Nieuwsbrief Schijvens Hilvarenbeek
1. Herkomst van de naam Schijvens, Schyvens

februari 2001

Wie waren de voorouders

Stamreeks Schijvens

Waaraan de naam Schijvens zijn betekenis aan
ontleend is één van de belangrijkste vragen die elke beginnend en gevorderd - genealoog zich stelt. Na een
aantal jaren zoeken in archieven, publicaties van
genealogische onderzoeken en in boeken blijkt de
vraag toch vrij simpel beantwoord te kunnen worden.
Dan is het belangrijk te weten, wie de voorouders zijn
en waar de gezinnen woonden.

I
II
III
IV

Voor het bepalen van de voorouders neem ik Tinuske
Schijvens als uitgangspunt. Tinuske had een winkel op
de hoek van de Gelderstraat en de Diessenseweg,
waar nu - in 2001 - modehuis DE VALK is gehuisvest.
Dat modehuis is van Cees Schijvens een achterneef
(kleinzoon van een broer) van Tinuske Schijvens. Deze
familie Schijvens in Hilvarenbeek stamt af van dezelfde
voorouders, zoals nevenstaande stamreeks laat zien.

Waar wonen de voorouders
In deze stamreeks is duidelijk te zien dat vanaf de
vijfde generatie (naar ik aanneem: rond 1625 bij het
huwelijk van Hendrik Scheijven met Anna) verhuisde
naar Diessen en dat de zevende generatie (in 1700 bij
het huwelijk van Cornelis Scheijven met Heijlckje
Leemans) weer terug verhuisde naar Hilvarenbeek.
Dus in Hilvarenbeek en Diessen wonen de voorouders.
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Willem SCHEIJVEN, geboren rond 1470,
NN. SCHEIJVEN, geboren rond 1500,
Guillielmus SCHEIJVEN, gedoopt voor 1548
Joannes van Guillielmus (Jan) SCHEIJVEN,
gedoopt voor 1568 Hilvarenbeek waarschijnlijk
V
Hendricus van Joannes SCHEIJVEN, gedoopt
voor 1602 te Hilvarenbeek, tr. Anna NN, gedoopt
voor 1603 Diessen, overleden 04-07-1648 aldaar.
VI
Jan Hendrik SCHEIJVEN, gedoopt (RK) voor
1622 Diessen, overleden 18-06-1665 aldaar, tr. Hendriseken PANEN, overleden 19-04-1681 aldaar.
VII** Cornelis van Joannes SCHEIJVEN, gedoopt (RK)
16-10-1642 te Diessen, werd 40jaar, begraven
16-04-1683 te Diessen, tr. Heijlckjen LEEMANS,
gedoopt (RK) 25-04-1646 te Hilvarenbeek
VIII* Petrus van Cornelis (Peeter) SCHIJVENS,
gedoopt omstreeks 1676 Hilvarenbeek, begraven
10-04-1723 aldaar, tr. Hilvarenbeek 19-12-1700 Engeltien VAN GOIRLE, gedoopt 28-11-1675 Hilvarenbeek, werd 59 jaar, begraven 12-05-1735 aldaar.
IX* Cornelius van Petrus SCHIJVENS, gedoopt
00-11-1712 te Hilvarenbeek, heilige geestmeester,
kerkmeester, pachter gezworenwaag, roggebroodbakker, werd 77 jaar, begraven 22-04-1790 te Hilvarenbeek, tr. Lucia VAN HEES, gedoopt (RK)
22-03-1720 aldaar, overleden 5-01-1795, 74 jaar oud
X** Jacobus van Cornelis SCHIJVENS, gedoopt (RK)
18-04-1756 te Hilvarenbeek, pachter gezworenwaag,
kledermaker, overleden 25-12-1829 te Hilvarenbeek
73 jaar, tr. (1) Maria van Miggiel AARTS, gedoopt
(RK) 18-10-1752 te Hilvarenbeek, overleden
28-08-1798 te Hilvarenbeek op 45-jarige leeftijd.
Tr. (2) Oirschot 2-10-1802 Barbara van Laurentius
VAN LEUVEN, geboren 1770 te Oirschot, gedoopt
29-07-1773 te Oirschot, overleden 20-10-1851 te
Hilvarenbeek op 78-jarige leeftijd.
XI
Cornelis van Jacobus SCHIJVENS, gedoopt (RK)
02-08-1797 te Hilvarenbeek, kledermaker, overleden
16-12-1868 aangifte te Hilvarenbeek, tr. (1) Hilvarenbeek 13-02-1820 Johanna Catherina van
Cornelis SMOLDERS, gedoopt 14-11-1788 aldaar,
Tr. (2) Hilvarenbeek 7-05-1837 Henrica BRUURS,
overleden 23-05-1905 te Diessen.
XII Johannes van Cornelis SCHIJVENS, geboren
10-08-1821 te Hilvarenbeek, kleermaker, overleden
08-05-1887 aldaar oud 65 jaar, tr. Hilvarenbeek
19-04-1853 Jacoba van Johannes LAMBREGTS,
geboren 08-10-1821 te Hilvarenbeek, winkelierster,
overleden 24-04-1901 aldaar oud 79 jaar.
XIII Martinus Johannes (Tinuske) SCHIJVENS,
geboren 08-08-1860 te Hilvarenbeek, kleermaker,
overleden 02-04-1945 aldaar 84 jaar, tr. Hilvarenbeek 05-11-1902 Janske BRUURS, geboren
11-03-1879 te Hilvarenbeek, landbouwster,
overleden 29-05-1961 aldaar 82 jaar oud.
**

