijverheid. 
Johan Faes heeft de groei van de handel in het algemeen en met name de handel in wol 
en (luxe) laken in belangrijke mate te danken aan de toenemende vraag, die het gevolg 
is van explosieve bevolkingstoename en de stijging van de welvaart in de Republiek. De 
spectaculaire groei van de bevolking in de Hollandse steden is voor een eenvoudige in-
woner van de Meierij nauwelijks voor te stellen: het inwonersaantal van Amsterdam en 
Rotterdam verzevenvoudigt in 80 jaar tijd.  
 

• Jan Faes gaat in “t Nieulant” wonen. (1)  Dit is een bebouwd deel in het centrum van  
het oude Tilburg. De huidige Nieuwlandstraat is naar dit gebied genoemd. De straat loopt 
vanaf de kerk (’t Heike) naar de Noordhoek en wordt bewoond door fabrikanten en ge-
goede burgerij. Het is een van de eerste wegen in Tilburg die bestraat zullen gaan worden, 
want het is een van de exclusieve straten in de dorpse herdgangen van die tijd. De weg 
is strategisch gelegen, want ze vormt  de belangrijkste verbinding tussen de herdgang 
“Heuvel” en de herdgangen “Veldhoven” en “Hasselt”, gelegen in het noordelijke deel van 
Tilburg waar veel thuiswevers wonen.  
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Je zou bijna vergeten dat Johan ook nog een gezin heeft. Zijn vrouw Ida zal er in de 
opvoeding van haar kleine kinderen vaak alleen voor gestaan hebben. Als haar man rond 
1660 een tijdje opgesloten wordt in Het Steen te Antwerpen, wacht Ida met haar 4 jonge 
kinderen tot hun man en vader weer thuis zal komen. We gaan nu kennismaken met het 
gezin van Johan Faes en Ida. Wat ook opvalt is de onvolledigheid van de gegevens. 
Drie dochters trouwen succesvolle partners, drie broers Hendrick (1661-1690), Johannes 
(-1663-), en Nicolaes (1666-1720), overlijden jong en kinderloos. De 3 zonen die in leven 
blijven, lijken maatschappelijk niet helemaal tot ontwikkeling te komen. Is hun vader te 
dominant en te veeleisend?   
  
I Daniel Johannes Moonen.  
Daniel wordt geboren op 11 september 1653, Hij wordt onze voorvader. (Zie hoofdstuk 
VIII). Zijn tweelingbroer Servaes Johannes overlijdt ongehuwd op 20 april 1734. 
 
Het succes van Johan Faes is niet alleen het resultaat van zijn zakelijke successen. Ook 
het uithuwelijken van zijn dochters aan zonen uit families met aanzien, draagt in belang-
rijke mate bij aan zijn succes.  Zijn dochters Maria en Johanna trouwen “omhoog” op de 
maatschappelijke ladder. Dochter Elisabeth trouwt een kaardenmaker en wordt de over-
grootmoeder van de belangrijke Amsterdamse kunstschilder Adriaan de Lelie. 
  
Maria Jan Faes Moonen.  
Maria wordt in Tilburg gedoopt 15 september 1650 en daar begraven op 13 maart 1706. 
Op 6 december 1672 trouwt Maria in Tilburg met de belangrijke lakenfabrikant, huisbrou-
wer en rentmeester Marinus Stoffels de Wolf, gedoopt op 9 november 1650 in Westmalle. 
Hij overlijdt te Tilburg op 17 mei 1706. Zijn vader is Christoffel Adriaens de Wolff, bij leven 
schepen van Westmalle ende Soerssele. We krijgen met Marinus een rasechte Vlaming 
in de familie, die ook nog eens brouwer blijkt te zijn. 
“Ruim 300 jaar geleden (rond omstreeks 1700) telde Tilburg niet minder dan 26 bierbrou-
wers, waarvan 7 ‘huijsbrouwers’ en 19 ‘coopbrouwers’, althans volgens een jaarverslag 
van de Kamer van Koophandel in die tijd. Een ‘coopbrouwer’ brouwde voor zijn kostwin-
ning, een ‘huijsbrouwer’ voorzag in de eerste plaats in zijn eigen behoefte. Veel thuisbrou-
wers waren overigens even goed geoutilleerd als professionele brouwers. Zo gaf huijs-
brouwer Marinus de Wolf in 1694 op dat hij beschikte over een brouwketel van tien tonnen 
(ongeveer 1.600 liter)” (2) Maria en Marinus krijgen 5 kinderen die allen in Tilburg worden 
geboren: Arnoldus (1677), Adrianus (1679), Cornelia (1682), Christophorus (1684) en Jo-
annes (1687). 
 
Elisabeth Joannes Moonen   
Elisabeth wordt in Tilburg gedoopt op 11 september 1656 en daar begraven op. 5 februari 
1720. Zij trouwt op 1 september 1676 te Tilburg met Arnoldus Johan de Lelie, die rond  
1648 in Den Bosch wordt geboren. (3) Elisabeth en Arnoldus krijgen 5 kinderen: Joanna 
(1677), twee doodgeboren kinderen geboren in 1678 en 1679, en Joannes Arnoldus 
(1679) en Maria (1680). Arnoldus  overlijdt op 19 december 1695. Elisabeth, hertrouwt op 
29 mei 1699 in Tilburg met de 15 jaar jongere Petrus Lievens. 
Johannes, de oudste zoon van Elisabeth en Arnoldus de Lelie, trouwt Adriana Vliemans 
ook wel Vloemans genoemd. Zij krijgen 11 kinderen, waaronder Arnoldus (1714). Deze 
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Arnoldus krijgt een zoon, Adrianus de Lelie, die in Tilburg wordt geboren op 19 mei 1755. 
Adriaan wordt een bekend portretschilder. Hij behoort zonder twijfel tot de belangrijkste 
portretschilders van zijn tijd. In 1773 trekken Adriaan en stadsgenoot Cornelis van 
Spaendonck naar Antwerpen, waar zij bij een behangschilder het vak leren. Na een ver-
blijf in Düsseldorf vestigt Adriaan zich in 1783 in Amsterdam en wordt lid van kunstkring 
Felix Merites. Door zijn oog voor detail en een verfijnd palet, wordt hij in korte tijd een 
bekend society-schilder en gevierd portrettist. Hij krijgt veel opdrachten van Amsterdamse 
rijken en notabelen. (4).  
 
Johanna Moonen  
Johanna wordt geboren op 11 juli 1668. Ook zij trouwt met een man van aanzien, Justo 
Antonio de Mey, chirurgijn en jurist van beroep. Hij is regelmatig adviseur van de familie 
Moonen bij erfkwesties en zakelijke transacties. Justo wordt gedoopt te Gent op 16 juli 
1663 en overlijdt te Tilburg op 29 mei 1696. Ze krijgen 4 kinderen: Levina Maria (1692), 
Francis Emmanuel (1692), Joannes Baptist (1693) en Justina (1696). Francis trouwt met 
Ida Clara Moonen, dochter van oom Daniel: ze zijn dus neef en nicht. Enkele jaren na het 
overlijden van Justo, hertrouwt Joanna op 27 april 1699 te Tilburg, met Niclaes Van Dijck 
(1673-1756), een telg uit een rijke familie van kooplieden en herbergiers. Niclaes is even-
als zijn vader Nicolaes Thomas van Dijck, koopman in wol en laken stoffen. (5)  
 

In 1680 is Johan Faes 54 jaar oud en zakelijk op het toppunt van zijn mogelijkheden. 
De welvaart in de Meierij is al langere tijd aan het afvlakken, met name de handel in wol 
en laken krijgt klappen te verduren. Vanaf 1660 wordt Den Bosch geleidelijk aan uit de 
markt geduwd door Leidse, Rotterdamse en Amsterdamse zakenlieden. De handelspro-
blemen met de Spaanse Nederlanden en een verdere uitbreiding van de invloed van Am-
sterdamse handelaren, zijn er de oorzaak van dat de doorvoer van wol en lakens vanuit 
Den Bosch naar Eupen en Verviers stagneert. Geleidelijk verdwijnt ook het vollen, verven 
en appreteren van wollen laken stoffen naar Holland. Hetzelfde gebeurt met de opkomst 
van de commissionaire lakenindustrie. Dat gaat ten koste van Tilburgse handelaren, ze 
krijgen in de 60er jaren met 29 bankroeten te maken. In de periode 1660-1674 is de ge-
middelde jaarproductie 5469 stukken. In 1689-1700 is de gemiddelde jaarproductie ge-
zakt tot 4357 stukken. Dat is een terugval van meer dan 20%. Tijdens de oorlogen van 
1672-1678 ligt de handel bijna helemaal stil vanwege zware schattingen in geld en natura. 
Daarbovenop komen de plunderingen en gedwongen diensten voor het leger. (6) Paarden 
en wagens  moeten verplicht worden afgestaan voor militaire transporten, waardoor ver-
voerders niet kunnen werken. Dat verkleint de rol van de Tilburgse lakenkopers aanzien-
lijk. De glorietijd van de transportsector is voorbij. 
De Amsterdammers schakelen in feite de Bossche tussenhandel uit. De doorvoer van wol 
en lakens van en naar achterlanden als de Vesdrestreek (Eupen en Verviers) en Aken, 
maar ook die markten worden overgenomen door Amsterdamse kooplieden en firma's.  
Geleidelijk verdwijnt het vollen en daarmee een deel van het bereiden of droogscheren 
naar Holland, hetzelfde geldt voor het verven.  
 

• Daarom neemt Johan Faes Moonen een weloverwogen besluit. Hij wil het rustiger  
aan gaan doen en zich meer gaan inzetten voor de publieke zaak. Het wel en wee van de 
Tilburgse katholieken gaat hem aan het hart en hij wil zijn invloed aanwenden om te zor-
gen dat ze hun plaats in het dorpsbestuur kunnen behouden. Het tijdstip van zijn besluit 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_van_Spaendonck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_van_Spaendonck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
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zal zeker beïnvloed zijn door het volgende gebeuren: op 14 september van het jaar 1680 
vaardigt de vrouwe van Tilburg en Goirle, Marguerite Claire de Novelles „Comtesse de 
Grobbendoncq, Baronne de Wesemael, Dame de Durbuy, Tilbourg etcetera", op haar 
kasteel te Durbuy een belangrijk besluit uit, waarbij zij haar zoon Josephus Bonaventura 
Schetz van Grobbendonck, volmacht geeft om namens haar bepaalde heerlijke rechten 
over Tilburg en Goirle uit te oefenen, zoals het benoemen van personen en het ontvangen 
van inkomsten uit de heerlijkheid. (7). Joseph zal in 1690, na een vorstelijk leven, onge-
huwd en kinderloos overlijden. Zijn oudere broer Charles, geboren in 1651, volgt hem op. 
Johan Faes wordt op 17 oktober 1680 officieel aangesteld tot agent van de heer van 
Tilburg, Josephus van Grobbedonk. Een agent is de rechterhand en zakenwaarnemer 
van de baron, die vervolgens weet dat zijn belangen in goede handen zijn bij de katholieke 
zakenman Johan Faes Moonen. De baron stelt enkele dagen later bij akte van 21 oktober 
1680 (onder dwang van Den Haag) de protestant Adriaan Bérnagie aan als drossaard 
van Tilburg en Goirle. De  baron wil zo snel mogelijk weg uit het politieke en godsdienstige 
wespennest en vertrekt in het najaar van 1680 naar zijn thuisbasis in Grobbedonk. Johan 
Faes Moonen als zijn agent aan de slag, samen rentmeester Lancelot Verrassen. (8) 

 

• Johan Moonen begint meteen op doortastende wijze, in de geest van de heer van 
Tilburg de belangen van zijn katholieke meerderheid van de Tilburgse bevolking en on-
dernemers te dienen. Tot 1668 trokken op zon- en feestdagen grote groepen katholieken 
onder leiding van de pastoor naar de grenskerk. Tot dat verboden wordt. Vanaf 1668 
wordt de grenskerk niet meer gebruikt, er wordt er gekerkt in particuliere huizen en schu-
ren in Tilburg zelf. Katholieken in het noordelijke  deel van het dorp komen bijeen in de 
bijgebouwen van het kasteel waar de pastoor een woning heeft. Johan Faes benoemt 
namens zijn Heer, drie katholieke schepenen in het  dorpsbestuur, maar de protestante 
drossaard Bernagie steekt daar een stokje voor. Het conflict wordt tot op het hoogste 
niveau uitgevochten. De Staten-Generaal maakt uiteindelijk de benoeming van de katho-
lieke schepenen ongedaan en er wordt een bestuurscollege benoemd enkel bestaande 
uit hervormden. In 1682 worden alle katholieken definitief geweerd uit de schepenbank 
en uit het vertegenwoordigend college van 22 mannen, twee vertegenwoordigers uit elke 
herdgang. Door uitsluiting van katholieken, heeft vanaf dat moment de grote meerderheid 
van de bevolking en van het bedrijfsleven geen rechtstreekse beslissingsbevoegdheid 
meer. Daar wordt wat op gevonden. Veel ondernemers en andere mannen met financiële 
belangen, bekeren zich formeel tot het hervormde geloof en hebben daardoor weer toe-
gang tot de bestuurlijke elite. Hun vrouwen en kinderen blijven echter de katholieke leer 
en tradities trouw. Pas in 1732 zullen er vanuit Den Haag formeel voorschriften zijn opge-
legd voor goed bestuur, geregelde rechtspraak en een juist beheer van de dorpsfinanciën. 
Dan keren de vertegenwoordigende mannen terug als formele vertegenwoordigers van 
de herdgangen.  

 
Als agent van de Heer van Tilburg blijft Johan Faes Moonen ook gewoon zakenman.  
Als hij in dienst treedt van Baron Josephus Schetz wordt ongeveer 75% van de in Tilburg 
geproduceerde lakens aan Amsterdam geleverd. Het is van groot belang dat de leveran-
ciers van de Tilburgse wolproducten dezelfde rechten krijgen als de concurrenten uit het 
noorden van Nederland. Schout Bernagie is 2 maanden op pad om de Tilburgse belangen 
te behartigen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. En met succes. De voorgenomen 
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heffing van invoerbelasting wordt teruggedraaid. Tilburg krijgt daardoor in 1687 de moge-
lijkheid om een serieuze concurrent van de Leidse wolindustrie te worden.  

 

• Johan overlijdt te Tilburg op 21 april 1688 op 53-jarige leeftijd. De zaken voor de heer  
worden nog enkele jaren op interim-basis waargenomen door Lancelot Verassen. Begin 
1691 volgt Marius de Wolff zijn schoonvader op in dienst van de nieuwe baron Charles, 
die zijn broer Josephus is opgevolgd die in 1690 is overleden. Verassen moet dan feitelijk 
en formeel een stap terug doen. Het rentmeesterschap van Marinus is geen benijdens-
waardige betrekking, want de heerlijkheid kampt met grote schulden, die de graaf deels 
van zijn vader erft. Marinus woont van 1691 tot zijn overlijden op 17 mei 1706, als rent-
meester met zijn gezin op de neerhof, gelegen op het terrein van het kasteel. Charles 
Schetz verblijft als officier in Spaanse dienst meestal buiten de heerlijkheid. Adriaan Ber-
nagie (1680-1724) is nog steeds drossaard. In diens huis Marinus zal overlijden.  

