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Inleiding
De laatste jaren zijn er verschillende artikelen verschenen van
‘bekende personen’ uit Valkenswaard. In da t verband heb ik een
onderzoek gedaan naar Laureijs Jacob Bijnen en in ond erstaand
artikel kan de lezer het resul taa t van di t onderzoek mee beleven.
Toen omstreeks 1933 mijn beide ooms Ferry en Albert Senders
respec tievelijk als fietsenmaker en als smid de vroeger zogenoemde
Cleijne Luijenhuisinghe gingen exploiteren, was da t la ter voor mij
een reden te meer om meer van die panden te weten te komen. Al
doende kwam ik toen ook Laureijs Jacob Bijnen tegen, de bouwer van
de panden de ‘Groote en Cleijne Leijenhuisinghe’. Een van de oud ste
panden in Valkenswaard en da t blijkt o.a. ui t de slui tsteen boven de
toegangspoort met het jaartal 1664.
In de tac htiger jaren heb ik de geschiedeni s van de fa milie Bijnen in
Valkenswaard en Leende uitgezoc ht. Enkele jaren la ter heb ik in een
uitgave van de Heemkund ekring Heeze-Leende een a rtikel gevonden
waarin de familie werd genoemd en in het jaar 2000 heb ik het boek
‘Bijnen’ gekocht en de ontbrekende gegevens overgenomen.
Het gezin van Laureijs Jacob Bijnen en zijn vrouw Maria Huijbert
Peter Smulders had vijf kinderen. U kunt ze terug vinden in het
artikel onder de nrs. 1 t/ m 5.
Laureijs Bijnen was overigens niet zo maar de eerste d e beste
inwoner van Valkenswaard, hij was een van de meest getalenteerde
valkeniers van ons dorp. In 1688 treed t hij in dienst van de Hertog
van Lünenburg-Zell. Ui t een akte van 1693 blijkt da t hij dan nog
steed s in dienst is van genoemde Hertog en in 1698 word t gesproken
over de ‘oud valkenier van de Hertog’
Er is ook een fa miliewapen van de ‘Bijnens’ met de volgende
beschrijving:
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momboiren benoemd over de kinderen van wijlen Johan Huijbert
Bijnen, verwekt bij Ma ria (niet ingevuld) wonende te Wenen in
Oostenrijk.
Zij moeten speciaal letten op het erfdeel da t de kinderen tegoed
hebben van hun grootvader en grootmoed er en wel wijlen
Sr.Huijbert Lauwerens Bi jnen en Jenneke Verhoeven. De be’i de
voogden nemen hun benoeming aan.
Getekend de sc hepenen: Jan Hertroijs, Aelbertus Daa ms en Jan
Aldemans en de sub.Secr. Guic heron d e Cha stillon.
Johan was gehuwd met CATHARINA Smulders, gedoopt rond 1685,
overleden voor 1719, hoogstens 34 jaar oud.
Uit di t huwelijk:
1 JACOBUS Bijnen, gedoopt in Wenen rond 1710.
2 ELISA BETH Bijnen, gedoopt in Wenen rond 1712.
3 MARIA Bijnen, gedoopt in Wenen rond 1715.
III-b BA RTHOLOMEUS JOHAN Bijnen, gedoopt in
Valkenswaard op 2 juni 1693, overleden in Roermond voor
1724, hoogstens 31 jaar oud, zoon van JOHA N BAPTIS T Bijnen
(II-b) en IDA HE NDRICK DIELIS Vermeulen.
Bartholomeus was gehuwd met MARIA CATHARINA
Scheeren.
Uit di t huwelijk:
1 JOHAN BARTHOLOMEUS Bijnen, gedoopt rond 1720.