Gezamelijke voorouders met de Belgische takken Schijvens
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Lokatie in Hilvarenbeek
Nu bekend is dat de voorouders in Hilvarenbeek en
Diessen wonen, is het interessant in welk deel van
Hilvarenbeek dit is. Daartoe heb ik een huizenregister
van Hilvarenbeek geraadpleegd, vastgelegd in de lijst
van "cohieren, opgesteld van alle huysen in wooningen onder den dorpe Hilvarenbeek gelegen, met bijvoegingen van den eigenaar en bewoonden derselve"
is de toestand geïnventariseerd van 20 september
1736 voor den eerste janurary ter comptorie."
In dat register werden kinderen van twee gezinnen uit
de zevende en de achtste generatie genoemd, waarbij
aangetekend staat of ze eigenaar of bewoner zijn. Zie
hierna voor de samenstelling van deze gezinnen.
A. Het betreft de kinderen van het gezin - uit de
zevende generatie - van Cornelis van Joannes
SCHEIJVEN, getrouwd met Heijlckjen LEEMANS:
Daarin komt Hendrik de oude voor als eigenaar van
Westerwijk 9, die hijzelf bewoonde. Dat is doorgestreept en daarboven staat de naam van Cornelis
Schijvens genoteerd. Dat moet een zoon van Hendrik
de oude zijn.
B. Het betreft de kinderen van het gezin - uit de
achtste generatie - Peeter SCHIJVENS en Engeltien
VAN GOIRLE:
Op Westerwijk 15 woont Wilbort Schijvens een zoon
van Peter, een jongere broer van Hendrik de oude.
Daarnaast op nr 16 woont diens broer Hendrik Peter
Schijvens.
Dus in 1736 woonden er een viertal personen met de
naam Schijvens/Scheijven in Westerwijk, dat onder
Hilvarenbeek valt, zie onderstaand kaartje.