 
Met het overlijden van Johan Faes Moonen komt er een eind aan het leven van een van 
de grootste 17e-eeuwse ondernemers van Tilburg. Leo Adriaenssen schetst het wel en 
wee van de Tilburgse wolweverij en lakenhandel en de bloei en neergang van de wol- en 
vlashandel tussen 1600-1700. (10) 
 

• Op 6 augustus 1689, anderhalf jaar na het overlijden van haar man Johan, roept zijn  
Zieke weduwe Ida Mutsaerts, de notaris bij zich om haar testament te latenopmaken. Ida 
is aan het bed gekluisterd in haar woning in ’t Nieuwland, maar haar verstand en geheu-
gen werken goed, zo stelt de notaris vast. Er wordt een regeling getroffen voor haar kin-
deren Johanna en Servaes. Ze krijgen van hun moeder ieder 200 Brabantse dukaten, 12 
stuks lakenstof, 12 vaten wijn, 12 dozen servetten, 12 lakens, 16 handdoeken, en een 
ledikant en bed met toebehoren. Johanna krijgt een zilveren zoutvat en een zilveren bla-
ker en 6 lepels en vorken, ook van zilver. Ook krijgt ze de huisraad die tot haar kamertje 
behoort. En Servaes krijgt een zilveren beker met zilveren kom, ook 6 zilveren vorken en 
lepels en een spiegel. Dat Ida deze kinderen in haar testament opneemt heeft zonder 
twijfel te maken met de kwetsbare situatie waarin beide kinderen verkeren. Johanna is op 
het tijdstip waarop het testament wordt opgemaakt weduwe met 4 kleine kinderen, Ser-
vaes is alleenstaand en kinderloos en wordt door zijn zus ondersteund die tot zijn dood 
eind januari 1695, zoals beloofd, zijn spullen zal bewaren.  
 
Noten 
(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwaalgebied   
(2) (Louis Sparidans “Het geheugen van Tilburg” 21.03.2013) 
(3) https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk/R741.php 
(4) https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Lelie  
(5) http://vandevijver.eu/humogen/family.php?tree_id=1&id=F1595349820&main_per-

son=I41705 
(6) http://www.leoadriaenssen.nl/files/Spaanse%20wol%20voor%20Tilburg.pdf 
(7) https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-

TbRAT/type/fa/id/NL-TbRAT-2/dbid/C351665895 
(8) https://wikimiddenbrabant.nl/Adriaan_Bernagie 
(9) https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I258076.php 
(10)  “Kleur voor Tilburgs laken. Lakenververijen in stad en meierij van Den Bosch en in Breda 

in de zeventiende eeuw” www.leoadrieannsen.nl/artikelen   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwaalgebied
https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk/R741.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_de_Lelie
http://vandevijver.eu/humogen/family.php?tree_id=1&id=F1595349820&main_person=I41705
http://vandevijver.eu/humogen/family.php?tree_id=1&id=F1595349820&main_person=I41705
http://www.leoadriaenssen.nl/files/Spaanse%20wol%20voor%20Tilburg.pdf
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-TbRAT/type/fa/id/NL-TbRAT-2/dbid/C351665895
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-TbRAT/type/fa/id/NL-TbRAT-2/dbid/C351665895
https://wikimiddenbrabant.nl/Adriaan_Bernagie
https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I258076.php
http://www.leoadrieannsen.nl/artikelen
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Hoofdstuk acht 
Executeur-testamentair, voogd over broers, veel wordt duidelijk over de familiever-
houdingen, huwelijk met Maria van de Sande, vooral twee dochters zijn succesvol, 
hongersnood, opvallende testamenten. 
 
Daniel Johan wordt geboren op 11 september 1653 in Tilburg als tweede zoon van Johan 
Moonen en Ida Mutsaerts. Hij en zijn tweelingbroer Servaes blijven allebei in leven en 
overleven de pestepidemie van 1667; dat is voor die tijd uitzonderlijk. Daniel is vanaf 1 
januari 1696 (daags na het overlijden van broer Servaes) formeel de enige oudste zoon. 
Hij heeft enkele zeer vooraanstaande burgers als zwager: Marinus de Wolff, Justo de Meij 
en Arnoldus de Lelie.  

 

• Wat is precies de positie van Daniel in het gezin van Johan Faes Moonen? Dat wordt 
Snel duidelijk na het overlijden van zijn moeder. Kort na haar overlijden in 1689 komen 
de kinderen Moonen en hun partners bijeen om notarieel een aantal zaken vast te leggen. 
Daniel wordt als oudste zoon namens de erfgenamen aangesteld als algemeen verant-
woordelijk persoon voor het beheer van alle zaken betreffende de nalatenschap van hun 
overleden ouders. Hij betaalt schulden en int inkomsten, maakt jaarlijks een overzicht van 
debiteuren en crediteuren, en ziet toe op de zakelijke belangen van de erfgenamen zoals 
de productie en verkoop van hout en het manen van onwillige of trage kopers. Het bedrijf 
wordt door Daniel financieel en economisch beheerd, maar niet voortgezet.  
In een akte van 21 juli 1690 is te lezen dat Daniel wordt aangesteld als voogd over zijn 
broers Nicolaus en Servaas. In 1690 zijn beide jongemannen respectievelijk 24 en 47 
jaar.  Als iemand van 47 jaar een voogd heeft, is hij niet handelingsbekwaam. Dit is een 
duidelijke aanwijzing dat Servaes een beperking heeft. Nicolaus overlijdt in 1720, onge-
huwd en 54 jaar oud. (broer Hendrick is dan al overleden.) Daniel moet ook als plaatsver-
vangende ouder optreden bij het huwelijk van zijn zus Joanna.  
In maart 1727 worden zijn zoon Jan Baptist Moonen en neef Francis de Meij bij acte 
gemachtigd om namens de erfgenamen een proces te voeren bij het Leenhof van Brabant 
in Den Haag. Hier wordt nogmaals duidelijk dat Daniel als bewindvoerder de hoofdtaak 
heeft de nalatenschap van zijn ouders te beheren, hij past enkel op de winkel. We maken 
ons geen illusie: Daniel heeft te dealen met een drietal zwagers die hem in aanzien en 
maatschappelijk gewicht de loef afsteken en zijn bemoeienis met familiezaken nauwlet-
tend volgen. 
 

• Daniel trouwt op 6 maart 1681 te Tilburg met Maria Jan van de Sande. Zij wordt  ge- 
boren op 25 (of 28) december 1655 en is woonachtig aan de Heuvel, dochter van Johan 
van der Zande en Agneta de Roij (Roy). De tekst van de akte van ondertrouw luidt: Daniel 
Jan Moonen jongeman, geassisteerd met Johan Moonen zijn vader, geboortig en woon-
achtig in ’t Nieuwlant alhier en juffrouw Maria van de Sande jongedochter geassisteerd 
met Johan van de Sande haar vader, geboortig en woonachtig aan Heuvel alhier. Onder-
trouw 8 februari 1681. Huwelijk 6 maart 1681. Maria wordt op 15 maart 1730 begraven, 
74 jaar oud. Daniel overlijdt enkele jaren later (20 april 1734) op de leeftijd van 83 jaar.  
We gaan nader kennismaken met het Tilburgse gezin van Daniel en Maria. Ze krijgen 
heel veel verdriet te verwerken. Er worden 5 zonen geboren waarvan alleen Francis, onze 
voorvader in lijn, volwassen wordt, trouwt en kinderen krijgt die in leven blijven. 
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Hun 1e kind is een jongen, Engelbert. Hij wordt gedoopt op 15 december 1680 en overlijdt 
voor 1684. Omdat we geen aanvullende gegevens over deze Engelbert vinden, nemen 
we aan dat hij overlijdt tussen 30 september 1682 (de geboorte van 2e zoon Francis), en 
de geboorte van de 3e zoon op 30 juli 1684, die ook Engelbert wordt genoemd.  Deze 
Engelbert wordt gedoopt 30 juli 1684. Hij blijft ongehuwd en wordt 59 jaar oud op 12 juli 
1740 in het Nieuwlant begraven. Enkele jaren later wordt op 26 juni 1686 hun 4e zoon 
geboren die de voornaam Joannes Baptista krijgt. Jan Baptist  overlijdt op 28 maart 1741, 
54 jaar oud.  Hij is kaardenmaker van beroep. (Een kaardenmaker is een ruwer van wol. 
Hij  spant distels op een plank. Door de wol vervolgens over de plank te trekken wordt de 
wol uit elkaar getrokken en kan dan beter gesponnen worden). Jan Baptist trouwt Anna 
Maria Verheijen. Ze krijgen een kind, Daniel, dat op 15 maart 1737 wordt geboren en op 
4-jarige leeftijd overlijdt. Hun 5e en jongste zoon is Augustinus wordt geboren op 7 maart 
1698 en overlijdt op 12 augustus 1704, 6 jaar oud.  
 
I Francis Moonen  
Francis wordt gedoopt op 30 september 1682, is uiteindelijk de enige zoon die de man-
nelijke familielijn voortzet en daardoor onze voorvader wordt. (zie hoofdstuk IX) 

  
Naast de 5 genoemde zonen krijgen Daniel en zijn vrouw nog 4 dochters. Twee van hen: Maria-
Angelina (1690-1721) en Cecilia (1695-1765) overlijden kinderloos. De 2 andere  dochters 
Ida-Clara en Lucretia worden volwassen, trouwen met succesrijke mannen.  
 

Ida-Clara Moonen  
Ida-Clara wordt geboren op 13 juni 1688 en overlijdt 10 juli 1727. Ida trouwt te Tilburg 29 
juni 1716 met Franciscus de Meij, chirurgijn. Francis, en ook zijn vader Justo zijn belang-
rijke figuren in de familie. Ze worden regelmatig ingeschakeld bij notariële aangelegenhe-
den. Als voorbeeld noemen we het volgende feit: Norbertus Mutsaers, kapelaan te Lies-
sel, machtigt op 11 augustus 1725 de Tilburgse chirurgijn Franciscus de Meij om de na-
latenschap van zijn ouders voor hem af te werken. Ida Clara wordt 39 jaar oud. Kinderen: 
Anna Barbara Francis De Meij (1717-1795), Augustinus Francis De Meij, (1719-1750), 
Beatrix Francis de Meij (1722-), Theresia Francis de Meij (1724-) en Johanna Maria de 
Meij (1727-). Via dochter Theresia Francis wordt een relatie gelegd tussen de familie Moo-
nen en de families Schaepsmeerders, lakenhandelaren. Theresia trouwt 6 februari 1747 
met Tilburger Peter Norbart van Groenendael en hertrouwt in 1751 met Joes Norbertus 
Schaepsmeerders (1) uit Tilburg, geboren 16 november 1706 te Tilburg en daar overleden 
in 1798. Door haar huwelijk met een lid van de familie Schaepsmeerders komt Theresia 
in het milieu van belangrijke lakenhandelaars terecht. Michael Jan Schaapsmeerders 
(1651-1714), de grootvader van Joes Norbertus de man van Theresia de Meij, is in 1673 
zo belangrijk in de lakenhandel dat de schepenen van Tilburg verklaren dat zijn zoon 
Michiel Jan Schaepsmeerders en zijn neven Balthazar Gysbert Schaepsmeerders en 
Hendrick Staekenborch al meer dan 30 jaar bode op Amsterdam zijn en dat de uitoefening 
van hun functie van groot belang is voor de Tilburgse lakenhandel. Via haar tante Lucretia 
Moonen, getrouwd met Jan Otterinck, heeft Theresia ook banden met de familie Schaap-
smeerders. Hun dochter Maria trouwt op 26 september 1701 te Tilburg met Wouter Ma-
thijs Molenbergh, zoon van Anna Balthazar Schaepsmeerders. Getuigen bij het huwelijk 
zijn: Dirck Otterinck en Balthazar Gysbert Schaepsmeerders. 
 

http://www.coolen-online.be/genealogie/DatHtm/DAT70.HTM#F1218533293
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Lucretia Daniels Moonen  
Lucretia wordt geboren op 18 november 1692 en overlijdt 9 september 1730 op 37-jarige 
leeftijd. Zij trouwt 11 januari 1723 in Tilburg Johannes Dirck Otterinck (1693-1775).  Zijn 
ouders zijn Dirck Otterinck en  Engelien Adriaen Mutsaerts. Dirck Otterink wordt per reso-
lutie van  2 oktober 1702 aangesteld als schepen van Tilburg. (3)  Deze benoeming  wekt 
onze verbazing, omdat immers alleen protestanten voor bestuurlijke functies in aanmer-
king komen en de families Moonen en Otterinck zijn katholiek. Hoe kan Dirck dan tot 
schepen (wethouder) worden benoemd? Dirck “bekeert” zich en laat zijn zoon Adriaen 
dubbel dopen. Adriaen treedt later in bij de Norbertijnen van Tongerlo en wordt pastoor 
van Duffel, terwijl hij ook een neef is van dominee Uleus. Er zullen heel wat kinderen 
dubbel gedoopt worden. Moeder is in het gezin de hoedster van het  katholieke geloof en 
vader kan zonder problemen bestuurlijke functies vervullen. 
Lucretia en Jan Dirck krijgen 4 kinderen: Engelina Maria Otterink (1723); Henricus Otte-
rink (1724); Augustinus Otterink (1726); Adrianus Otteringhs (1728).   
Jan Dirck Otterink hertrouwt 21 februari 1735 te Tilburg op 46-jarige leeftijd met de 28-
jarige Maria de Beer. Jan is in 1735 woonachtig aan de Velthoven. Uit deze relatie worden 
in Tilburg 4 kinderen geboren: Theodorus Otterinckx (1737); Joannes Baptista Otterinckx 
(1740); Adriana Maria Otteringhs (1742); Adriana Maria Otterinckx (1747). 

 
In het Regionaal Archief te Tilburg is een groot aantal akten opgeslagen van Daniel Moo-
nen en enkele van zijn kinderen. Onze belangstelling is meteen gewekt, want akten geven 
een goed inzicht in familiale bezittingen en de onderlinge verhoudingen. De akten die we 
gaan vermelden geven ieder op zich en in samenhang, goed inzicht in de speciale relatie 
tussen genoemde broers en hun zus.  

• Op 26 juni 1740 wordt namens vrijgezel Engelbert Moonen in zijn huis in aanwezigheid  
van twee getuigen zijn testament voorgelezen aan zijn broer Jan Baptist en zus Cecilia. 
Engelbert is op dat moment bijna 56 jaar oud en ernstig ziek en bedlegerig, hij voelt zijn 
einde naderen. Ondanks zijn ziekte is hij is helder van geest en voldoende zelfstandig om 
zijn eigen wil volledig onder woorden te brengen. Dat kunnen de notaris en de twee ge-
tuigen officieel bevestigen. Engelbert verklaart dat al zijn roerende en onroerende goe-
deren, goud en zilver, gemunt en ongemunt, alsmede al zijn huidige en nog te verkrijgen 
obligaties, aandelen en kredieten, niets uitgezonderd, na zijn dood alleen en uitsluitend 
aan zijn broer en zus zullen toevallen (“met seclusie van alle andere bloet”). 
De erfenis zal worden gedeeld op 50-50 basis. Mocht een van beide erfgenamen eerder 
komen te overlijden dan erft de langstlevende alles. Dit besluit wordt met alle beschikbare 
juridische middelen dichtgetimmerd. Niemand anders uit het gezin zal iets erven. Broer 
Francis en zus Ida leven nog, maar worden uitgesloten. Het is waarschijnlijk een poging 
om te verhinderen dat aangetrouwde familieleden of neven en nichten van Engelbert zul-
len erven. Of hij echt rijk is weten we niet zeker, want de opsomming van alle mogelijk 
(on)roerende goederen, geld en waardepapieren is een standaardformulering in veel ak-
ten. Waarom broer Francis en zus Ida worden uitgesloten is niet duidelijk. Als we zijn 
handtekening onder de akte zien krijgen we de indruk dat de man nauwelijks kan schrij-
ven. We moeten ons wel realiseren dat hij zeer ernstig ziek is en op 5 juli 1740 overlijdt, 
kort na het opmaken van zijn testament. Hij laat een wereld achter die in rampzalige om-
standigheden verkeert.  