Geraadpleegde bronnen:
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te verkri jgen van de zware belastingen.
Johan Jr. trouwde in 1708 met Ma ria Degenaer uit ‘sHertogenbosc h. Sa men kregen zij 10 kinderen. Twee zonen stierven
binnen een maand, maa r de andere d rie zonen en vijf doc hters
werden volwassen en kwamen zeer goed terec ht. De doc hters
trouwden met een dominee of met belangrijke a mbtenaren. De
jongste zoon Jacob maakte carrière in het leger en d e andere twee
zonen kregen een bestuursfunc tie.
Jan Willem Daniel de Jongh werd op 22 ja rige leef ti jd Stad houder
van Kempenland als opvolger van zijn grootvader. La ter zal hij in
1753 zijn vader opvolgen als Drossaard van de beide heerlijkheden.
Abra ha m de Jongh werd secretaris van de heerlijkheid Aalst.

“In blauw een gouden slechtvalk, staande op een gouden rots; het
schild omboord van goud; op de hel m een opvliegende gebelde valk
met de kop naar links gewent, alles van goud; dekkleden in goud en
blauw”

III-a JOHAN HUIJBERT Bijnen, Valkenier te Wenen,
gedoopt in Valkenswaard op 16 maart 1688, overleden in
Wenen Oostenrijk in het jaar 1734, 46 jaar oud, zoon van
HUIJBERT LAURENS Bi jnen (II-a) en JENNEKE JACOBS
Verhoeven. Jan Huijbert Bi jnen was meester-valkenier van
de keizer te Wenen.

RA Valkenswaard 152 fol 166v (nu 168v) 14-6-1719:
Johan Bijnen meester-valkenier te Valkenswaard laatst weduwnaar
van Ca tha rina Smulders doet afstand van alle goederen die zijn
overledene vrouw heef t nagela ten en di t ten behoeve van Huijbert
Smulders, Ida Smulders gehuwd met Johan Hertrooij, en Helena
Smulders weduwe van Adriaen Booms broer en zusters van Ca tha rina
Smulders.
Als tegenpresta ti e mag Johan Bijnen de ka mer van het huis waar zijn
vrouw heef t gewoond levenslang gebruiken.

Huijbert Huijbert Bijnen en Jacbus Janssen Verhoeven worden tot

Di t wapen is pas op 30 juni 1981 door het bestuur van het
Genealogisch Bureau te ’s Gravenhage geregistreerd . Alle
nakomelingen van de eerste wapenvoerder en alle dragers van
dezelfde familienaam, mi ts afsta mming in de mannelijke lijn, mogen
dit wapen voeren voor zover de oudst bekende voorvader bewezen is.
Dochters mogen het wapen van hun vader onveranderd voeren, maar
zonder hel m en hel mteken.
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Gaan we aan de slag met de fa milie Bijnen. Een bijzondere fa milie
waarvan het de moei te waard is om er wat meer van te weten.
1. LAUREIJS JACOB Bijnen, geboren in het jaar 1617,
overleden in Valkenswaard op 19 juni 1700, 83 jaar oud,
zoon van JACOB LAUREIJS Bijnen en HENDRICKSKEN
JANSSEN Daems.
Zijn vader was meester valkenier bij de keurvorst van
Brandenburg. In plaa ts van een hand tekening gebruikt
vader Bijnen een zogenaa md ‘hand merk’ en da t ziet u
hiernaast afgebeeld.

Valkenswaard R 130 fol 11 20-8-1685;
Theunisken Cornelis draagt ten overstaan van Drossaart en
Schepenen over aan Lourens Bijnen een obligatie groot 200 gulden
ten laste van Jan alias Bisschop.

Valkenswaard R 130 fol 12 3-11-1685:
Heijlken Claessen draagt ten overstaan van Drossaart en Schepenen
van Valkenswaard over aan Lourens Bijnen een perceel “ackerland
genaemt het lopensaet, geleegen neffens de weght vanden
Dickenbosc h”, groot 1 loop, belend de kinderen Jacob Iwens,
Ma theus Wouters, de weduwe Willem Huijberts en een akkerweg.
Koopsom 60 gulden. De 40e penning bedraagt 1.13.8.

Eindhoven 1235-23-1688,
thans not. 43 13-3-1688.