De kinderen van Cornelis Scheijven en Heijckjen
Leemans (zie stamreeks VII*):
1. Henricus van Cornelis (Hendrik de Oude), gedoopt
(RK) 21-11-1670 te Diessen, overleden 05-03-1737
te Hilvarenbeek op 66 jarige leeftijd.
2. Jenneken van Cornelis, gedoopt rond 1674 Diessen.
3. Petrus van Cornelis (Peeter), volgt VIII.
4. Maria Cornelis (Marie Cornelis), gedoopt (RK)
10-08-1678 te Diessen.
5. Henricus Cornelis, gedoopt (RK) 22-10-1681 te
Diessen.
6. Willibrord Cornelis, gedoopt voor 1683 te Diessen,
overleden 13-03-1700 te Diessen.
De eerste Henricus is ruim 2 jaar na het huwelijk van zijn
ouders geboren. In 1681 wordt weer een Henricus
geboren. Dat lijkt er in eerste instantie op dat dan deze
Hendrik zal zijn overleden. Er zijn echter twee
huwelijken gesloten met Hendrik Cornelis Schijvens. Er
worden uit het eerste huwelijk na het tweede huwelijk
nog steeds kinderen geboren. Dus zal deze Hendrik wel
zwaar ziek geweest zijn rond zijn elfde jaar, waardoor de
ouders besloten om een tweede kind de naam Hendrik te
geven.
De kinderen van Peeter Scheijven en Angela van
Goirle zijn (zie stamreeks VIII*):
1. Adriana van Petrus, gedoopt (RK) 28-01-1702 te
Hilvarenbeek, overleden na 1753.
2. NN van Peter, gedoopt 24-04-1704 te Hilvaren-beek,
begraven 24-04-1704 aldaar.
3. Wilhelmus van Petrus (Willibrord-Wilbort), gedoopt
omstreeks 1706 aldaar.
4. Joannes Petrus, gedoopt 02-09-1708 Hilvaren-beek,
overleden 17-08-1730 Diessen 21 jaar oud.
5. Elisabeth van Petrus, gedoopt (RK) 00-05-1710 te
Hilvarenbeek.
6. NN van Peter, gedoopt 17-06-1712 te Hilvaren-beek,
begraven 17-06-1712 aldaar.
7. Cornelius van Petrus, volgt IX.
8. Cornelia van Petrus, gedoopt 00-11-1712 te
Hilvarenbeek.
9. Henricus van Petrus, gedoopt mrt 1715 Hilvarenbeek, overleden 03-09-1748 aldaar 33 jaar oud.

Lokatie in Diessen
Hoewel de lokatie in Diessen verder terug ligt in de
historie, lijkt het aannemelijk dat die gegevens nog
meer inzicht geven in de exacte lokatie van de
woonplaatsen van de Schijvens families.
Het lijkt er echter op dat de familie Schijvens rond
1588 nog in Hilvarenbeek woonde. Nog meer
bewijzen zijn nodig om bewoning voor 1600 in
Hilvarenbeek aan te tonen.
Figuur 1: Gedeelte van de Topografische Atlas van
Hilvarenbeek in 1854.
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Verdere Naspeuringen
Nu de lokatie van De Westerwijk bekend is van de
Schijvens familie rond 1736, gaat het zoeken verder.
Bij het bestuderen van een aantal genealogische en
heemkundige bijdragen in boeken en tijdschriften vond
in een beschrijving van het gebied De Schijf in
Hilvarenbeek en Die Scijve in Diessen.

Naspeuringen Hilvarenbeek
Opgeschreven door L.F.W. Adriaenssen, 1988
In het boekje "Hilvarenbeek duizend jaar, Bijdragen tot
een symposium over de geschiedenis der Brabantse
dorpen" is een van de bijdragen geschreven door
L.F.W. Adriaenssen, n.l. De Memorie van 1706, over
de dreigende ondergang van Hilvarenbeek halverwege
de crisiseeuw 1650-1750. Daaruit het volgende citaat
over tienden van Hilvarenbeek vanaf 1335 tot 1436:

De tienden van Hilvarenbeek werden onderscheiden
in de dekenale tienden en de riddertiende. De
dekenale of nieuwe tienden werden gedeeld door de
kappitteldeken en lagen aan het Loo, in de Voort,
aan de Heikant (Gorp, Rovert en Brehees), te
Esbeek, op de Biest en in de Westerwijk.
De tiende van de Vrijthof, de Grote Akker en de
Kleine Akker te Esbeek, de Schijf, de
Krekelshof, de Eekhof, het Rijveken en de
Kraanbraak vormden samen met de tienden van
Gorp, Tulder en de vlas,- lammer- en de
varkenstienden van Esbeek en Westerwijk de oude
tiende, meestal riddertiende genoemd.
Dit citaat staat op pag 96 en geeft weer aan wie (aan
de ridders of aan het dekanaat) de eigenaars de
tienden van Hilvarenbeek vanaf 1335 tot 1436 moesten voldoen. Daarin komt ook het gebied de Schijf
voor, waarvan ik zou willen weten waar deze op de
kaart is te vinden. Daarbij is de volgende beschrijving
van belang. Verderop wordt het volgende gesuggereerd, ik citeer:

De Vrijthof, de Grote Akker en de Kleine Akker
liggen te Esbeek en de Schijf, de Krekelshof, de
Eekhof, het Rijveken en de Kraanbraak in
Westerwijk liggen.
Echter op de gemeentekaarten van 1830 kom ik de
Schijf, de Krekelshof, de Eekhof, het Rijveken en de
Kraanbraak niet tegen.