 

http://www.coolen-online.be/genealogie/DatHtm/DAT70.HTM#F1218533280
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• In 1740 stijgen de roggeprijzen in heel Europa met 50 tot 100%. De oorzaak zijn de 
kou en de lange winter van 1739 -1740. Juist na de nieuwe zaaisels begint de winter al in 
oktober 1739 en duurt tot 10 maart 1740. Tuinen, velden en bossen worden zwaar be-
schadigd. Arme kinderen bevriezen in hun wiegje en volwassenen liggen dood op straat. 
In juni hebben de bomen nog geen bladeren. Netels worden als groenten gegeten. Dan 
begint het te regenen, met nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de komende oogst. 
Tot overmaat van ramp treedt er in augustus, september en oktober nachtvorst op en 
overdag blijft het regenen.  
De daaropvolgende winter van 1740-1741 is het ook langdurig koud. In Ierland sterft ca 
20% van de bevolking. Rond 1750 start de introductie van de aardappel in de Kempen. 
De botanicus Clusius heeft kort voor 1600 de eerste aardappels naar zowel Nederland 
(Leiden) als België (Mechelen) gebracht. Kort voor 1700 worden er al wat aardappels 
geteeld rond Diksmuide in West-Vlaanderen. Langzaam verspreidde zich de teelt: 1700: 
Gent, 1730: Brussel, 1733: Kalmthout en in 1750: Turnhout. (2)  
 

Cecilia Daniel Moonen 
Cecilia heeft een aantal akten op haar naam staan. We selecteren enkele akten die een 
goede indruk geven van Cecilia’s karakter en haar onroerende goederen. In een proces-
verbaal waarin verslag wordt gedaan van een ernstig ongeval, en een akte die een over-
zicht geeft van een deel van de bezittingen van Cecilia. Het betreft een huurovereenkomst 
opgemaakt op 6 januari 1742. Cecilia is dan rond de 40 jaar en ongehuwd. Ze verhuurt 
een woning in ‘t Nieuwlant aan Jan Jansen de Backer onder de volgende condities: Cecilia 
blijft de opkamer aan de straatkant gebruiken. Ook blijft ze de zolder gebruiken voor 
graanopslag en een deel van de schuur voor houtopslag. Verder verplicht ze zich om 
achterstallig onderhoud te laten uitvoeren en in te staan voor het lopende onderhoud ge-
durende de huurperiode. De huurder moet wel zelf de stoep vegen en wateroverlast voor-
komen. De huurperiode is 10 jaar, ingaande april 1742. De huur is 70 gulden per jaar. 
Mocht Cecilia voortijdig komen te overlijden, dan mag de huurder tijdens de huurtermijn 
gratis de opkamer gebruiken.  
Cecilia verhuurt haar huis maar blijft eigenlijk “inwonen”: opkamer, zolder en de helft van    
de schuur blijven door haar gebruikt worden. Ze woont letterlijk “twee onder een kap”  met 
de huurder. Hoe verloopt haar leven na het overlijden  van haar man? In 1748 verhuurt 
Adriaen Segers namens zijn vrouw Cecilia Moonen aan Jan Janssen van Gils uit Tilburg 
een huis met schuur en hof in ’t Nieuwlant voor een periode van 6 opeenvolgende jaren, 
ingaande half april 1749. De huursom is 30 gulden. Het zal een van de laatste daden zijn 
van Adriaan Segers, want kort daarna overlijdt hij. 
 

• We volgen de tekst van het proces-verbaal uit 1749, waarin meesterkleermaker Jaco- 
bus Jan Pieck, dat hij op vrijdagmiddag 19 oktober 1749 tussen 3 en 4 uur ’s middags 
hoort roepen en schreeuwen. Hij rent door het  huis van Arnoldus Verhoeven naar de 
achterkant van het huis van Adriaan Segers. Hij  ziet Segers in de tuin op de grond liggen. 
Segers zegt dat Verhoeven hem in de buik  heeft geschoten toen hij hoender aan het 
schieten was. Segers overlijdt 23 december 1749, naar alle waarschijnlijkheid ten gevolge 
van de verwondingen die hij in oktober heeft opgelopen. Hij wordt 54 jaar oud. Vanaf 1753 
laat Cecilia verschillende akten opmaken. We besteden er wat uitgebreider aandacht aan 
om een goed beeld te kunnen schetsen van de omvang van haar onroerend goed.  
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Op 29 maart 1753 laat weduwe Cecilia Moonen  een akte opmaken waarin zij François  
de Meij, chirurgijn, opdracht verleent om in haar naam en ten behoeve van haar, erfgoe-
deren te verkopen. (François de Meij is haar zwager, getrouwd met haar zus Ida) Hij zal 
via veilen of onderhandse verkoop, onroerende goederen op de markt brengen. Alles los 
en vrij  

• Een perceel, groot tussen 2 en 3 lopensaten*, gelegen achter Moerenburg onder En-
schot, dingbanke van Oisterwijk. * een lopensaat is ongeveer 1/6 ha 

• Een perceel weiland, groot 5 à 6 lopensaten, gelegen te Tilburg in Loven aan drie huis  

• Een perceel schaarbos, groot ongeveer 2 lopensaten, gelegen aan de Berkdijk 

• Een perceel met putten en bleekveld, groot m 2 à 3 lopensaten, gelegen aan de oude   
draaiboom voor de Leij  

• Een perceel met putten en bleekveld, ongeveer 10 lopensaten, gelegen aan de oude 
draaiboom voor de Leij  

• Een perceel akkerland, ongeveer 1,5 lopensaten, gelegen in de Schijff bij het Schijf-
straatje, leen van en leenplichtig aan de heer Baron van Breda, met nog een stukje 
hof, ongeveer 0,5 lopensaat. *Een lopensaat is 1/6 ha of 1/6 bunder. Er gaan dus 6   
lopensaten in een ha     

• Tegelijkertijd verhuurt Cecilia op 29 maart 1753 aan Michiel van Liempt te Tilburg: 
Twee percelen akkerland, samen groot ongeveer 14 lopensaten, gelegen onder Til-
burg, achter de Heuvel, naast het Donker straatje, de heuvelbogten genaamd, de 
huurder genoegzaam bekend    

• Een perceeltje land of hof, groot ½ lopensaat, gelegen in de  Schijf en leenplichtig   
aan  de Baron van Breda. De pachtperiode is 10 achtereenvolgende jaren. De huur 
bestaat voor 50% uit rogge  

• Twee tot drie lopensaten gelegen onder Tilburg aan de Draaibaan/ de Leij     

• Een perceel teelland, groot ongeveer 1,5 lopensaten, gelegen in de Schijf, bij het     
Schijfstraatje, zijnde een leen en leenplichtig aan de Baron van Breda 

We zijn getuige geweest van een onttakelingsproces, alsof de vitaliteit loopt weg uit een 
gezin: kinderen sterven jong en als ze in leven blijven, blijven ze ongehuwd of slagen ze 
er niet in zich voort te planten. Van het gezin van 9 kinderen, 5 zonen en 4 dochters, zal 
alleen Francis de naam Moonen voortzetten. De andere 4 zonen sterven op jeugdige 
leeftijd of blijven ongehuwd. Ook 2 dochters sterven ongehuwd of kinderloos. Alleen Ida-
Clara en Lucretia trouwen succesvol met mannen uit gegoede kring en krijgen kinderen. 
Kennis en aanzien, ingebracht door de dominante aangetrouwde families Mutsaers, de 
Wolff, de Meij, Otterinck en Schaepsmeerders verdwijnen in rap tempo uit de familie Moo-
nen, op het moment dat het boegbeeld Jan Faes Moonen overlijdt,  

Noten 
(1 https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-doormalen/I1068197052.php 
(2) http://www.kempenland-historie.nl/Tijdbalk%20ca1650-ca1850.html  

(3) http://www.cubra.nl/auteurs/johnvanerve/Heelmeesters.htm  
  

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-doormalen/I1068197052.php
http://www.kempenland-historie.nl/Tijdbalk%20ca1650-ca1850.html
http://www.cubra.nl/auteurs/johnvanerve/Heelmeesters.htm
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Hoofdstuk negen 

Francis Daniel Jan Moonen, geen overlijdensdatum, geen beroep, trouwt Dympna 
van Gorp die jong sterft, toch een groot gezin, onduidelijkheden gezinsopbouw, 
onvolledige kerkelijke administratie. 
 

• Francis Moonen wordt geboren op 30 september 1682 als tweede kind van Daniel  
Faes Moonen en Maria Jan Claes van de Sande. Doordat het eerste kind, ook Francis 
genaamd, op 3-jarige leeftijd overlijdt, wordt Franciscus feitelijk de oudste zoon van het 
gezin. Zijn overlijdensdatum is onbekend. Ook over zijn beroep weten we niets. Hij woont 
met zijn gezin aan de Heuvel, dat was indertijd ook toen al een centrale plek in Tilburg. 
Francis blijft voor ons een schimmige voorvader. Op basis van de gegevens van de goed 
onderbouwde stamboom van de familie van Dijk, schetsen we in grote lijnen de geschie-
denis van het gezin (1)  
 

• Francis trouwt op 18 augustus 1709 in Tilburg met de hoogzwangere Dympna Aert  
van Gorp. Zij is de dochter en het enige kind van Aert Gerrit Cornelis van Gorp (1649)  uit 
Tilburg en Judith Cornelis Jan Keesen (1650) uit Alphen. Dympna wordt gedoopt te Til-
burg op 16 juli 1684. Zij wordt maar 38 jaar oud, op 31 mei 1723 te Tilburg begraven. 
Francis en Dympna krijgen een groot aantal kinderen: Jan Francis (1709- 1764), Corne-
lius (1710- ), Arnoldus (1711-1763), Catharina (1712-1713), Catharina (1713- ), Augusti-
nus (1715- ), Hubertus (1716- ), Aggata (1717- ), Gerardus (1719- ), Hubertus (1720- ), 
Hubertus (1722-1797). 
 
I Hubertus Franciscus Moonen  
De jongste zoon Hubertus wordt op 21 februari 1722 te Tilburg geboren en overlijdt daar 
op 2 januari 1797. Hij wordt onze voorvader in lijn. (Zie hoofdstuk X)   
 

• Wat is de mogelijke verklaring  van de administratieve onvolkomenheden in de kerke- 
lijke administratie?  Het is onduidelijk in welke kerkelijke DTB-boeken de dopen, huwelij-
ken en begrafenissen zijn ingeschreven: in die van de Hervormde kerk of de Katholieke 
kerk. Verder houden de katholieken hun bijeenkomsten in primitieve schuurkerken en 
moeten in korte tijd naar verschillende kerkgebouwen verhuizen. De verhuizing, nieuw-
bouw en afbraak van de kerken, gaat telkens gepaard met het naar een andere plaats 
overbrengen van de kerkelijke administratie, waaronder de doop- trouw- en begraafboe-
ken. De kans dat spullen verdwijnen is daarbij groot. We prijzen ons gelukkig dat er van 
onze voorvader in lijn, voldoende informatie beschikbaar is gebleven. 
 
1707: Walterus Colen wordt pastoor te Tilburg en verblijft voorlopig nog op ’t Kasteel 
1715: Bouw van schuurkerk op ’t Goirke; gebruik van ’t Kasteel is niet langer toegestaan 
1719: Bouw pastorie Goirke 
1724: Nieuwe schuurkerk, oude lemen schuurkerk is tijdens noodweer ingestort 
1731: Nieuwe schuurkerk op ’t Heike  
 
Noten 
(1) https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk 

 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk
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Hoofdstuk tien 
Huijbert Francis Daniel Moonen, werkman van beroep, trouwt Jacoba de Louw, Ver-
lichte ideeën en de Trias Politica, Revolutie alom.  
 

• Hubertus wordt 21 februari 1722 geboren als jongste kind van Franciscus Moonen en  
Dympna van Gorp. Hij is werkman van beroep en trouwt Jacomijna (Jacoba) de Louw 
(Lauw), geboren in 1749 te Berkel-Enschot en overleden in Tilburg op 12 februari 1793. 
De ouders van Jacoba zijn Gijsbert de Lauw/Louw en Catharina Taet. Hubertus overlijdt 
4 jaar na zijn vrouw, op 2 januari 1797 te Tilburg.  
 

• In 1748 verschijnt een boek van de Franse filosoof Montesquieu, waarin hij betoogt  
dat de vrijheid en gelijkheid van de burgers alleen gegarandeerd kan worden als er een 
scheiding tussen de machten wordt aangebracht. Het bestaande systeem van de drie 
standen, adel, geestelijkheid en burgers  moest op de schop en vervangen worden door 
drie andere machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende 
macht. Deze nieuwe ideeën waren een inspiratiebron voor revoluties: Corsicaanse Onaf-
hankelijkheidsoorlog (1755), Amerikaanse Onafhankelijkheid (1776) en de Franse Revo-
lutie (1789). de Patriottenopstand in Nederland (1787-1795) en niet te vergeten de Belgi-
sche Opstand van 1830 en de afscheiding van Nederland.  
Er komen andere tijden, zoveel is zeker. Huub is werkman van beroep. “Werkman” is 
iemand die in dienst of opdracht van een ander betaald werk verricht. Heel veel mannen 
verdienen in die tijd de kost als boer, boerenknecht of (thuis)wever. Onder “werkman” 
wordt geen specifiek beroep verstaan, daarom nemen we aan dat Huijbert dagloner/klus-
jesman is. Hij verricht kortlopende klussen voor verschillende opdrachtgevers zoals tim-
merwerk, metselwerk, dakdekken. 
 
In het gezin van  Huijbert en Jacoba is klein: er worden 4 kinderen geboren waarvan er 
twee jong overlijden. De zoon en dochter die in leven blijven worden vernoemd naar hun 
overleden broer en zus. Francis (1768-1768) gevolgd door Francis (1768), en Gijsberta 
(1772-1773) gevolgd door Gijsberdina (1773-1831). 
 
I. Francis Huijbert Moonen 
Deze tweede Francis wordt geboren te Berkel-Enschot op 18 april 1769 en overlijdt te 
Tilburg op 9 juni 1811, hij wordt 42 jaar oud.  Hij zal een kortstondig en kinderloos huwelijk 
aangaan met Jacqueline de Louw. Van haar zijn geen gegevens bewaard gebleven. We 
weten dan ook niet of zij familie is van zijn moeder (Zie Hoofdstuk XI.) 

 

• Rond 1780 klinkt de roep om veranderingen steeds luider. Er ontstaat in Nederland  
een patriottenbeweging, die zich steeds heftiger verzet tegen de dynastieke politiek van 
stadhouder Willem V en zijn prinsgezinde aanhangers. Deze burgers willen meer demo-
cratisering en een eind maken aan het absolutisme van een falende stadhouder Willem 
V, prins van Oranje-Nassau. Zij eisen hervormingen in het bestuur, beginnen zich te wa-
penen en dringen in de loop der jaren in steeds meer steden aan tot een democratische 
verkiezing van de vroedschap, het stadsbestuur. Ook in Brabant krijgen de patriotten voet 
aan de grond. Brabant betaalt onevenredig veel belasting, maar er komt haast niets voor 
terug om het gewest te ontwikkelen. De belangrijkste ambten worden door protestante 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Absolutisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhouder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Oranje-Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Oranje-Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroedschap
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Hollanders bekleed. Dat is volgens de patriotten in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Stad-
houder Willem V roept de hulp in van bevriende Pruisische troepen die de opstand de kop 
indrukken. De patriotten vluchten naar Frankrijk. Het inroepen van buitenlandse militaire 
hulp om de democratische wensen van de eigen bevolking te helpen onderdrukken zet 
veel kwaad bloed. 
 