Letterlijke tekst deel testament

Valkenswaard. Hij was geboren in New York, toen nog Nieuw
Amsterda m geheten. Zijn ouders kwamen ui t Waalwijk, waar zijn
grootvader reeds een bestuurdersfunc tie had.
Vermoedelijk op voorspraak van zijn oom, die sec retari s was van de
heerlijkheid Heeze, Leende, Zesgehuchten en Geldrop, werd hij door
de Vrouwe van de heerlijkheid Waalre en Valkenswaard en Aalst
geaccepteerd als opvolger van de overled en secretaris Ma thijs
Jacobsz. van Heyst. Na enkele jaren versterkte hij zijn posi tie in
het dorp Valkenswaard enorm door te trouwen met de dochter van
de zeer welgestelde Laureys Jacobsz. Bijnen. Deze was valkenier
president-schepen en een man van groot aanzien bij ka tholiek en
gereformeerd.
Ook was Laureys nog enige tijd lidmaa t van de gereformeerde kerk,
maar we vinden in de archieven da t hij in 1694 geëxcommuniceerd
werd, omda t hij weer rooms-ka tholiek was geworden. Er ontstond
verwijdering tussen de ka tholieke familie Bijnen en de secretaris de
Jongh. De vrouw van Johan, Catharina Bijnen stierf op jeugdige
leeftijd in 1687 en ze hadden inmiddels één zoon Johan de Jongh Jr.
later hertrouwde Johan Sr., maar kreeg geen andere kinderen.
Johan werd naast zijn secreta risfunc tie bovendien Stad houder van
Kempenland vanaf 1704 tot 1736. Hij woonde aan “de Kleinmarkt” te
Valkenswaard. Johan is later getrouwd in het jaar 1690, op 30-jarige
leeftijd met GEETRU IJDA van Beijerlandt.
Uit di t huwelijk:
1 JOHAN de Jongh, geboren in Valkenswaard rond 1686.

Tekst uit Protestant in het Romse Land van Jaap Walinga:
Johan de Jongh J r. geboren in 1686 groeide voorspoedig op in
welvarende omstandigheden. In 1707, dus op 21 ja rige leef ti jd, werd
hij benoemd tot Drossaard van de beide heerlijkheden Waalre &
Valkenswaard en Aalst. Hij zou di t blijven tot 1753.
In verband met de vele rond trekkend e plunderende solda tenbendes
in Valkenswaard heef t hij vaak verzoeken ingediend om vermindering
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overleden voor 1723, hoogstens 25 jaar oud.
9 JOHANNES LAURENTIUS Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 18
december 1700 (doopgetuige was Hubertus Hendrick Bijnen en
Antonia Teuws).
10 JOHANNES JACOBUS Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 6
april 1702 (doopgetuige was Ref.Dom.Gerardus van Uden en Maria
Catharina Bijnen), overleden voor 1723, hoogstens 21 jaar oud.
11 MARIA Bijnen, Religieuze, gedoopt in Valkenswaard op 20
september 1703 (doopgetuige was Hendricus Beckers en Ma ria
Catharina Bijnen), overleden voor 1723, hoogstens 20 jaar oud.
Johan is daarnaast getrouwd in Valkenswaard op 20 februari 1716
voor d e kerk, op ongeveer 60-ja rige leef ti jd (2) met MARIA de
Jongh (45 jaar oud), gedoopt in Amsterda m op 26 augustus 1670,
begraven in Rotterda m op 10 april 1749, 78 jaar en 227 dagen oud,
dochter van JOHAN de Jongh en GEERTRUYD Adriaensdr..
Maria is eerder getrouwd in Valkenswaard op 20 februari 1716, op
45-jarige leef tijd met J OHAN Cantzelaer, Commi es Van Convoyen
En Licenten Valkenswaard, overleden voor 1716.
II-c CATHARINA LOURENS Bijnen, geboren rond 1658,
overleden in het jaar 1687, ongeveer 29 jaar oud, dochter
van LAU REIJS J ACOB Bijnen (I) en MARIA HUIJBERTS
PETERS Smulders.
Catharina is getrouwd rond 1682, op ongeveer 24-jarige leef tijd met
JOHAN WILLEM DANIëL de Jongh (ongeveer 22 jaar oud),
Secreta ris van Waalre en Valkenswaard 1683-1730, gedoopt in NewYork op 28 november 1660, zoon van JAN JANSZ de Jongh en
ELISABETH ADRIAENSDR. Molengraeff.