Er is sprake van vlas-tienden, lammer-tienden en
varkens-tienden in het gebied de Westerwijk, dus
zullen er vele landbouwers gewoond hebben.

Naspeuringen in Diessen
Opgeschreven door L.F.W. Adriaenssen, 1988
In Non Omnia Possumus Omnes, dat de
genealogie beschrijft van het geslacht van den
Nieuwenhuysen 1400-1800 vermeld de heer
L.F.W. Adriaenssen op pagina 344; ik citeer:

Lambrecht Henrick Bartholomeus van den
Nuwenhuysen, gegoed te Diessen an die
Scijve, gehuwd met Heylwich Henrick
Goyaert Delyen.
Dit is volgens Andriessen ontleend aan de
volgende archiefstukken R.A.H., Oisterwijk R 156,
f32, 15 juli 1446; R 169 f6v, 16 februari 1461;
G.A.H., R1217, f 339, 1446/1447; R 1221 f 102v,
7 juni 1451; f 1224, f 159, 1453/1454; R 1228, f
206, 1457/1458; GAH, R 1224, f 67, 1453/1454
Die Scijve is volgens bovenstaande gegevens een
stuk grond in Diessen, terwijl er ook een Schijf is
in Hilvarenbeek. De vraag is of er sprake is van
een of twee stukken land Schijf.

Waar ligt de echte Schijf
Uit bovenstaande naspeuringen blijkt dat er twee
gebieden met de naam Schijf zijn; één in
Hilvarenbeek en één in Diessen. De naam de
Schijf komt voor in stukken betreffende
Hilvarenbeek tussen 1335 en 1436 en de naam
die Scijve komt voor tussen 1447 en 1454 in
Diessen.
Bij het beoordelen van de gegevens gaan we uit
van de frequentie van voorkomen van de naam
Schijf. Er is slecht één aanwijzing voor een Scijve
in Diessen. En er zijn vele stukken die over de
tienden gaan waar de naam Schijf voorkomt in
Hilvarenbeek gedurende meer als 100 jaar. Dit
zou er op kunnen duiden dat de schrijver die het
eigenaarschap gegoed te Diessen an die Scijve
niet de juiste informatie had toen hij dit opschreef.
De heer Andriessen vertelde me dat hij Diessen
uitgebreid heeft bestudeerd en nergens die Scijve
heeft kunnen vinden.
De heer W. Vennix uit Diessen die verschillende
uitgaves over Diessen op zijn naam heeft staan,
wist waar de Schijf in Hilvarenbeek te vinden is.
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Lokatie van de Schijf te Hilvarenbeek:
Vanuit Tilburg rijd je de 4-baansweg op die om
Hilvarenbeek heen gaat. Bij de eerste stoplichten kun
je rechtsaf naar Hilvarenbeek en linksaf naar BiestHouthakker rijden. Daar sla je linksaf en na 200 meter
is er een weg die min of meer evenwijdig loopt met de
4-baansweg waar je links afgeslagen bent. Langs deze
weg ligt De Schijf en wel richting Westerwijk, een
gehucht dat onder Hilvarenbeek ressorteert.
Op de topografische kaart van Nederland 1996 (schaal
1: 50.0000) staat de Schijf vermeld; zoals in
onderstaande deel van kaart 50 Oost is te zien.

De naam Schijf in Zundert
In de topografische Gids van Nederland, door Frank
van den Hoven, 1997 staat letterlijk:

" Schijf NB, dorp in de gem. Rucphen t/m 1996
ged. gem. Zundert. 1840 34/203 onder Rucphen,
14/74 onder Zundert. Het deel dat t/m 1996
onder de gem. Zundert viel wordt Zundertsche
Schijf genoemd........."
De naam Schijf in Tilburg
In het boek Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw
van Trommelen in 1994 vind je beschrijvingen van
veldnamen en herdgangen in Tilburg, waaronder die
van:

" Die Schijve, in de 16e eeuw een praktisch
onbewoond akkerland en centraal gelegen tussen de
herdgangen, praktisch onbewoond met uitzondering
van de oostzijde, de huidige Nieuwlandstraat, waar
in de eerste helft van de 16e eeuw al behoorlijk wat
huizen stonden "
De Schijf niet uniek
De Schijf is dus niet een uniek toponiem. Dit zijn twee
toponiemen met de naam Schijf, waarvan de naam
Schijvens kan worden afgeleid. Met name die van
Tilburg kan verwarrend zijn bij het leggen van relaties
bij het zoeken naar voorouders.
De herkomst van de naam Schijven lijkt nu met
grotere zekerheid te zijn ontleend aan het stukje
grond De SCHIJF waarover tienden moesten worden
betaald vanaf het jaar 1350.
Onze voorouders uit die tijd hebben we nog niet gevonden, maar schepenprotocollen uit die tijd van Hilvarenbeek en Tilburg moeten daarin uitkomst bieden.

Afscheid nemen van ……

Is de Schijf uniek

Marcel Schyvens uit Tongerlo in Belgie schreef in
'Historiek van de familie Schyvens', 1993 samen met
Karl Schyvens en Charel Chambré een mogelijk antwoord op de vraag: Vanwaar komt de naam. Hij legde verband met het Zundertse Schijf en dat is door
de vondst van 'n Beekse schijf niet meer aannemelijk.

Waar komt de naam Schijf nog meer voor dan in Diessen en Hilvarenbeek. De Schijf lijkt een vrij algemene
toponiem te zijn als die op meer plaatsen voorkomt.

Ikzelf schreef in "Scheijven, Schijvens hun oirsprong"
in 1995 een verklaring vanuit een tweetal betekenissen die op een beroep zouden kunnen duiden:

Bovendien geeft dat dan een aanwijzing dat er
meerdere geslachten Schijvens zijn, die totaal geen
familie van elkaar zijn. En dat is ook mooi om te weten.

• - plat deksel (zuid nederlands)
• - platte rol garen of touw (zuid nederlands)
Dat heb ik in verband gebracht met het kleermakers1e Nieuwsbrief 4
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Onderzoek in de schepenprotocollen uit Tilburg en

beroep van Jacobus Schijvens (zie stamreeks
generatie X). Het beroep van kleermaker gaat niet
verder terug. Dus dat is ook niet meer aannemelijk.

Hilvarenbeek zullen dit verder moeten onder-bouwen.

Dus moeten we afscheid nemen van deze twee redeneringen van de herkomst van de naam Schijvens.

De oom van Hendrik Scheijven de
oude die in Diessen bleef (zie pag 2)
Een Diessense tak is rond 1700 in Diessen blijven
wonen. Deze Jan Jansen Scheijven, geboren in Diessen

Beroepen Cornelis Schijvens

in 1648, werd Burgemeester voor de Haaghorst in
Diessen in de beginjaren na 1700. Hij trouwde drie keer

roggebroodbakker

(in 1688, 1697 en 1701) uit welgestelde families

Cornelis Schijvens (zie stamreeks generatie IX), getrouwd

(Brehees, Verheijden en Cornelia Moonen), maar deze

met Lusia van Heesch, was roggebrood-bakker en in 1762

tak stierf uit met het overlijden van zijn enige volwassen

aangesteld tot nachtroeper, zo vermeld de heer L.F.W.

geworden zoon. Cornelia Moonen's moeder heette

Adriaenssen in Non Omnia Possumus Omnes op pag 464.

Vingerhoets en woonde op de hoeve de Westrik. Deze
zoon Joannes Jan Schijvens overleed ongehuwd in

pachter van de gezworenwaag

1730 op 27 jarige leeftijd, 13 jaar na het overlijden van

In de nieuwsbrief van de heemkundige kring Ioannes

zijn vader in 1717.