In 1793 en 1794 trekken de revolutionaire Franse legers Staats-Brabant binnen. De be-
volking is blij met hun komst, plant vrijheidsbomen en danst samen met de soldaten. Men-
sen lopen met kokardes op hun hoeden. Het is het einde van de regentenmaatschappij, 
de stadhouderlijke dwingelandij moet plaats maken voor meer democratische bestuurs-
vormen. Het is niet allemaal vrijheid blijheid. In afwachting van de aanval op de Republiek 
slaan grote aantallen Franse soldaten in Staats-Brabant hun tenten op.  
De Fransen leggen burgers en kerkelijke instellingen zware oorlogsbelastingen op. Op 12 
oktober 1794 wordt Den Bosch veroverd. De Bosschenaren zijn nog niet vergeten dat 
Stadhouder Willem V in 1787 de opstand van de patriotten met grof geweld heeft laten 
neerslaan. De soldaten van het garnizoen hebben toen de stad verschrikkelijk geplun-
derd. De inwoners zien daarom de val van de stad met blijdschap tegemoet, er gaat een 
eind komen aan de onderdrukking.  
 

• Patriot Daendels schrijft een brief aan patriotten uit Gelderland en Overijssel waarin  
hij aankondigt dat de tijd is gekomen dat we verlost worden de slavernij. We zullen de  
wapens opvatten en ons ontdoen van “Drosten, Hoofdschouten, Richters, Ambtsjonkers, 
Schouten, Collecteurs, pachters en andere beulen en bloedzuigers”. Wat zullen we blij 
zijn “als ons Land eens gezuiverd is van al dat Adellijk en Aristocratisch Ongedierte, als 
er geen Drostendiensten meer zullen zijn, als ieder vrij zal mogen Jagen en Vissen; als 
de Lasten en Ongelden voor een groot gedeelte zullen verminderd zijn en niet meer voor-
namelijk de armen drukken, zoals thans plaats heeft”. (1). Het blijkt moeilijk om de princi-
pes van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap in praktijk te brengen terwijl er tegelijkertijd 
nog zoveel woede om aangedaan onrecht leeft onder de burgers. (2) 
 
Noten 
(1) http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/pdf/1994-4Baartmans.pdf 

(2) (https://schijndelwiki.nl/index.php?title=De_Slag_om_Boxtel. 
  

http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/pdf/1994-4Baartmans.pdf
https://schijndelwiki.nl/index.php?title=De_Slag_om_Boxtel
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Hoofdstuk elf 
Francis hertrouwt Maria van Hooff, de patriotten winnen en worden verslagen, 
Franse Revolutie, de Fransen komen, de patriotten komen terug, Bataafse Repu-
bliek, industrialisatie en migratie binnen de familie, Francis overlijdt en Maria van 
Hoof hertrouwt.  
 
Franciscus (Francis) Huibertzoon Moonen wordt gedoopt in Enschot op 18 april 1769.  
Hij wordt kleermaker van beroep. Francis overlijdt te Tilburg op 9 juni 1811 om 20.00 uur 
in zijn woning aan de Oostheikant 902. Zijn naaste buren doen aangifte: Smarius van nr. 
901 en Van Hest van nr. 903 beide wever van beroep.  Francis is dus kleermaker tussen 
de wevers. 

• Over zijn kortstondige huwelijk met Jacqueline Louw is geen informatie beschikbaar.  
Francis hertrouwt op 22 november 1795 te Tilburg met Maria Adams van Hooff, gedoopt 
op 17 december 1773 te Tilburg en daar overleden op 24 juli 1844. Maria is spinster van 
beroep. Zij is een dochter van Adam Jan van Hooff en Eva Norbert van Geloven. Getuigen 
bij het huwelijk zijn: Huijbert Moonen, vader van de bruid, en Carl van Hooff. Maria her-
trouwt met Francis Adriaen Van Dooremaal. 
 

• Als in 1787 Prinses Wilhelmina, de vrouw van stadhouder Willem V, bij Oudewater (1)  
tijdelijk wordt gevangen genomen door de patriotten, roept Willem de hulp in van zijn Prui-
sische zwager die met 20.000 man te hulp schiet. De patriotten worden verdreven en de 
orangisten nemen wraak. Ze plunderen de huizen van Patriotten en plunderen dagenlang 
de stad Den Bosch op een grondige manier: van de 3200 huizen worden er 872 bescha-
digd en 254 geplunderd. De patriotten vluchten deels naar Parijs of houden zich schuil. 
Pieter Vreede, een van de leidende figuren van de patriotten en vooraanstaand inwoner 
van Tilburg, vlucht naar België en zal later een belangrijke politieke rol in Brabant spelen. 
Op 14 juli 1789 begint de Franse Revolutie. Enkele maanden later, oktober 1789, vindt  
er vanuit Zundert en Breda een inval in België plaats, (de Brabantse Omwenteling). (2) 
De opstandelingen veroveren verrassend snel Turnhout en daarna heel België. De Oos-
tenrijkse keizer wordt afgezet als Heer van de Zuidelijke Nederlanden en de prinsbisschop 
van Luik wordt verdreven. De Belgische Staten verklaren zich zelfstandig. Maar Oostenrijk 
pakt de macht een jaar later terug met hulp van Pruissen: Brussel valt op 2 december 
1790. Maar het zal uitstel van executie blijken te zijn. De Fransen veroveren België op-
nieuw en rukken verder op naar het Noorden.  
 
In januari 1795 trekken de Fransen onder leiding van generaal Pichegru over de bevroren 
rivieren en veroveren de republiek. Op 18 januari 1795 vlucht stadhouder Willem V met 
zijn entourage naar Engeland en wordt de Bataafse republiek uitgeroepen. Het is een tijd 
van grote dynamiek en ingrijpende veranderingen: voor het eerst in zijn geschiedenis 
wordt Nederland een democratie. (3) 
Ook de natuur levert een aandeel in de dramatische gebeurtenissen. Op 12 februari 1795 
breken de dijken van de Maas door, o.a. bij Lith. Den Bosch en een groot deel van de 
omgeving overstroomt. Door de belegering en bezetting zijn de voedselvoorraden al veel 
te klein en door de overstroming wordt aanvoer onmogelijk. Drie Brabantse afgevaardig-
den, worden pas op 1 maart 1796 tot de Staten-Generaal toegelaten omdat de katholie-
ken anders een te groot aandeel zouden krijgen in het bestuur.  
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• 1811 is een dramatisch jaar. Als vader Francis op 9 juni 1811 overlijdt, is zijn weduwe  
Maria van Hooff pas 37 jaar oud. In dezelfde maand wordt dochter Maria geboren, die 4 
maanden later overlijdt. Moeder Maria heeft haar handen vol aan de opvoeding van haar 
5 kinderen, die tussen de 3 en 12 jaar oud zijn. Ze is al 8,5 jaar weduwe als ze alsnog op 
25 november 1819 hertrouwt met Francis Adriaan van Dooremaal, 49 jaar oud, de zoon 
van Adriaan van Dooremaal en Helena Couwenbergh. Ze heeft waarschijnlijk al een aan-
tal jaren een relatie met Francis, want ter gelegenheid van het huwelijk wordt een kind 
erkend en geëcht, dat als Adriaan Louis van Hooff op 25 augustus 1817 te Hoogstraten 
is geboren. Deze  Adriaan, halfbroer van voorvader Jacobus trouwt 2 juli 1840 te Tilburg 
met Johanna Geboers. Ze krijgen 6 kinderen. Op 24 juni 1852 hertrouwt Adriaan met 
Johanna Maria Kok (1825-1900). Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. Al met al en 
levert dat een groot aantal halfbroers en halfzussen op. Adriaan van Dooremaal overlijdt 
3 februari 1897, bijna 80 jaar oud. 
 
Francis en zijn tweede vrouw Maria stichten een gezin waarin 6 kinderen worden geboren: 
Jacobus (1796-1850), Carel Adam (1798-1799), Hubertus (1799-1855), Huiberta (1801-
1886), Johannes (1805-1892), Everardus (1807-1883), Maria 1811-1811). 
 
I. Jacobus Francis Moonen 
Jacobus is de eerstgeborene en wordt voorvader in lijn. Hij wordt geboren te Tilburg op 
15 oktober 1796 en overlijdt te Vlijmen op 20 oktober 1850. (zie hoofdstuk XII) 
 

• Door de afscheiding van België in 1830 gaat de zware industrie in Wallonië voor Ne- 
derland verloren. Dat heeft als voordeel  dat de industriële ontwikkeling in Noord-Brabant 
versneld op gang komt. Die begint met de aanleg van een goede infrastructuur. Na de 
aanleg van kanalen volgen de spoorlijnen. Met de oplevering van de Moerdijkbrug in 1871 
zal de verbinding met belangrijke Hollandse steden mogelijk worden. De aanleg van een 
netwerk aan tramlijnen gaat ook het Brabantse achterland voor economisch verkeer ont-
sluiten, waardoor een ongekende industriële ontwikkeling op gang kan komen. De nijver-
heid in Noord-Brabant die hoofdzakelijk agrarisch van karakter was, verandert drastisch. 
In de kleinschalige ambachtelijke beroepen zoals weven, brouwen, klompen maken, leer-
looien, water- en windmolens doen machines hun intrede. Nieuwe industrieën zijn een 
ijzergieterij in Bergen op Zoom en een machinefabriek in Helmond, in de Kempen bloeit 
de sigarenmakerij en in Oss beginnen de gebroeders Jurgens rond 1870 met de productie 
van 'kunstboter' (margarine).  
 
Noten. 
(1) https://www.dagvantoen.nl/prinses-wilhelmina-opgepakt-door-tegenstanders-

oranje/ 
(2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_Omwenteling 
(3) https://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Revolutie 
(4) https://vakbondshistorie.nl/dossiers/lederbewerkers/ 
 
 
 
  

https://www.dagvantoen.nl/prinses-wilhelmina-opgepakt-door-tegenstanders-oranje/
https://www.dagvantoen.nl/prinses-wilhelmina-opgepakt-door-tegenstanders-oranje/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Revolutie
https://vakbondshistorie.nl/dossiers/lederbewerkers/
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Hoofdstuk twaalf 
Jacobus trouwt Maria van Son, zijn eerste huwelijk is erg kort, een kwetsbaar gezin, 
verhuizing naar Vlijmen, plankenzager van beroep, dochter Pitronella spant de 
kroon, alles draait om hop.  
 
De familieverhoudingen van de generaties Moonen die nu de revue gaan passeren zijn 
extra gecompliceerd omdat er door vroegtijdige sterfte van de echtgenote vaak een 
tweede huwelijk wordt gesloten. Kinderen uit beide huwelijken zijn dan halfbroers en half-
zussen van elkaar. Als de tweede huwelijkspartner ook eerder getrouwd is geweest wor-
den de familieverhoudingen nog ingewikkelder. Jacobus Moonen wordt geboren te Tilburg 
op 15 oktober 1796 en overlijdt te Vlijmen op 20 oktober 1850. Hij is arbeider van beroep, 
woont eerst kort te Nieuwkuijk en verhuist rond 1827 naar Vlijmen. Hij zal nogmaals een 
korte tijd in Nieuwkuijk wonen en dan weer naar Vlijmen verhuizen, waar hij vanaf 1840 
ononderbroken woont tot zijn dood in 1850. Op 27 juli 1823 trouwt Jacobus te Nieuwkuijk 
met Maria van Son/Zon, geboren 7 oktober 1798 te Nieuwkuijk en daar overleden op 12 
april 1830. (1)  
 
Waarom Jacobus zich in het rivierengebied vestigt is niet duidelijk. De woon-werk-situatie 
in zijn nieuwe woonomgeving is nauwelijks beter dan die in Tilburg: armoede troef. Vlij-
menaren met een lapje grond, wat koeien en een moestuin, hebben het relatief goed. De 
opbrengsten van vee en tuin worden op de markt van Den Bosch verkocht, en als alle 
gezinsleden, groot en klein meewerken, was er meestal voldoende inkomen. Samen met 
de andere gezinsleden kunnen ze via diverse seizoensgebonden bijbaantjes (zoals hop 
telen, biezen snijden, asperges steken, vissen, wilgentenen schillen hun inkomen aanvul-
len. Met wat meer geluk hebben ze een vaste baan. 
  

• Jacobus is boer en plankenzager van beroep. Planken zagen vond in de 19e eeuw  
plaats in een zaagmolen, maar ook nog met de hand. We hebben niet kunnen achterhalen 
of er toentertijd een of meerdere houtzaagmolens waren in de omgeving van Vlijmen. Ook 
zijn zoon Adriaan is werkman in een houtzagerij. Waarschijnlijk is hij een keuterboertje 
met een paar koeien en een stuk grond. De koeien staan op stal, vooral voor het produ-
ceren van mest die onmisbaar is voor de bemesting van de schrale grond. Maar er is een 
belangrijke positieve ontwikkeling te melden: in 1850 wordt kunstmest geïntroduceerd in 
Kempenland en Meierij. 

  
Napoleon verliest in 1813 de veldslag bij Leipzig. Zijn leger valt snel uiteen en hij wordt 
naar Elba verbannen. Het Congres van Wenen, bestaande uit de overwinnaars van Na-
poleon, delen Europa opnieuw in. December 1813 wordt Willem I, zoon van stadhouder 
Willem V, uitgeroepen tot soeverein van Nederland. Op 16 maart 1815 wordt Willem I tot 
koning van de Nederlanden gekroond. Hij krijgt Luxemburg als persoonlijk bezit, een com-
pensatie voor het verlies van zijn bezittingen in Duitsland. Noord-Brabant gaat zich in 
economisch opzicht steeds meer op het noorden richten. Tussen 1822 en 1826 wordt de 
Zuid-Willemsvaart gegraven, het kanaal van Den Bosch naar Maastricht. Via deze water-  
weg wordt vruchtbare stadsmest naar de arme zandgronden van de Peel vervoerd en er 
wordt turf met vrachtboten vol naar Holland getransporteerd.  
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Het gezin van Jacobus en Maria bestaat uit: Francis (1824-1862), Pitronella (1825-1825), 
Pitronella (1827-1897), Huberdina (1829-1830). Het jongste kind Huberdina wordt gebo-
ren te Nieuwkuijk op 23 augustus 1829 en overlijdt op tweede kerstdag van hetzelfde jaar. 
Haar moeder op 12 april 1830. Op die dag is Jacobus 34 jaar oud en weduwnaar met 
twee kleine kinderen: Francis van 6 jaar en Petronella van 5. Hij is te jong om alleen te 
blijven en de kinderen hebben een moeder nodig. Het duurt nog tot eind 1833 voordat hij 
hertrouwt met Elisabeth Bruurmijn. Wie in de tussentijd voor hem en zijn kinderen zorgt, 
is niet bekend. 
 
I Francis Jacobus Moonen  
Francis komt ter wereld in Nieuwkuijk op 4 mei 1824 en overlijdt op 4 mei 1862 te Hedik-
huizen. Hij wordt voorvader in lijn (zie hoofdstuk (XIV).  
 
Pitronella Jacobus Moonen  
Pitronella wordt in 1828 geboren. Haar levensloop geeft een onverhulde inkijk in het 
schrale  bestaan van  Op 11 juli 1847 wordt de 19-jarige Pitronella op last van de burge-
meester van Helvoirt gearresteerd voor het plegen van diefstal. Ze is afkomstig van Boxtel 
en leidt een zwervend bestaan. Als zij op 14 juli wordt opgesloten is  ze 4 maanden zwan-
ger. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ze een dag later, op 15 juli 1847 door de rech-
ter-commissaris in vrijheid wordt gesteld. Enkele maanden later, wordt Pitronella in Uden 
door de marechaussee opgepakt, weer voor het plegen van diefstal. Op 15 november 
1847 bevalt Pitronella in de gevangenis van een dochter: Johanna. Vader onbekend. D e 
baby wordt nog op dezelfde dag bij haar weggehaald en op 9 december opgehaald door 
de burgemeester van Nieuwkuijk. Pitronella wordt weer opgepakt en het geduld van de 
rechter is op Tijdens de zitting van 4 januari 1848 veroordeelt hij haar tot de zware straf 
van 2 jaar detentie. Zij wordt naar Gouda vervoerd, waar de grootste vrouwengevangenis 
van Nederland staat. Haar dochtertje Johanna overlijdt 1 jaar oud, terwijl haar moeder 
haar straf uitzit ver van huis. Pitronella blijft na vrijlating een aantal jaren op het goede 
pad, maar gaat weer in de fout. Op 27 oktober 1864 wordt ze opgepakt door de politie en 
voor “mishandeling en laster” door de Arrondissementsrechtbank van Den Bosch en ver-
oordeeld tot 3 dagen eenzame opsluiting. Pitronella overlijdt op 3 januari 1897 te Vlijmen. 
Ze wordt 69  jaar. Ze overlijdt kinderloos na een weinig rooskleurig leven. 
 