Op 13 maart 1688 maken voor Peeter de Loure, notaris te Eindhoven
Mr. Laurei js Bijnen valkenier van de Hertog van Lünenburg-Zell en
zijn vrouw Maria Huijberts hun testa ment.
Zij prelega teren aan hun dri e zonen Hend rick, Huijbert en Joannes
Bijnen, medicijne doc tor te Valkenswaard, het huis met de stallen,
schuren hof en aangelag alsmede het bakhuis aan de overzi jde van de
straa t groot in het geheel 4 lopensaa t gelegen aan de Peperstraa t te
Weerde, het geheel thans in gebruik bij de testa teuren.
Verd er prelega teren zij aan hun zonen het woonhuis, bestaande uit
twee woningen gelegen aan de Gender te Eijndhoven, hun
testa teuren aangekomen bij koop van de kinderen en erfgena men van
Philips Mol. Ook krijgen zij nog een obliga tie ten laste van de
Gemeente Valkenswaard, groot 7000 gulden. Zij krijgen dit alles ter
zijner ti jd ter compensa tie van hetgeen hun zuster Ca tharia Bijnen
gehuwd met Joan de Jongh, sec retari s van Waelre en Weerde en
hun zoontje al hebben gehad. Hierbij wordt verwezen naar een
accoord van 23-9-1687, gesloten voor de Raad van Brabant te “sGravenhage. Als executeur word t benoemd Joan Bijnen.

Eindhoven 1238-189-1689 thans Eindh. Not. 54 17-3-1689:
Compareren voor Dirck van Zuijlichem, notaris te Eind hoven, Jan
Adriaen Daems oud-burgemeester oud 58 jaar, Hend rick Verhaegen
oud-burgemeester 58 jaar, Jan Nagel makers molenaar op Venbergen
52 jaar, Tobias Luijcas Booms 57 jaar, Huijbert Daems oudburgemeester 67 jaar, Laurens Beijnen oud president 72 jaa r,
Johannes Beijnen medicijne doc tor en regerend e burgemeester te
Valkenswaard, Gijsbert Gi jsberts sec retari s alhier.

Uit Protestant in het Roomse Land van Jaap Walinga:

Zij komen te sa men in het huis van Hendrik Bijnen op verzoek van
oud-burgemeester Antonis Smulders om een gesprek aan te horen
van notaris en procureur Pieter de Louw te Eindhoven met Dirck
Verstraeten wonende te Valkenswaard.
Uit deze akte blijkt da t Laurens Bi jnen 72 jaar is en dus in 1617
moet zijn geboren.

Omstreeks 1682 kwam d e arme, 22 jarige Johan de Jongh in

Eindhoven 1242-68-1693 thans Eindh. Not 63 11-8-1693:
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Compareerde voor Willem van den Hurck, notari s te Eindhoven
Laurens Bijnen, valkenier van “Sijne Furstelijcke Deurluchtic hhijd
van Luenenburgh” en wonende tot Weerde omtrent 77 jaar die
verklaarde ond er ed e da t zijn thans overleden dochter Ca tha rina
Bijnen getrouw t is geweest met Johan de Jongh secretaris tot
Weerde en da t “Johan d e Jongh om ha erent wille sijne religie hadde
afgesworen, gebicht ende gecommuniseert op d e Roomsc he
manieren”. Tot zover de verklaring.