Goropius Becanus en museum d'n doornboom nr 49

Belgisch nageslacht VIIe generatie

september 1998 wordt vermeld dat Cornelis Peter
Schijvens kerk- en H. Geestmeester in Hilvarenbeek was
naast pachter van de gezworenwaag van Hilvarenbeek.
Cornelis Peter Schijvens heeft van 1766 -1797 in bijna alle
jaren de gezworenwaag weten te pachten, behalve in
1768, 1772, 1773, 1774 en 1796. Het eerste jaar (1766)
betaalde hij fl 10,75 pacht. Het jaar daarop moest Cornelis
dieper in de buidel tasten en telde hij fl 18,-- neer. In 1769
was dat fl 11,-- en de jaren daarop respectievelijk 38,-- en
33,--. In 1775 en 1776 was de pacht fl 13.-- met een
goedkoop tussenjaar van fl 8,--. Dan ontstaat enige
stabiliteit in de pachtprijzen: Zes jaar lang fl 9,--; dan twee
jaar fl 7,50; de resterende 10 jaren was het fl 7,--. De
pachtprijzen

moesten

worden

verdiend

met

de

weegopbrengsten van boter, wol en dergelijke.
Het verpachten ging in die tijd als volgt: eerst werd een

Jacobus, geboren in 1713 te Hilvarenbeek, een zoon
van Henricus de oude zorgde voor nageslacht in Belgie.
Hij trouwde rond 1735 met Maria van Vlijmen uit Vught.
Zijn zoon Hendrik Schijvens was koopman en schepen
in Vught. Diens kleinzoon Quirinus van Franciscus
Schijvens trouwde in 1815 in Waalwijk en vestigde zich
als bakker in Dussen. De bakkers zoon Hendrik van
Franciscus trouwde in 1846 Wilhemina Joosten in
Veldhoven. Hun zoon Gerardus trouwde met Maria
Bergmans uit Vorselaar, beide werden begraven in
Merksem. Gerardus kleinzoon was Marcel Schijvens,
geboren in Borghout in 1906, had een winkel in ijzerwaren had in Mechelen. Deze Marcel is op het dubbel
huwelijk geweest van zoon Jan en dochter Mientje van
Tinuske Schijvens (generatie XIII stamreeks), mei 1935.

bedrag genoemd waarop eenieder middels een bod de

Belgisch nageslacht Xe generatie

prijs kon opdrijven. Als het bieden stopte sloeg de afhanger

Godefridus, geboren in 1809 te Hilvarenbeek, een zoon

af. Dit bedrag was de inzet. De verpachters wilden de prijs

van Jacobus Schijvens zorgde ook voor nageslacht in

verder opdrijven en begonnen vaak een veel te hoge som

Belgie. Hij trouwde in 1835 met Maria Stevens in Wel-

af te tellen en hij die het eerst riep was de afmijner.

cherzande. Godefridus Schijvens vestigde zich als

Waarna men een ieder nog een kans wou geven en weer

schoenmaker in 't Zand te Welcherzande. Drie klein-

met opbod begon. Ieder bod, ook wel slag genaamd welke

kinderen staken de koppen bij elkaar en organiseren

groot was 10 stuivers, werd toegevoegd aan het bedrag

regelmatig een familiereünie (zie aktiviteiten). Het zijn:

waarop de mijning was gestaakt. Voor de inzetter was de

•

beloning een halve rijksdaalder.

Stamreeks opmerkingen

•

De generaties I, II en III zijn beredeneerde personen op
basis van gegevens uit aktes en andere genealogieën. Het
gaat om de volgende namen:

I
II
III

Willem SCHEIJVEN, geboren rond 1470,
NN. SCHEIJVEN, geboren rond 1500,
Guillielmus SCHEIJVEN, gedoopt voor 1548

•

Marcel Schyvens in Tongerloo-Westerloo, geboren
in 1932 te Wijnegem als zoon van Fransiscus van
Carolus Petrus Schyvens en Gabriëlla de Brauwers;
Karl Schyvens in Schoten, geboren in 1940 te Lier
als zoon van Karel August van Augustinus
Godefridus Schyvens en Maria Boutmans;
Charles Chambré in Ekeren, geboren in 1924 te
Bouwel als zoon van Maria van Augustinus
Godefridus Schyvens en Fransiscus Chambré.
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Boekbespreking

ACTIVITEITENKALENDER
HUIFKARRENTOCHT BELGISCHE FAMILIE SCHYVENS
PLAATS TONGERLO IN BELGIE
TIJD

9 JUNI OM 10.00 UUR

Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der
Gemeente Hilvarenbeek. Voor de jeugd, H.
Broeders uitgave Tilburg, Wed. J. van Gemert &
Zonen, herdruk fascimilea Drukkerij Hilverbode. Met
een deel van de topografische kaart van
Hilvarenbeek van 1845.

Tevens uitreiking van deze nieuwsbrief.