Tot 1900 heeft Nederland een bloeiende hopteelt. De belangrijkste hopvelden liggen in 
Noord-Brabant in de omgeving van Heusden en Den Bosch, en in Vlijmen, Nieuwkuijk, 
Schijndel Ammerzoden, Nederhemert en Aalst. Bijna alle bewoners zijn direct of indirect 
bij de arbeidsintensieve hopproductie betrokken. Het is zo goed als zeker dat Jacobus en 
zijn kinderen ook hun aandeel leveren in de hopoogst. iedereen in het dorp is erbij betrok-
ken, de hopbouw zit in de haarvaten van de dorpssamenleving. Tot 1900 was de hopbouw 
een zeer belangrijke tuinbouwactiviteit in Vlijmen. (3) 
 

Noten 
(1) https://www.bhic.nl/media/document/file/vlijmen-groen.jpg 
(2)  http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/joostson/joostson-frm3.htm 
(3) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-vlijmen 

Verslag van werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin bracht aan Vlijmen en 
omgeving in de periode 1898-1922.  

https://www.bhic.nl/media/document/file/vlijmen-groen.jpg
http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/joostson/joostson-frm3.htm
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-vlijmen
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Hoofdstuk dertien 

Elisabeth Bruurmijn wordt de nieuwe jonge bruid van Jacobus, kleine criminaliteit, 

de sociaaleconomische  geschiedenis van Vlijmen, het gezin van Jacobus Moonen, 

dochter Johanna de schakel tussen de families Moonen en Kolen.  

Jacobus verhuist na het overlijden van zijn vrouw naar Vlijmen. Daar hertrouwt hij 14 no-
vember 1833, 37 jaar oud, met 23-jarige Elisabeth Bruurmijn, arbeidster van beroep. (1)  
Zij wordt geboren 6 juli 1810 te Vlijmen en overlijdt daar op 9 november 1887 op 77-jarige 
leeftijd. Haar ouders zijn Lambertus Jansen Bruurmijn en Geertrui Hendriks Vegers. Ja-
cobus overlijdt op 20 oktober 1850 te Vlijmen, 54 jaar oud. Tijdens de Volkstelling van 
1841 woont het gezin in Vlijmen op huisnr. 334. 
 

• Op 8 maart 1842 verschijnt Jacobus voor de rechter. Jacobus, arbeider van beroep,  
44 jaar oud, 1.60m groot, wordt gearresteerd en aangeklaagd voor het “opdelven van ziek 
vee”.  Heeft hij uit pure armoede besmette kadavers opgegraven?  Het vonnis luidt een 
dag detentie. Jacobus zit van 12 op 13 maart 1842 gevangen. 
 

• Vlijmen wordt in 962 gesticht door de Heer van Heusden, leenheer van  de Hertog van  
Brabant. Vlijmen is in die tijd een habitat, bepaald door water, veel water en de eeuwen-
lange strijd ertegen. De oorspronkelijke naam van Vlijmen (“Vlimen”, “Vlieheim”) betekent 
dan ook “heim in een waterrijk gebied”. (2)  In de 14e eeuw is het land van Heusden zeer 
regelmatig twistappel tussen de hertogen van Gelre, de graven van Holland en de herto-
gen van Brabant. Deze partijen vechten voortdurend met elkaar om het bezit van de be-
langrijke waterwegen.  
We hebben de familie Moonen generatieslang hard zien werken op de droge schrale 
zandgrond van Hilvarenbeek. Gras voor het vee moest per kar in de Langstraat gehaald 
worden. Het leven in waterrijk gebied rond Vlijmen is volstrekt anders dan het boerenwerk 
op zandgrond. Belangrijke inkomstenbronnen voor de Vlijmenaren zijn de visvangst en 
het snijden van biezen. De sloten, vaarten en meertjes zitten boordevol vis. Visvangst en 
biezen snijden laten zich voortreffelijk combineren, want door het snijden van het riet wordt 
meteen ook het viswater open gehouden en gezuiverd. Het snijden van de biezen vindt 
voornamelijk plaats in mei en juni en de verdere bewerking ervan in de zomermaanden. 
Het eindproduct wordt meestal verkocht aan stoelenmatters uit Kaatsheuvel die het riet 
per kruiwagen naar hun woonplaats vervoeren. De vis wordt aan de man gebracht op de 
wekelijkse vismarkten van Den Bosch en Tilburg. Een derde belangrijke bezigheid is de 
hopteelt, die vanaf de veertiende eeuw in de Oostelijke Langstraat een belangrijke plaats 
inneemt.  
 
In 1374 wordt door een arbitragecommissie besloten dat Vlijmen bij Holland zou blijven. 
Het Hollandse bestuur duurt tot 1814, dat is 440 jaar. Sinds 1815 is Vlijmen weer Bra-
bants. Van het Middeleeuwse Vlijmen is betrekkelijk weinig bekend. Er moet al vroeg een 
kerk hebben gestaan, want het kruis van de huidige Hervormde Kerk draagt het jaartal 
1122.en de schuttersgilden zijn ook heel oud. Vlijmen heeft in de loop van de eeuwen 
voortdurend zwaar te lijden onder oorlogsgeweld omdat het een Hollandse en protes-
tantse enclave in vijandig gebied is, en ook omdat het als vijandig Hollands gebied in de 
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onmiddellijke omgeving van de vestingstad Den Bosch is gelegen. In het rampjaar 1672 
verwoesten de Fransen talloze huizen en plunderen Vlijmen helemaal leeg.  
 

• Het bevolkingsregister van Vlijmen van het jaar 1841 vermeldt dat Jacobus en zijn  
gezin in woning 334 woont en uit de volgende personen bestaat: Jacobus arbeider van 
beroep 37 jaar, Elisabeth zijn vrouw 31 jaar, Francis 15 jaar en Pitronella 12 jaar (uit het 
eerste huwelijk van hun vader), Adriaan 5 jaar, Maria 3 jaar, Joanna 1 jaar, Lambertus 2 
maanden.  August moet nog geboren worden. Wat is er van de kinderen uit zijn tweede  
huwelijk geworden?  
Adriaan (1834-1910) is tijdens zijn leven werkzaam als visser, herbergier, metselaar en 
“kapper” in een houtzagerij. Adriaan is analfabeet en 1.70m lang. Op 30 oktober 1857 
trouwt hij met de 22-jarige Adriana de Vaan. Ze krijgen 9 kinderen, die allen in Vlijmen 
worden geboren.  
Maria (1836-1898), wordt dienstbode en trouwt 2 mei 1867 te Waalwijk met Petrus van 
Bavel, schoenmaker van beroep. Ze krijgen 7 kinderen. 
Lambertus (1840-1854) wordt  bijna 14 jaar oud.  
August (1843- 1921) verdient de kost met mandenmaken, een beroep dat rond de eeuw-
wisseling, na de ondergang van de hopteelt, een hoge vlucht neemt. Uit het keuringsrap-
port van defensie van 14 maart 1889, blijkt dat August klein en smal van gestalte is (1.622 
m) en zwak van gestel heeft Toch wordt hij “tot den dienst aangewezen. August trouwt 25 
april 1868 met de 22-jarige Gerdina Parijs uit Vlijmen.  
 
Johanna Jacobus Moonen  
We lichten Johanna er even uit omdat zij een belangrijke schakel vormt in ons familiever-
haal. Zij wordt geboren in Vlijmen 15 oktober 1838. Zij is arbeidster van beroep en trouwt 
18 mei 1860 te Vlijmen met de 21-jarige dagloner Leonardus Kolen, geboren op 27 sep-
tember 1838 te Vlijmen en daar overleden op 19 december 1903. Na een kort huwelijk 
van 2,5 jaar overlijdt Johanna, 3 maanden na de geboorte van  Francis, hun enige kind, 
op 31 oktober 1862 in haar geboortedorp Vlijmen. Johanna wordt maar 24 jaar oud. Leo-
nardus is op zijn 24e  weduwnaar met een baby van enkele maanden oud. Hij is te jong 
om alleen te blijven en er moet voor zijn zoontje Francis gezorgd worden. Dus hertrouwt 
hij  op 3 februari 1865 te Nieuwkuijk met de 26-jarige Cornelia Dusomos, geboren te 
Nieuwkuijk op 24 januari 1838 en overleden te Vlijmen op 5 augustus 1893. (3). De band 
tussen de families Kolen en Moonen zal na 40 jaar weer worden hersteld als de jongste 
van de 8 kinderen, Godefrida Kolen, met Marinus Moonen trouwt, de kleinzoon van Jaco-
bus Moonen, de voormalige schoonvader van Leonardus.  
Francis Kolen (1862-1938) wordt schoenmaker en kolenhandelaar en trouwt op 13 januari 
1886 te Nieuwkuijk met Clasina Schuurmans (1862-1937). Ze krijgen 8 kinderen die in 
Vlijmen, Waalwijk, Nieuwkuijk en Tilburg worden geboren. 
 
Noten 
(1) http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/vlijmen/vlijmen-00010.htm 
(2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Land_van_Heusden 
(3) https://www.genealogieonline.nl/database-van-broekhoven/I34218.php 
(4) https://www.genealogieonline.nl/stamboom-schuurmans-tak-vught-en-nieuw-

kuijk/I4932.php 

http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/vlijmen/vlijmen-00010.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Land_van_Heusden
https://www.genealogieonline.nl/database-van-broekhoven/I34218.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-schuurmans-tak-vught-en-nieuwkuijk/I4932.php
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-schuurmans-tak-vught-en-nieuwkuijk/I4932.php
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Hoofdstuk veertien 
Terug naar de oudste zoon Francis uit het eerste huwelijk van vader Jacobus Moo-
nen met Maria van Son (zie hoofdstuk twaalf), Francis wordt ook houtzager, Belgi-
sche Opstand en 10-daagse Veldtocht, cholera, industrialisatie komt op gang, hij 
trouwt met Margaretha Kievits, relatie met familie Hexspoor, Francis hertrouwt met 
Antonia van Eijk en verhuist naar Hedikhuizen. 
 
Francis Moonen wordt geboren 4 mei 1824 te Onsenoort/Nieuwkuijk en overlijdt, 38 jaar 
oud, te Hedikhuizen op 4 mei 1862. In het gezin waarin Francis opgroeit is hij duidelijk  en 
opvallend de oudste. Hij heeft een zus Petronella die enkele jaren jonger is. We hebben 
haar in hoofdstuk twaalf uitgebreid de revue laten passeren. Verder bestaat het gezin nog 
uit 6 veel jongere halfbroers en -zussen uit het tweede huwelijk van zijn vader. Francis 
gaat in de leer bij zijn vader en wordt ook houtzager van beroep.  
 

• In 1830 beginnen de zuidelijke Nederlanden een opstand, ze willen los van het kers- 
verse nieuwe 15 jaar oude koninkrijk der Nederlanden, dat in 1815 is opgericht om als 
buffer te dienen tussen Frankrijk en Engeland. In de periode september en oktober 1827 
wordt op Turnhoutse hei op het militaire terrein Ravelskamp, gedurende 3 weken geoe-
fend door ca 10.000 man. Willem I en zijn zoon prins Frederik zijn aanwezig. Het verzet 
in Vlaanderen en Wallonië tegen Willem I wordt een jaar later zeer openlijk. De Franstali-
gen voelen zich achtergesteld. De katholieken worden tegengewerkt bij het vormgeven 
van de priesteropleiding en het lesgeven door de religieuzen op de Latijnse scholen.  
Het zal nog tot 1839 duren voordat de nieuwe staat België een feit is. Al die tijd blijft het 
Nederlandse leger in Brabant op volle sterkte, omdat Willem I vreest dat Brabant zich wel 
eens bij België zou kunnen aansluiten. (1) 
 

• Op 25 juli 1832 komt in Scheveningen een boot met botersmokkelaars uit Engeland  
aan. Deze mannen brengen cholera mee, de ziekte mee, die zich in rap tempo verspreidt 
over het hele land. De epidemie duurt tot januari 1833 en kost aan 5000 mensen het 
leven. In 1848 en 1849 komt een tweede choleragolf op gang. Er worden speciale zieken-
huizen ingericht om zo verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.  
In 1854 ontdekt de Britse arts John Snow dat cholera veroorzaakt werd door vies water. 
Hierdoor ontstaat het besef dat riolering en hygiëne anders en beter moeten worden ge-
organiseerd. Het duurt nog een hele tijd voordat dit echt gerealiseerd is. Daardoor kan 
tien jaar later een derde cholera epidemie uitbreken. Deze cholera epidemie vindt plaats 
in 1866. Deze woedde vooral in Amsterdam en omstreken en kostte 21.000 mensen het 
leven. (2) 
 

• Als Francis 20 jaar oud is, trouwt hij op 24 oktober 1844 te Vlijmen met Margaretha  
Kievits, geboren te Vlijmen op 4 december 1820. Ze overlijdt daar op 1 maart 1856, 35 
jaar oud. Margaretha is de dochter van Nicolaas Kievits (1788-1874) en Cornelia Eekels 
(1794-1869). Zij krijgen 3 kinderen:  
Marinus (1845) hij wordt onze overgrootvader Zie hoofdstuk XV)  
Johannes (1849-1940), trouwt Johanna Kuijs. Ze krijgen 12 kinderen 
Maria (1852-1929), trouwt Wilhelmus Hexspoor. (Zie verderop)  
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Maria Moonen en Wilhelmus Hexspoor 
Maria is dienstbode van beroep en trouwt op 16 juli 1879 te Heusden met Wilhelmus Hex-
spoor, ook 27 jaar oud, landbouwer en veldarbeider. Willem wordt geboren op 10 juli 1852 
te Heusden, en overlijdt op 2 mei 1928 te Tilburg op 75-jarige leeftijd, zoon van Gerardus 
Hexspoor, landbouwer/hovenier en Helena Franken. Ze krijgen 3 kinderen: Gerardus 
(1886-1964); August (1889-1963); Willem (1892-1960). 
Het is opmerkelijk dat mijn moeder, die zich weinig van haar familie kon herinneren, maar 
wel wist van een relatie van de familie Moonen met een verre aangetrouwde familie: de 
familie Hexspoor in Tilburg, beter bekend als “de bananenkoning”. Die relatie tussen de 
families Hexspoor en Moonen wordt gelegd door Maria Moonen, oudtante van mijn moe-
der, zus van haar grootvader Marinus Moonen. Willem Hexspoor heeft een broer die Mar-
celis Hexspoor heet. Deze Marcelis is de vader van Leonard Hexspoor “de bananenko-
ning die in Tilburg. Zijn kleinzoon Leonardus (Gerardus Johannes) Hexspoor wordt op 31 
januari 1926 te Tilburg geboren en overlijdt samen met enkele medewerkers op zaterdag 
10 februari 1962 bij een enorme ontploffing op zijn bedrijf. (3)  
Door het overlijden van Margaretha op 1 maart 1856, wordt Francis weduwnaar van 31 
jaar met 3 kleine kinderen van 11, 7 en 4 jaar oud. Er moet snel een oplossing worden 
gevonden.  
 