Valkenswaard R 131 fol. 94 18-10-1698:
Hieronder de letterlijke tekst van deze Attesta tie.
Wij Jasper Beijnen President, Marcelis Bosmans, Isaac Aertsen, en
Hendrick Janssen sc hepenen der Heerlijckheijd t van “Verkenswaart”
dese onderteeckent, certificeren ende verclaeren mi ts desen op
onsen eede a mpts halve gedaen ter instantie van Sr. Louwerents
Bijnen oud t valckenier van si jne Vorstelijcke Doorlughtigheijd t van
Luenenberg Zel end e Johan Bijnen medicijne doc tor al hier, da t de
selve jder int besonder zi jn hebbende ha ere particuliere ende
afzonderlijcke huijshoudinge ende woningen soodanigh da t de voors.
Louwerents Bijnen is bewooner van de groote huijsinge, koele en
paerde stallingen met de schuere ende plaets daer bij behoorend e,
hebben de sijnen ingangh door een d eur, end e oock een groote poort
voor op de stra et tussc hen desselfs groote huijsinge ende de kleijne
huijsinge op d e plaets uijtkomende.
Sijnde de groote huijsinge, schuer ende stallinge gedeckt met een
strooijen dack, ende desselfs kleijne huijsinge daer inne den voors.
sijnen zoon doc ter Johan Bijnen is woonende gedeckt met een
afsonderlijck schalien of leijen dack, hebbende sijnen uijtganck met
een deur voor op de straet, ende achter met een deur inden hoff
ofte tuijn komende bij het openen van de plaetsdeuren vant groote
huijs, de welcke binnen op de plaets ordinaris werden gesloten.

4 BARTHOLOMEUS JOHAN Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 2
juni 1693 (doopgetuige was Bartholomeus Hendrik D. Vermeulen Anna
Hend. Bijnen), volgt onder III-b.
5 CATHARlNA Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 28 maart 1695
(doopgetuige was Christianus Jochems en Anna Weduwe Joannis
Bijnen), overleden voor 1723, hoogstens 28 jaar oud. Maria Ca tha rina
heef t evenals haar oudste broer voor kloosterleven gekozen. Zij
heef t als religieuze haar intrek genomen in het vrouwenklooster van
Dommelen.
6 ANNA HELENA Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 9 juli 1696.
7 ANNA MARGARETHA Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 28
oktober 1697 (doopgetuige was Petrus Lucassen en Dijmpna Van der
Weerden), overleden voor 1723, hoogstens 26 jaar oud.

De bewoonders van bei jde de huisinge bij den anderen komen,

8 JOHANNA Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 5 dec ember 1698
(doopgetuige was Gualterus Heesterbeek en Joanna Hertroijs),
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Dommelse waterstraa t en niet ingevuld.
Idem nog een perceel beemde “gent den klooster beempt”, groot 2
loop te Valkenswaard in de klooster beemden gelegen, belend Jan
Ada m den Smeth, de kinderen Willem Beckers, Jan Willem Hertroij
en de gemene straa t.
Idem nog een perceel driessen “gent den hoogen dries”, groot 2 loop
te Valkenswaard “aende Sant Bergh”, belend Ada m Janssen den
smi th, Peter Max Wernaerts, de santbergh en de weg.
Idem nog een perceel groese en heersterbosc h gelegen “aant
Scheepers Eijnd t”, groot 1½ loop belend de weduwe Adriaan Booms,
de hei jde en 2x de gemene heijde. Op de genoemde percelen drukt
een last van 10 stuijvers te vergelden aan de armen van
Valkenswaard.