Dit boekje geeft een uitstekend beeld van de
begrippen die gehanteerd worden in bestuurlijk
Nederland rond 1800. Het verklaart de termen
gebruikt in het eerder genoemde huizenregister. Bij
dit boekje moet een stratengids van Hilvarenbeek
worden bijgekocht van fl 3.95 in de boekhandel in
Hilvarenbeek. Na het lezen van het boekje ken je alle
ins en outs van Hilvarenbeek. Het bestaat uit
zeventien lessen:

BOEKEN

1.
2.
3.

Onze landkaarten en dezelver gebruik
Verklaring van enige woorden
De heerlijkheden in het algemeen en die van
Hilvarenbeek in het bijzonder
4. Over de ligging, naamsafleiding en het wapen van
Hilvarenbeek
5. Over de grenzen, grootte, aantal inwoners, middelen
van bestaan, huizen en verdeeling van een dorp in
wijken of gehuchten
6. Gesteldheid van den grond en voortbrengselen
7. t/m 9 Lotgevallen, of korte geschiedneis van het dorp
in het algemeen
10. t/m 16 Beschrijving van wijk A t/m F, waarin wijk D
de wijk Westerwijk bevat.
17. Beroemde personen
In dit boek wordt gemeld dat Hilvarenbeek in 1836
slechts 7 huizen meer telde dan een eeuw daarvoor
in 1736, zoals in het eerder genoemde huizenregister
is vastgelegd.

Georganiseerd door de familie Schyvens in Belgie.
Kosten 800 BEF te storten op spaarrek.nr 088
215983326 tgv familiefeest Schyvens.
Nadere gegevens telnr: 0348 423 780

TITEL

NON OMNIA POSSUMUS OMNES, GENEALOGIE VAN
HET GESLACHT VAN DEN NIEUWENHUYSEN 1400

-

1800, L.F.W. ADRIAENSSEN, UITGAVE 'SHERTOGENBOSCH: HET NOORDBRABANTSE
GENOOTSCHAP, 1988, 596 BLZ, UITVERKOCHT
ISBN 90-70814-35-8
TITEL

Hilvarenbeek duizend jaar, Bijdragen tot een
symposium over de geschiedenis der
Brabantse dorpen, redactie J. Scheirs,
Heemkundige Kring, 1988,
ISBN 90-800263-1-X/CIP
Te verkrijgen Heemkunde kring telnr: 0135054414; A. van Iersel

TITEL

De topografische Gids van Nederland, Frank
van den Hoven, 1997,
ISBN 90 803027 3

TITEL

TILBURGSE TOPONIEMEN IN DE 16E EEUW , JRO &
MPE TROMMELEN, 1994. EEN UITGAVE VAN DE ST
TOT BEHOUD VAN HET TILBURGS CULTUURGOED

TITEL

Hilvarenbeek onder de Hertog en de
Generaliteit, L.F.W. Adriaenssen, 1986,
Heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus

Hilvarenbeek onder de Hertog en de Generaliteit,
L.F.W. Adriaenssen, Heemkundige kring Ioannes
Goropius Becanus te Hilvarenbeek,1986
Dit boek van bijna 600 pagina's geeft een goed beeld
van de sociale en ekonomische geschiedenis van
een kempens dorp tussen 1400 en 1800. Het bevat
zo'n 130 pagina's van zo'n 200 Hilvarenbeekse
studenten die elders hebben gestudeerd met hun
levenswandel. De landbouw wordt beschreven, de
handel en het verkeer (de voermannen). De naam
Schijvens komt er niet in voor. Het is een naslagwerk
om een beeld te krijgen van een bepaalde
tijdsperiode of een bepaald beroep.

OVERZICHT

te Hilvarenbeek, 440 blz, fl 35,-Te verkrijgen Heemkunde kring telnr: 0135054414; A. van Iersel
TITEL

Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der
Gemeente Hilvarenbeek. Voor de jeugd, H.
Broeders, 1830, facsimilea
+ kaart Hilvarenbeek van fl 3.95
Te verkrijgen bij boekhandel Hilvarenbeek,
wellicht Heemkundekring Hilvarenbeek

TITEL

Hers en Geens dur Diessen, redactie W.
Vennix en A. van Doormaal. 7 delen
Te verkrijgen bij boekhandel Hilvarenbeek
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