• . Door het overlijden van Margaretha op 1 maart 1856, wordt Francis weduwnaar en  
een vader van 31 jaar met 3 kleine kinderen van 11, 7 en 4 jaar oud. Er moet snel een 
oplossing worden gevonden. Een jaar na het overlijden van Margaretha hertrouwt Francis 
op 11 februari 1857 te Vlijmen met de 26-jarige Antonia van Eijk, geboren te Vlijmen 6 
februari 1831 en overleden te Hedikhuizen op 23 september 1879. (4) Zij wordt maar 48 
jaar oud. Ook Francis en Antonia willen samen kinderen. Zij krijgen 4 kinderen waarvan 
er 2 op zeer jonge leeftijd overlijden. 
Kort na de geboorte van hun oudste kind Jacobus verhuist het gezin naar Hedikhuizen. 
Daar worden in 1859 en 1860 twee dochters geboren. Tot overmaat van ramp zal vader 
Francis op 4 mei 1862 overlijden, kort voor de geboorte van zijn enige zoon en naamge-
noot Francis. We proberen ons voor te stellen hoe je als 31-jarige vrouw tegelijkertijd 
kersverse weduwe en kraamvrouw moet zijn. 
Jacobus (1858-1898), trouwt Theodora van der Lee. Zij krijgen 6 kinderen  
Huiberdina (1859-1863), overlijdt bijna 4 jaar oud  
Margareta (1860-1863), overlijdt bijna 3 jaar oud 
Franciscus (1862-1949), trouwt met Petronella Klerks. Ze krijgen 10 kinderen waarvan er 
6 op zeer jonge leeftijd overlijden. 
 
Noten 
(1) “Wapengekletter in Tilburg” Ad Konings. www.adkonings@com 
(2) http://www.vergetenverleden.nl/cholera.html 
(3) Bronnen: Het Nieuwsblad van het Zuiden van maandag 12 februari 1962 en Wijkkrant “De 

Noordhoek” 2015 jaargang 40 pg 8/10) 
(4) https://www.genealogieonline.nl/database-van-broekhoven/I35193.php 
 
 
  

http://www.adkonings@com
http://www.vergetenverleden.nl/cholera.html
https://www.genealogieonline.nl/database-van-broekhoven/I35193.php
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Hoofdstuk vijftien 
Overgrootvader Marinus Moonen trouwt Lamberdina van de Wiel, zij krijgen een 
kind Marinus overlijdt jong, Lamberdina hertrouwt, een verbijsterend drama in het 
gezin Eekels-van de Wiel, een vernietigende watersnood, over ellende te groot voor 
woorden praat je niet, de dagelijkse politiek. 
 
Marinus wordt geboren op 5 augustus 1845 als oudste zoon uit het eerste huwelijk van 
Francis Moonen en Margaretha Kievit. Hij trouwt op 7 augustus 1876 op 31-jarige leeftijd 
te Vlijmen met Lamberdina van de Wiel, een 18-jarige Vlijmense, arbeidster van beroep, 
geboren op 23 september 1857. Marinus overlijdt 22 april 1878 op 32-jarige leeftijd na 
een huwelijk van nog geen 2 jaar. Uit dit erg korte huwelijk wordt toch nog een kind gebo-
ren, een zoon, mijn grootvader. 
  
I Marinus Moonen  
Mijn grootvader wordt geboren te Vlijmen op 16 juni 1877 (zie hoofdstuk XVI). Hij heeft 
zijn vader nauwelijks gekend.  Na het overlijden van zijn vader zal de dood van een groot 
aantal (half)broers en -zussen hem zijn hele jeugd blijven vergezellen  
 

• Zijn moeder is al op 22-jarige leeftijd weduwe en zij zoekt een gezin voor haar zoon.  
Lamberdina hertrouwt op 28 juli 1879 met Johannes Eekels, 21 jaar, geboren te Vlijmen 
op 22 augustus.1854. (1) Hij overlijdt daar, 54 jaar oud, op 24 november 1908. Lamber-
dina overlijdt op 1 september 1926 ook te Vlijmen, 78 jaar oud. De ouders van Johannes 
zijn Johannes Eekels en Adriana Roozendaal. Hij is de oudste uit een gezin 8 kinderen. 
De twintigers Lamberdina van de Wiel en Jan Eekels beginnen vol verwachting aan een 
leven samen. Op zo’n jonge leeftijd wen je snel aan een nieuwe vader, later komen pas 
de vragen: waarom heet  ik Moonen en heten mijn vader en broertjes en zusjes Eekels? 
En waarom gaan bijna al mijn broertjes en zusjes zo snel dood dat ik nauwelijks tijd heb 
om ze te leren kennen?  
 

• Het is onmogelijk om niet eerst de watersnoodramp van 1880 te vermelden die enkele  
maanden eerder plaatsvindt. Deze natuurramp is zo ingrijpend en vernietigend, dat het 
verhaal in het collectieve geheugen van vele Vlijmenaren is opgeslagen. Ook bij Marinus, 
die toen 3,5 jaar oud was. Daarom moet het verhaal van de rampspoed verteld worden.  
Bert Meijs, voormalig medewerker van het BHIC, vertelt in een lezing o.a. het volgende: 
 
“In de allereerste uren van 30 december 1880 stort de watervloed van achter de Heidijk 
zich op Nieuwkuijk, dat de klap moet opvangen en geheel onder water komt te staan, op 
enkele hoge punten na. Het zuidelijk deel van Drunen en Vlijmen heeft niet veel te vrezen. 
Door de geleidelijke stijging van het uitwaaierende water kan het merendeel van de be-
woners daar in hun huizen blijven. Heusden weet zich achter zijn wallen vrij te houden 
van het water door de toegangen met bekistingen af te sluiten. In het smalle gedeelte 
tussen Heusden en Heesbeen kan de Pruimendijk langs het Oude Maasje het toestro-
mende water even tegenhouden, maar spoedig gaat het daar overheen. Daar ontstaat 
dan ook een gat van achtentwintig meter breed.  
Op 30 december 's middags om 12 uur arriveert de doorbraakgolf in Veen en om 8 uur in 
Andel. Op 31 december begint het water tenslotte Woudrichem en Werkendam te 
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naderen. Over een oppervlakte van meer dan 30.000 ha. zit een groot gedeelte van de 
inwoners in diepe ellende. Hoewel de dijkdoorbraak plaats vindt in Vlijmen, gaat deze 
watersnood niet ten onrechte de ramp van Nieuwkuijk heten. Hoewel de noordelijker ge-
legen gebieden ook met een hoge waterstand te maken krijgen, is het in Nieuwkuijk door 
de snelle stroom de eerste twee, en op bepaalde plaatsen soms drie dagen, veelal onmo-
gelijk voor boten om  mensen van de daken te halen. Huizen bezwijken onder het water-
geweld. In een paar gevallen dient het ingestorte dak de bewoners als vlot, zodat ze toch 
nog gered kunnen worden. Twee bewoners van Nieuwkuijk komen om bij deze dijkdoor-
braak. Op andere plaatsen is de ellende minder groot omdat mensen meer tijd hebben 
om zich in veiligheid te brengen geholpen door   roeibootjes minder gevaar lopen door het 
water meegesleurd te worden”.  
In Nieuwkuijk en Vlijmen worden 41 huizen helemaal weggespoeld, 18 zwaar beschadigd 
en 50 beschadigd: meer dan de helft van de 200 huizen in het gebied. 400 stuks vee 
verdrinken. Honderden mensen vluchten naar de Konijnenberg en het hoger gelegen 
kerkhof. Ook wordt toevlucht gezocht in Waalwijk, Baardwijk en Drunen. 

• Ruim 5 maanden na de overstroming wordt in het gezin van Lamberdina van de Wiel  
en Johannes Eekels, hun eerste kindje geboren, een meisje, Adriana, dat een jaar later 
op 8 mei 1881 overlijdt. Ondertussen is op 14 maart  een jongetje, Jan geboren. Zo begint 
20 jaar lang een onafgebroken haasje over van baren en begraven worden. Om de om-
vang van  de tragedie goed tot ons te laten doordringen geven we een volledig overzicht 
van de geschiedenis van het gezin 
 
1.  Adriana wordt geboren op 14 mei 1880 en overlijdt op 18 mei 1881, oud 359 dagen  
2.  Johannes wordt geboren op 14 maart 1881 en overlijdt op 14 mei 1881, oud 61 dagen  
3.  Adriana wordt geboren 31 januari 1882 en overlijdt 1 september 1882, oud 213 dagen. 
4.  Adrianus wordt geboren februari 1882 en overlijdt 26 augustus 1883, oud 182 dagen.  
5.  Adrianus wordt geboren op 25 februari 1883 en overlijdt 26 augustus, oud 150 dagen 
6.  Adriana wordt geboren op 28 februari 1884 en overlijdt 26 oktober 1906, 20 jaar oud 
7.  Huberta wordt geboren 20 mei 1885 en overlijdt 21 juli 1885, 62 dagen oud 
8.  Johannes wordt geboren 27 april 1886 en overlijdt 7 december 1886, 224 dagen oud  
9.  Johannes wordt geboren 17 april 1887, overlijdt 31 maart 1889, 1 jaar oud   
10. Johannes wordt geboren 10 april 1888 en overlijdt 30 april 1888, 20 dagen oud  
11. Johannes geboren 10.03.1889, overlijdt 1.02 1968 te A’dam, trouwt Anna Tevonderen 
12. Alphonsus wordt geboren 28. februari 1890, overlijdt op 6 juli 1891, 1 jaar oud  
13. Johannes wordt geboren op 22 juni 1891, overlijdt op 29 augustus 1892, 1 jaar oud 
14. Alphonsus  wordt geboren 17 juni 1892 overlijdt op 18 september 1892, 93 dagen oud  
15. Johannes wordt geboren 13 november 1893, overlijdt 19 januari 1894, 67 dagen oud 
16. Johannes geboren 14.aug.1895, overlijdt 15 april 1959 te A’dam, trouwt  Dora Vocht 
17. Lambertus geboren maart 1896, overlijdt 3 augustus 1896, 133 dagen oud 
18. Elisabeth geboren op 30 mei 1897, overlijdt op 23 september 1897, 115 dagen oud 
19. Josephus wordt geboren op 4 juni 1898, overlijdt op 25 januari 1900, 1 jaar oud  
 

• We kunnen toch nog op positieve wijze afronden. We stuiten op informatie over de  
twee “Jannen” die gespaard zijn gebleven voor een vroege dood. Johannes (nr.11) en 
Anna Catharina Tevonderen krijgen een zoon Jan, hij wordt geboren in Roermond op 29 
maart 1917 en overlijdt in Amsterdam op 30 januari 2008. Jan (1) wordt onderzoeker, 
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bedrijfsleider en hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. In 1950 studeerde Eek-
els af als scheikundig ingenieur aan het Institute of Chemical Engineering in London. In 
1968 studeerde hij ook af in de filosofie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde 
in 1973 aan de Universiteit Twente met het proefschrift Industriële doelontwikkeling: een 
filosofisch-methodologische studie. De andere Jan Eekels (nr.16), getrouwd met Theo-
dora de Vocht, krijgt met haar 3 kinderen: Johanna (1917), Christina (1919), en Adrianus 
(1923). Ze worden allen in Vlijmen geboren. 
 
We kunnen ons moeilijk een voorstelling maken hoe Marinus het overlijden van 15 half-
broers en -zussen heeft ervaren. Hij heeft de meeste geboorten en overlijdens bewust 
meegemaakt: zijn jongste halfbroer Josephus wordt begin januari 1900 geboren, dan is 
Marinus bijna 23 jaar oud. Als je als kind, jaar in jaar uit, wordt geconfronteerd met een 
schier eindeloos aantal geboorten en bijna evenzoveel overlijdens, moet je wel doordron-
gen raken van de kwetsbaarheid en eindigheid van het menselijke bestaan. Je wordt be-
scheiden en bedachtzaam. Ik herinner mijn grootvader als een stille, vriendelijke man, 
klein van gestalte. Opa Moonen stierf in 1952, toen ik 12 jaar oud was. 
 

• Mijn moeder wist zich een oom Jan Eekels te herinneren. Een heel jonge oom die  
ongeveer 10 jaar ouder was dan zijzelf! Dat klopt, het moet Jan nr.16 uit de lijst zijn, 
geboren in 1895, mijn moeder is van 1906. Tot mijn grote verbazing bleek mijn moeder 
totaal geen weet te hebben van de tragedie die zich in het gezin van haar oma afgespeeld 
heeft. In mijn moeders herinnering was haar oma een vriendelijk en lief mensje, altijd in 
de weer met het ophalen van potten en pannen die moesten worden gerepareerd. Wie de 
pannen repareerde(n) wist mijn moeder niet meer.  
Ze herinnerde zich ook dat Johannes Eekels een aannemersbedrijf had. Hij had naast 
bouwvakkers ook loodgieters en koperslagers in dienst: het vervaardigen en repareren 
van dakgoten en potten en pannen was toen allemaal koperslagerswerk. Haar zoon Ma-
rinus Moonen was koperslager in het bedrijf van zijn stiefvader en repareerde potten en 
pannen voor hij in dienst trad bij de overheid. Ondertussen ging het leven door. Grote 
gezinnen, hard werken en lage inkomens: de meeste Vlijmenaren hadden hun handen 
vol om rond te komen. Er was verder weinig tijd en interesse voor andere zaken. Ze lieten 
zich vaak te kritiekloos door kerk en de dominante ondernemersfamilie Mommersteeg bij 
het handje nemen. (2) 
 
Noten 
(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Eekels 
(2) https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-vlijmen 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Eekels
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-vlijmen
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Hoofdstuk zestien 
Signalement van grootvader Marinus, beroep telegraafarbeider, keuring dienst-
plicht, huwelijk met Godefrida Kolen, onvolledige informatie, in de ban van Vlijmen, 
de families Moonen en Kolen weer verbonden, werkgelegenheid, het gezin, de im-
pact van de eerste wereldoorlog, Spaanse griep, Cor gaat ook in Den Haag dienen, 
verandering van standplaats, er wordt in Tilburg veel verhuisd, de relatie tussen de 
kinderen van de families Moonen en Konings, het gezin Moonen voor zover bekend. 
 
Tijdens mijn onderzoekwerk stuit ik op het keuringsrapport voor militaire dienst uit 1897 
van Marinus Moonen. Hij is dan bijna 20 jaar oud. Zijn geboortedatum wordt vermeld   en 
ook de namen van zijn ouders, die al geruime tijd zijn overleden. Vader Marinus is ten    
tijde van de loting al geruime tijd overleden. (Vlijmen Lotingsregister1894-1903) In het keu-
ringsrapport is een signalement opgenomen, ik ben benieuwd  of het overeenkomt ver-
eenkomt met de herinneringen die ik van hem heb. Ik ken mijn grootvader als een kleine 
man met een breed, rond hoofd. Zijn signalement luidt als volgt: 
Lotnummer 31 
Aangezicht  ovaal    
Voorhoofd  Breed  
Lengte   1.47 m  
Ogen   Grijs   
Neus   Geen   
Mond    Geen 
Kin   Rond 
Haar   Blond 
Wenkbrauwen Blond 
Geen merkbare tekenen  
 
Hij wordt op 9 december 1896 tot de dienst aangewezen. In latere jaren zou hij vanwege 
zijn geringe lengte afgewezen worden voor het vervullen van de dienstplicht. (1)  Inder-
daad, zijn kleine lengte blijkt te kloppen en ook de vorm van zijn hoofd komt met mijn 
herinneringen overeen. Met potlood zijn twee gegevens toegevoegd: adres en zijn beroep  
“D 119” is het woonadres van zijn moeder en stiefvader en “Telegraafarbeider”. Marinus 
werkt dus niet meer als koperslager in het bedrijf van zijn stiefvader maar hij heeft een 
vaste baan bij de overheid.  
 
• Marinus trouwt 16 november 1903 op 26-jarige leeftijd in Vlijmen met Godefrida Kolen,  
21 jaar, geboren te Vlijmen op 9 december 1881, dochter van Leonardus Kolen en Cor-
nelia Dusemos, dienstbode van beroep.  Marinus overlijdt 11 september 1952 te Tilburg 
op 75-jarige leeftijd. Zijn vrouw Godefrida overleeft hem ruimschoots. Zij is de laatste jaren 
van haar leven dement en wordt opgenomen in een verpleeghuis te Dongen. Zij overlijdt 
daar op 3 oktober 1973, 91 jaar oud.  
 vangen maar beklaagt zich er dat de heren hem hebben proberen oren'. 

• Voor we aan de meer recente geschiedenis van de familie Moonen-Kolen beginnen,  
moeten we bekennen dat onze informatie over ooms en tantes van moederskant gebrek-
kig is en grote gaten vertoont. Dat komt niet alleen vanwege privacywetgeving, waardoor 
gegevens van o.a. de Burgerlijke Stand pas na 75 jaar beschikbaar komen. Iemand van 
de familie heeft een blokkade gelegd op gegevens waardoor ze niet openbaar gemaakt 
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mogen worden. Dat komt ook  door het gebrek aan familiale samenhang tussen de kin-
deren uit het gezin Moonen en hun kinderen. Ik heb mijn neven en nichten in tientallen 
jaren niet gezien en weet niet waar ze wonen en of ze nog leven.  
 

• Mijn grootmoeder Godefrida, is de jongste dochter van Leonardus Kolen. Leonardus  
was zoals we in hoofdstuk XIII hebben beschreven, eerder getrouwd met Johanna Moo-
nen. Hij hertrouwt 15 november 1827 met Cornelia Dusemos, dienstbode, geboren te 
Nieuwkuijk op 24 januari 1838. Op 5 augustus 1893 overlijdt ze te Vlijmen. Leonardus en 
Cornelia worden de ouders van mijn grootmoeder: hun jongste dochter Godefrida die met 
mijn grootvader Marinus Moonen trouwt. Door dit huwelijk keert de familie Kolen weer 
terug binnen de familie Moonen. 
 

• We lezen in verslag van de Commissaris van de Koningin uit 1902 het volgende: 
“Vele arbeiders waren vroeger polderwerkers. ’s Winters stond de polder onder water en 
was er voor hen geen werk. De  sterke opkomst van de mandenmakerij maakte van vele 
polderwerkers mandenmakers. Ze hadden voortaan het gehele jaar door werk. Er waren 
veel kleine mandenmakers  en enkele grote met name de mandenmakerij van Wagen-
berg-Festen met 70-80 man personeel. Mei 1906 is hij nog steeds erg enthousiast: “Niet-
tegenstaande Duitsland minder groenten neemt dan vroeger, is er nog steeds zeer grote 
vraag naar mandjes voor Venlo; de mandenmakerijen werken dientengevolge drukker 
dan ooit. De vracht- en assurantieprijzen zijn wel veel hoger dan gewoonlijk; maar door 
de hoge prijzen wordt er toch een meer dan gewone winst gemaakt, terwijl alles wat in 
voorraad was opgeruimd is. De mandenmakers verdienen thans f. 18 – f. 25 met eene 
werkweek van 55 uur”. 
De Commissaris meldt in 1908: “De mandenmakerijen hebben in de laatste 5 jaren eene 
enorme vlucht genomen; werken voor export, vooral voor Engeland, en voor Venlo (vruch-
ten- en groenten verzendingen naar Duitsland). De mandenmakers houden Maandag, en 
werken Zaterdag tot 4 uur; in 4½ dag verdienen ze van f. 10 tot f. 12. Ze drinken veel, en 
zijn onderworpen aan gedwongen winkelnering. Voor het vlechten van de manden werden 
vele soorten teenhout gebruikt (.) Zo zijn er een 200-tal wilgensoorten”. 
  
 In 1930 is de mandenvlechterij  uitgegroeid tot de omvangrijkste bedrijfstak: 75% van de 
beroepsbevolking werkt in de mandenvlechterij. Dat zijn 800-1000 Vlijmenaren, groot en 
klein, mannen en vrouwen. In de topjaren voor W.O. II zijn er  volgens de Heemkundekring 
Onsenoort naar schatting wel 1,5 miljoen manden per jaar gevlochten. Alle kinderen van 
Marinus en Frida zullen in hun jeugd in meerdere of mindere mate een bijdrage hebben 
geleverd aan de mandenmakerij, want de bijverdienste was hard nodig voor het gezin. 
 

• Ook het gezin van mijn grootouders krijgt met kindersterfte te maken.  
Cornelia Helena overlijdt op 17 december 1905 en wordt maar 86 dagen oud. Een jaar 
later komt mijn moeder “in haar plaats” en wordt ook Cornelia Helena genoemd. 
Er worden jaren later, kort na elkaar 3 kinderen geboren die allen zeer jong overlijden: 
Godefridus wordt geboren op 3 juli 1918 en overlijdt daar na 125 dagen. 
Godefridus wordt geboren op 25 oktober 1919 en overlijdt daar 306 dagen oud 
Godefrida wordt geboren op 12 december 1921 en overlijdt daar 44 dagen oud. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mand
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Het zijn de 3 laatste kinderen uit het gezin, er zijn dan al 6 kinderen geboren die opgroeien 
en volwassen worden. We vertellen in het kort wat we van hen weten en besteden na-
tuurlijk extra aandacht aan de jeugdjaren van mijn moeder, die in de tijd  voor haar huwe-
lijk, in  een aantal gezinnen “dient”. 
 
I Maria Cornelia (Marie) Moonen  
Marie wordt op 4 augustus 1904 te Vlijmen geboren in het huis van haar grootouders.  
Als je de oudste dochter bent in een groeiend gezin, word je als vanzelf de rechterhand 
van je moeder. Je wordt ingeschakeld bij huishoudelijke taken en bij de verzorging van 
het groeiend aantal kinderen. Als Marie niet leerplichtig meer is, wordt ze dienstbode en 
gaat geld verdienen, zoals veel meisjes van haar leeftijd uit het dorp. Naast het verdienen 
van geld is het ook een leerschool: je leert huishoudelijke taken, je leert kinderen verzor-
gen, je leert koken en je leert vooral goede manieren.  Allemaal onmisbare vaardigheden 
om straks een goede echtgenote en moeder te zijn. Op 20 december 1920 vertrekt de 16-
jarige Marie voor het eerst naar Den Haag en komt vol nieuwe indrukken uit de grote stad, 
op 28 november 1921 terug naar Vlijmen. 
 
Op 19-jarige leeftijd trouwt Marie op 16 oktober 1924 te Vlijmen  met de 24-jarige Woute-
rus (Terus) de Vaan, geboren 11 mei 1900 te Vlijmen.  Er staat een  economische crisis 
op punt van uitbreken. Vanwege de geldontwaarding levert het kopen van aandelen en 
sparen niet veel op. Het is voor geldschieters veel aantrekkelijker om hun geld in woning-
bouw te steken, zeker als de overheid een handje meehelpt. Terus heeft het juiste beroep 
om de crisis te kunnen overleven, want grond- en betonwerkers zijn onmisbaar is voor de 
bouw van woningen en fabrieken. Ze besluiten naar het sterk groeiende Eindhoven te 
verhuizen, daar wordt volop gebouwd en is er voor Terus als grond- en betonwerker altijd 
werk, want crisis of niet er moet gewoond worden.  
Marie en Terus laten zich op 9 juni 1928 in Eindhoven inschrijven en 9 dagen later trekken 
ze met hun twee kinderen in een woning aan de Woenselschestraat. Terus overlijdt 28 
februari 1978 te Eindhoven. Marie en Terus krijgen 8 kinderen: Adriana (1925), Godefri-
dus (1927), Antonia (1929), Woutera (1931), Wilhelmus (1933), Marinus (1933),  Maria 
(1934) en Johannes (1937). 
 

• In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Marinus en Frida hebben een gezin met 6  
kinderen, waarvan het oudste kind Marie 10 jaar is. Ofschoon Nederland neutraal is, zijn 
de gevolgen van de vernietigende oorlogshandelingen sterk voelbaar, vooral in de zuide-
lijke provincies die een grens met België hebben. De Duitse troepen steken op 4 augustus 
de Belgische grens over in een poging om met een omtrekkende beweging langs de Ar-
dennen door te stoten naar Parijs. Er wordt grof geweld gebruikt tegen de bewoners van 
o.a. Antwerpen. Die vluchten naar het neutrale Nederland, in totaal 1 miljoen mensen. 
 
Vanaf 11 augustus wordt de staat van beleg uitgeroepen voor de provincie Noord-Bra-
bant. In het gebied rond Heusden worden veel militairen ingekwartierd. Er wordt massaal 
gehamsterd waardoor de prijzen van voedsel en brandstof snel stijgen. Geld wordt van 
de bank gehaald en ingeruild voor waardevaste goederen, zoals goud. De gemeenten 
krijgen het financieel zwaar want ze moeten de evacuees opvangen en de gezinnen on-
derhouden waarvan de kostwinner onder de wapen wordt geroepen. Dit alles met te wei-
nig personeel omdat veel ambtenaren onder de wapenen zijn geroepen. 
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In 1914 telt Vlijmen ruim 3600 inwoners. Begin 1915 worden er ongeveer 70 Belgische 
vluchtelingen in het dorp gehuisvest. Eind februari worden er 36 van hen naar Uden ge-
stuurd, de overgebleven vluchtelingen zijn kapitaalkrachtig genoeg om de kosten van le-
vensonderhoud zelf te kunnen betalen. In Nieuwkuijk verblijven  250 vluchtelingen in het 
klooster St. Marie (nu abdij Marienkroon). Begin 1916 verbleven er nog maar 2 vluchte-
lingen in Vlijmen en eind 1916 nog maar 1.  Maar de inkwartieringen en de dreiging bleven 
onverminderd  bestaan. De gemobiliseerde militairen moeten dagelijks van voedsel wor-
den voorzien.  
 

• De hele regio wordt geteisterd door tyfus en Spaanse griep. In Vlijmen zijn er 24 sterf- 
gevallen per 1000 inwoners. (4) Bij een inwonerstal van 3500 personen zijn dat ongeveer 
84 overlijdens, tegen 69 overlijdens in normale jaren. In Drunen en Elshout zijn in novem-
ber 1918 de sterfgevallen erg hoog; 10 in Drunen, 4 in Elshout. Tyfus en Spaanse griep 
worden veroorzaakt door grote schaarste en slechte hygiënische omstandigheden, vooral 
in de laatste oorlogsjaren.  
 

• II  Cornelia Helena 
Cor, mijn moeder, wordt geboren 22 oktober 1906, op adres D115. In haar geboortejaar 
wordt begonnen met de bouw van de meisjesschool in Haarsteeg waar zij jarenlang on-
derricht zal krijgen. Elke dag van Vlijmen naar Haarsteeg; een uur heen en een uur terug. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog is Cor 12-13 jaar oud. Ze is niet meer leerplichtig en er moet 
geld verdiend worden om het gezin draaiende te houden. Er worden mogelijkheden ge-
zocht voor een dienstverband als dienstbode/kindermeisje/hulp in de huishouding. Haar 
oudste zus Marie werkt in Den Haag. Waarschijnlijk komt er via deze contacten en op 
voorspraak van de pastoor ook voor Cor een dienstverband in dezelfde stad tot stand. Ze 
gaat werken bij het gezin van hoofdonderwijzer Haring, in de wijk Bezuidenhout Carpen-
tierstraat 24. Het leven en werken in de grote stad moet voor een eenvoudig dorpsmeisje 
een hele overgang zijn geweest. Cor komt regelmatig voor  korte of langere tijd terug naar 
huis. Het  gezin Moonen verhuist op 21 mei 1926 van Vlijmen naar Tilburg. Cor zegt haar 
dienstverband in Den Haag op en laat zich op 8 oktober 1926 inschrijven in het bevol-
kingsregister van Tilburg. Daar heeft ze tot haar huwelijk nog enkele dienstverbanden. Bij 
al haar dienstverbanden, ook bij die in Tilburg is Cor inwonend. Dat wil zeggen dat ze 
breed inzetbaar is en de klok rond beschikbaar moet zijn voor allerlei huishoudelijke en 
gezinstaken. Twee maanden later verhuist het gezin Moonen naar het Van Kinschotplein 
in Tilburg. Cor is daarna 3 volle jaren aaneengesloten thuis, om op 5 april 1933 naar een 
nieuw adres in Tilburg te vertrekken, Hoefstraat 38. Daar verblijft ze ruim 5 jaar als inwo-
nend personeelslid, tot haar huwelijksdatum. 
  
We gaan rond 1995 met haar terug naar de Carpentierstraat in Den Haag. De situatie 
blijkt volledig veranderd.  Er is niets meer van vroeger te herkennen. Later lees ik wat de 
oorzaak daarvan is. Op zaterdag 3 maart 1945, het laatste oorlogsjaar, wordt tijdens een 
geallieerde aanval op de Duitse V2-stellingen in het Haagse Bos, per abuis de aangren-
zende wijk Bezuidenhout gebombardeerd. Er vallen 550 doden en ruim 250 zwaargewon-
den. Vele huizen worden verwoest, ook de woning aan de Carpentierstraat 24. 
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Op 12 juli 1938, treedt  Cor in het huwelijk. Ze is 31 jaar oud en trouwt met de 27-jarige  
Adrianus (Janus) Antonius Josephus Konings uit Tilburg, koperslager van beroep (akte 
301) Getuigen bij het huwelijk zijn: Godefridus Wilhelmus Konings, 29 jaar, broer van de 
bruidegom, koperslager van beroep en grootvader Godefridus Konings, 83 jaar.  

 
III Johannes (Jan) Moonen 
Jan wordt geboren te Vlijmen op 25 juli 1909 op adres B119. Hij wordt zoals zijn vader 
rijks werkman van beroep. Hij trouwt op 16 november 1935, 26 jaar oud  met de 35-jarige 
Jacoba de Kroon, geboren te Gorinchem op 31 mei 1904. (akte 450). De  ouders van de 
bruid zijn Gerardus Jacobus de Kroon, beroepsfotograaf te Gorinchem en Anna Katriena 
van Nes, overleden. Getuigen bij het huwelijk zijn: Jozef Leonard Hungs, 67 jaar uit Til-
burg, zonder beroep en Martinus Moonen, 22 jaar, te Tilburg, broer bruidegom. 
Jacoba is al enkele jaren vroedvrouw van beroep. Op 5 september 1928 verhuist ze naar 
Amsterdam voor een opleiding aan de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen aan de Cam-
perstraat 17. Ze woont op 8 juli 1929 in Haarlem op het adres Schrevelinstraat 32.  
 
Er wordt een dochter geboren: Godefrida, Anna, Catharina, Theodora, Veronica Moonen.  
Een lange rij voornamen, maar een erg kort leven. Vier weken na haar geboorte, op 13 
november 1943, overlijdt zij om 9 uur in de morgen. Jan, 34 jaar oud, doet aangifte op 15 
november Het moet voor Jacoba, nota bene vroedvrouw van beroep, een extra grote 
teleurstelling zijn dat haar kind na enkele weken overlijdt. Uit de overlijdensakte blijkt dat 
Jan binnen de overheidsdienst van baan is veranderd. Hij heeft zijn functie van 
rijkstelegraafwerker ingeruild voor die van postambtenaar. Jan overlijdt te Tilburg op 26 
juni 1968, hij wordt 58 jaar oud. Wanneer Jacoba overlijdt is onbekend.  
 
IV Leonardus (Nord) Moonen  
Nord wordt te Vlijmen geboren op 20 februari 1913 om 5 uur in de morgen. De volgende 
dag wordt aangifte gedaan in aanwezigheid van 2 getuigen: Cornelis Heesbeen uit Vlij-
men, 38 jaar oud, mandenmaker en Willem van der Leeden, volontair ter secretarie, woon-
achtig te Bokhoven. Nord komt op 7 december 1927 van Vlijmen naar Tilburg. Op 15 april 
1936 trouwt de 23-jarige melkslijter met de 21-jarige Lucia Catharina Jansen uit Tilburg 
(akte 110). Lucia wordt te Tilburg geboren op 16 april 1914 en overlijdt daar op 11 decem-
ber 1994. De ouders van Lucia zijn Henricus Cornelius Jansen, 50 jaar, fabrieksarbeider 
en Gerarda Catharina van Berkel, 49 jaar, beiden woonachtig in Tilburg. Getuigen bij het 
huwelijk zijn: Antonius Petrus Jansen, 26 jaar, textielarbeider te Tilburg, broer van de bruid  
Henricus Martinus Aloijsius de Brouwer uit Tilburg, 26 jaar en zonder beroep 
 
In de periode 1921-1939 woont het echtpaar in de St. Janstraat 80 te Tilburg. Er worden 
twee kinderen geboren: dochter Godefrida op 4 december 1936 en enkele jaren later een 
zoon, Cornelis. Leonardus overlijdt te Tilburg op 18 april 1968. Zij vrouw Lucia overleeft 
hem 25 jaar en overlijdt op 11 december 1994 te Tilburg. 
  
Van de ooms en tantes van moederskant zien we oom Nord het meest. Hij bezoekt bijna 
wekelijks mijn moeder Cor; ze hebben een erg goede band. Oom Nord heeft de tijd, hij is 
als melkslijter afgekeurd vanwege maagproblemen geloof ik. Hij  klust daarna wat bij als 
fietsenmaker in zijn werkplaatsje aan huis. Tante Luus herinner ik me als een pronte dame 
die met heldere stem luid en duidelijk haar mening geeft.  
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V Adriana (Sjaan) Moonen  
Zij wordt te Vlijmen geboren 4 augustus 1915 op adres D119. Sjaan is ongeveer 10 jaar 
jonger dan haar oudste zussen en heeft nooit als dienstbode of hulp aan huis gewerkt. Zij 
is de jongste dochter en zoals zoveel jongste dochters, komt de verzorging van haar ou-
ders op haar schouders terecht. Na het overlijden van haar vader in 1952. Ze woont vanaf 
dat moment jarenlang met haar gezin in bij haar alleenstaande moeder in de Leo XIII-
straat. Op 5 februari 1936 trouwt Sjaan te Tilburg (akte 43) op 20-jarige leeftijd met de 
even oude Felix Lambert Conrad Karel Hulsken, geboren te Venlo en venter van beroep. 
De ouders van Felix zijn Friedrich Wilhelm Felix Hulsken, 53 jaar, worstfabrikant en Jo-
hanna Elisabeth ten Tije, woonachtig te Eindhoven. Getuigen bij het huwelijk zijn: Jose-
phus Johannes Evers, 41 jaar, koopman te Tilburg, zwager van de bruidegom en Adrianus 
Josephus Pijnenborgh, 53 jaar, fabrieksarbeider. Zij krijgen minstens 3 kinderen. 
 
VI Marinus (Tinus) Moonen  
Hij wordt geboren in Vlijmen,19 januari 1917, adres D119. Het is gezien het beroep van 
de aangeefster een problematische bevalling: Siebke Nieboer, 27 jaar, wonende te Vlij-
men is verloskundige van beroep. Getuigen: Johannes Hollander en Petrus Rozen, 
woonachtig in Vlijmen, beiden veldwachter. Marinus trouwt op 8 april 1942 te Tilburg 
met Maria Arnolda van Spaandonk, geboren te Tilburg op 23 januari 1913, dochter van 
Arnoldus Petrus van Spaandonk en Antonia Maria van Berkel.  
  

• De Eerste Wereldoorlog heeft grote gevolgen voor de economie. Er is grote werkloos- 
heid, ook in Vlijmen. Op 31 juli 1922 vermeldt de Commissaris van de Koningin:  
Geen woningnood: vele menschen verlaten Vlijmen. Er is veel werkeloosheid in Vlijmen; 
om de menschen bezig te houden, moet voortdurend werk gezocht; verbetering van wei-
land – de Meerheuvel – kost fl.5.000,-  de ha.! Men weet haast niets meer te vinden. Van 
den winter wil men een perceel heide van een 20 ha. liggende aan de andere zijde van 
het kanaal Bosch-Drongelen, onder Helvoirt, aankopen en laten bewerken en opplanten 
met mast. Men verwacht nog veel groter werkloosheid, dan er tot nu toe geweest is. 
 
Ook een versnelde aanleg van het telefoon- en telegraafnetwerk zorgt voor werkgelegen-
heid. Marinus heeft als telegraafarbeider vast werk want hij is ambtenaar. Maar een amb-
tenaar heeft  ook de plicht van standplaats te veranderen als dat van hem gevraagd wordt. 
Hij krijgt de keuze tussen Den Bosch en Tilburg. Hij kiest voor Tilburg, waarom is niet 
duidelijk. Op 5 juli 1926 verhuist het gezin bestaande uit vader, moeder, Nord 13 jaar, 
Sjaan 11 jaar, Tinus 9 jaar en Jan 7 jaar naar Tilburg. Het adres van hun ouders is Ring-
baan Oost 1d. Oudste dochter Marie is in 1924 getrouwd en tweede oudste dochter Cor 
heeft een dienstbetrekking in Den Haag. In de periode tussen juli 1926 en augustus1938 
verhuist het gezin Moonen 5 keer.   
 
Op 2 mei 1930   naar Van Kinschotplein 21  
Op 21 mei 1935   naar Ratinestraat 3 
Op 10 augustus 1935  naar dr. Cuijpershof 46 
Op 6 mei 1936  naar St. Matthiasstraat 2 
20 augustus 1938  naar Leo-XIII-straat 1 
Tussen de verhuizing van de Ratinestraat naar de dr. Cuijpershof zitten nog geen 3 maan-
den en nog geen jaar later woont het gezin in de St. Matthiasstraat 2. Waarschijnlijk heeft 
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deze mobiliteit te maken met de snelle leegloop van het gezin. Binnen ruim 3 jaar trouwen 
4 van de 5 thuiswonende kinderen: Leonardus trouwt op 5 februari 1936, twee maanden 
later zijn jongste zus Sjaan. In 1938 trouwt Cor, mijn moeder een jaar later gevolgd door 
broer Jan. Broer Marinus trouwt in 1942. Bij de laatste verhuizing op 20 augustus 1938 
naar de Leo-XIII straat 1, trekt jongste dochter Sjaan bij haar ouders in. Dat zal zo blijven 
tot na het overlijden van grootvader Marinus. Op zijn sterfdag,11 september 1952, ben ik 
samen met de hele familie Moonen op genoemd adres aanwezig. Dat is de eerste en zal, 
zover ik me kan herinneren ook de laatste bijeenkomst in familieverband zijn waar ik bij 
aanwezig ben. Dit tekent het erg losse samenhang van de familie Moonen. 
 

Tussen mei 1930 en mei 1935 wonen de beide families aan het Van Kinschotplein. Mijn 
grootvader Janus Konings heeft vanaf januari 1929 een hoekwoning annex werkplaats en 
winkel aan het Van Kinschotplein 6. De familie Moonen betrekt 2 mei 1930 een woning 
aan de overkant van het plein. De kinderen uit het gezin Konings en het gezin Moonen 
leren elkaar in die 5 jaar kennen, maar echte vriendschappen ontstaan niet. Behalve als 
Janus Konings de 4 jaar oudere Cor Moonen ontmoet die uit Den Haag naar huis komt. 
Vijf jaar later, op 21 mei 1935, verhuist het gezin Moonen naar een vrij nieuwe woning in 
de Ratinestraat 3, zijstraat van de Kasteeldreef.  De gezinnen verliezen toch niet helemaal 
contact met elkaar, want Janus en Cor zetten in 1938 hun verkering om in een huwelijk. 
 
De laatste jaren van haar leven wordt oma Moonen dement en woont in een tehuis in  
Dongen. Mijn ooms en tantes en hun kinderen zag ik zelden. Ik herinner me dat tante 
Marie en haar man uit Eindhoven, enkele keren bij ons thuis geweest waarschijnlijk in 
combinatie met een bezoek aan haar  moeder. Ook bij tante Sjaan ben ik enkele keren 
aan huis geweest. Oom Jan en oom Tinus zijn volstrekte vreemden voor mij gebleven. 
Alleen oom Nord kwam erg vaak bij mijn moeder op bezoek. Ik had me kunnen inspannen 
nog levende neven en nichten op te sporen en met hen een reconstructie te maken van 
de recente familiegeschiedenis. Dat heb ik niet gedaan omdat deze inspanning niet goed 
paste binnen de bedoelingen van mijn familieverhaal, het in beeld brengen van de voor-
ouders van  mijn moeder. Om hen op te sporen en met hen een relatie op te bouwen 
ontbrak de motivatie. Ik zal wel pogingen ondernemen om ze mijn familieverhaal te doen 
toekomen; het is immers ook de geschiedenis van hun voorouders. 
 

Noten 
(1) https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/nederland-tijdens-de-eerste-

wereldoorlog/wo-i-de-nederlandse-krijgsmacht-voor-1914 
(2) www.heusdeninbeeld/historievlijmen 
(3) http://m.hbtheusden.nl/extra/hopteelt 
(4) https://www.ngvnieuws.nl/5a-verloop-en-gevolgen-van-de-spaanse-griep-1918/ 
 
  

https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/nederland-tijdens-de-eerste-wereldoorlog/wo-i-de-nederlandse-krijgsmacht-voor-1914
https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/nederland-tijdens-de-eerste-wereldoorlog/wo-i-de-nederlandse-krijgsmacht-voor-1914
http://www.heusdeninbeeld/historievlijmen
http://m.hbtheusden.nl/extra/hopteelt
https://www.ngvnieuws.nl/5a-verloop-en-gevolgen-van-de-spaanse-griep-1918/
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Hoofdstuk zeventien 
Een belofte ingelost, meer zelfkennis, een foto, en iedereen  op een rij. 
 

 
Godefrida Kolen    Marinus Moonen 
 

• Op de eerste plaats maakt zich een gevoel van grote voldoening van mij meester: ik  
ben de belofte aan mij moeder nagekomen, ben op zoek gegaan naar haar en mijn voor-
ouders en ik heb ze gevonden. Het is 31 mei 2021. Ruim twee jaar lang ben ik bezig 
geweest om de geschiedenis mijn voorouders in kaart te brengen. De coronapandemie 
die maart 2020 begon, heeft er extra aan bijgedragen om een sfeer van concentratie en 
zorgvuldigheid te scheppen die nodig is voor familieonderzoek.  
Er was ook voortdurend zelfbeheersing nodig om niet te verdwalen in de gebeurtenissen 
die zich tijdens het leven van mijn voorouders voltrokken. Gebeurtenissen die niet alleen 
voor hen, maar bij nader inzien ook voor mij van bepalende betekenis zijn: geschiedenis 
is een onbreekbare keten van oorzaken en gevolgen die de concrete situatie van vandaag  
bepalen.  
 
Terugkijkend was mijn lange reis niet alleen een zoektocht naar mijn onbekende voorou-
ders, maar vooral ook een zoektocht naar mijzelf. Ik besef na mijn tijdreis scherper dat ik 
op de schouders van mijn voorouders sta en door een onbreekbare keten van gebeurte-
nissen met hun verleden ben verbonden. Ze zijn mij dierbaar en vertrouwd geworden. 
 
 
31 mei 2021 
Ad Konings 
Zaltbommel  
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Parenteel familie Moonen 
 
XVI. Stam-oud-betovergrootouders 
Lauwereijns Lauwereijns Lauwers  Lysbeth Claes de Cock 
* rond 1435     *rond 1440  
+ na 1492 Hilvarenbeek   +onbekend Hilvarenbeek 
  
XV. Stam-oud-overgrootouder   
Sijmon Lauwereijns Moonen   Heilwich vanden Veeken- Willekens  
* rond 1465 Hilvarenbeek   *onbekend 
+ voor eind 1517 Hilvarenbeek  +voor 17 april 1532 Hilvarenbeek 
  
XIV. Stam-oud-grootouders 
Hendrick Sijmon Marien Moonen Marije Nicolaas Claes Otten 
* omstreeks 1490 Hilvarenbeek   *rond 1495 Hilvarenbeek 
+ voor 1546 Hilvarenbeek   +na 1550 Hilvarenbeek 
 
 XIII. Stam-oud-ouders 
Cornelis Hendrick Moonen  Marijken Zwagemakers 
* omstreeks 1530 Hilvarenbeek  *onbekend 
+ voor 1587 Hilvarenbeek   +voor 1560      
      xx Jaecxken Aert Snijders  

*1527 Hilvarenbeek 
+1587 Hilvarenbeek 

 
XII. Stambetovergrootouders  
Hendrick Cornelis Moonen  Geertruijt van Aenschot 
* omstreeks 1560 Hilvarenbeek  *onbekend 
+ 17 maart 1624 Hilvarenbeek  +5 februari 1635 Hilvarenbeek 
 
XI. Stamovergrootouders 
Servaes Hendricks Moonen  Elisabeth van Pelt 
Gedoopt 13 juni 1593 Hilvarenbeek Doop 30.11.1595 Tilburg  
+ omstreeks 1674 Hilvarenbeek  +23.12. 1679 Hilvarenbeek 
 
X. Stamgrootouders  
Joannes Servatiuszoon Moonen Ida Nicolaas Mutsaerts 
Gedoopt 24 juni 1626 Tilburg  Doop 19 maart 1631 Tilburg 
+ 21 april 1688 Tilburg   +14.09.1689 Tilburg 
 
IX. Stamouders 
Daniel Jan Moonen   Maria van de Sande(n) 
Gedoopt 11 september 1653 Tilburg Doop 25.12.1655 Tilburg 
+ 20 april 1734 Tilburg   +15 maart 1730 Tilburg  
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VIII. Oud-betovergrootouders  
Franciscus Daniel Moonen  Dympna Aert van Gorp 
Doop 30 september 1862 Tilburg  Doop 16 juli 1684 Tilburg 
 
VII. Oud-overgrootouders 
Hubertus Franciscuszoon Moonen Jacoba de Lauw/Louw 
Doop 21 februari 1722 Tilburg  Geboren in 1749  
+      +  
     
VI. Oud-grootouders  
Franciscus Huibertzoon Moonen Maria van Hoof 
Doop 7 maart 1768 Tilburg  Doop 17 december 1773 Tilburg 
+ 9 juni 1811 Tilburg   +24 juli 1844 Tilburg 
 
V. Oud-ouders  
Jacobus Moonen    Maria van Son 
Doop 15 oktober 1796 Tilburg  Geboren  7 oktober 1798 Nieuwkuijk 
+ 20 oktober 1850 Vlijmen  +12 april 1830 Nieuwkuijk 
      xx Elisabeth Bruurmijn 
      *6 juli 1810 Vlijmen 
      +9 november 1887 Vlijmen 
 
IV. Betovergrootouders 
Franciscus Moonen   Margaretha Kievits 
Doop 4 mei 1824 Baardwijk  *4 december 1820 Vlijmen 
+ 1862     +1 maart 1856 Vlijmen 
 
III. Overgrootouders  
Marinus Moonen    Lamberdina van de Wiel 
Doop 5 augustus 1845 Vlijmen  Doop 23.09.1857 Vlijmen 
+  22 april 1878 Vlijmen   +1 september 1926 Vlijmen 
 
II. Grootouders 
Marinus Moonen    Godefrida Kolen 
Doop 16 juni 1877 Vlijmen   Doop 9.12.1881 Vlijmen 
+ 11 september 1953 Tilburg  +3 oktober 1973  Dongen 
    
I. Ouders  
Cornelia Helena Moonen   Adrianus Antonius Konings 
Geboren 22.10.1906 Vlijmen  Geboren 21.08.1910 Tilburg 
+ 12.11.2003 Tilburg   +02.02.1987 Tilburg 
 

 
 