Valkenswaard R 134 fol 121 6-8-1731:
Wouter van Dommelen gehuwd met Elisabeth Bijnen, doc hter van
wijlen docter Johan Bijnen d raagt over aan Sr. Huijbert Lauwerens
Bijnen, meester-valkenier tot Valkenswaard “huijsinge, sc huere,
stallinge, hoff, boomgaert, blijck off visc hkuijl ende aangelagh, met
alle boomen, heggen ende plantagie daaraan ende bij gehoorend e,
groot 10 loop geleegen tot Valkenswaard ten eijnd e de
peeperstraet”, belend de transportant, Bal tus Karnoetes, de
kinderen en erfgena men van Goijert Nicolaessen en de peeperstra et.
De koopsom bedraagt 2925 gulden, de jaarlijkse lasten 10 stuivers
of omgerekend ineens 12 gulden en 10 stuivers, de 40e penning is
73.8.12. groot.
Elisabeth i s getrouwd in Valkenswaard op 13 mei 1714 voor de kerk,
op 22-ja rige leef tijd met WOUTER van Dommelen (23 jaar oud),
gedoopt in Valkenswaard op 21 mei 1690, begraven aldaar op 14 april
1742, 51 jaar en 328 dagen oud, zoon van JOANNIS ARIANS van
Dommelen en MARIA WAUTER Verhoven.
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hebben de voor da to deses ende over eenige jaeren geleden, ten
tijd e het kleijne huijs door den voorn. Louwerents Bijnen beneffens
het groote huijs gesaemenlijck is bewoont ende gebruijckt geweest,
sijnen uijtganck mede gehad t door sekere kaemer genaemt de
valckenkaemer, de welcke een deur hebbende die met d e kaemer
vant kleine huijs correspondeert, als mede een deur die op de plaets
vant groote huijsis uijtkomende ende nogh een deur die op de
gemeijne straet haeren uijtganck heef t, sijnde d e voorsc h. deur, die
met de kaemer vant kleine huijs correspondeert, eenige ja eren
herwaerts onbruijckbaer gemaeckt, staende ten dien eijnde van
binnen inde kaemer daer tegens een ledikant, ende aen de andere
sijde in de valcken kaemer eene oude ka st, sulcx dat het effec tieve
twee besondere hui jsinge ende separa te wooningen sijn, die de
requiranten bewonen, de welcke door eene groote deur tussc hen
beijde gelegen plaets ende eene groote dubbele poort van den
anderen gesc heijden sijn, ende met een afsonderlijck dack gedeel t
sijn, in de welcke een jgelijck van haer, haere besondere, keukens,
kaemers, kelders ende solderinge sijn hebbende, tot bekraghtinghe
van ‘tgene voors. staet, soo hebben wij sc hepenen voornoemt dese
naer voorgaende occulaire inspec tie genomen te hebben
eijgenhandigh onderteeckent, op hed en den aghthiende oc tober
sesthienhonderd aght ende “tnegentigh. Ondertekening door: Jasper
Beijnen, Marcelis Bosmans, Isaac Aertssen, Hendrick Janssen.

Valkenswaard 131 fol 133 4-3-1702:
Deling van goederen van Lourents Bijnen, tussen Huijbert Bijnen
meester-valkenier van de Hertog van Zell en Johan Bijnen medicijne
doctor te Valkenswaard.
Aan Huijbert val t toe: “Het klein huijs, ‘ t bac hhuijsken op de
straeten de gehele schuer met d e poort voor aande straet en de
gehele plaets tot tegen het groote huijss aen ende d en geheelen
puth daer op sta ende ende den hoff oostwaerts met de meijten ende
torff sc huer en het aangelagh soo het selve tusschen hen d eijlderen
van aghter bij het west eijnde van de groote sc huer op den
eikenboom staende opt eijnde van het aangelagh zuijdwaert
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afgetekend is”. Het groote huijs mag geen deuren en vensters op de
plaats naar het kleine hui ske hebben.
Idem een perceel erve genaa md “het nieuw vel t”. Idem “den waeter
beemd t” en het ”Boom Beemtjen”. Verder nog twee ackers welke aan
hun neef Johan de Jongh waren ten deel gevallen, maar welke hij
heef t afgestaan. Johan Bijnen val t toe: “Het groote huijs met den
koeijstal ende het aangelagh zuijt end e westwaerts soo het selve
aghter van de schuer af tot reght op den eijkenboom sta ende opt
eijnde tegen het aengelagh afgepaeld is”.
Het groote huijs mag naar het kleine huijs geen deuren en vensters
hebben. Het groote huijs mag geen gebruik maken van de plaa ts en
de put daarop, alleen ten tijde van het dekken van het dak van het
groote huijs. Het groote huijs mag ook geen openingen hebben om
mooswater te lossen op grond van het kleine huijs.
Verd er krijgt Johan Bijnen nog “den Dijck beemt tot weerde aen den
Dommelschen Dijck”. Last hierop 10 stuivers aan de Armen van
Weerde en cijns aan de “Abt van Egthernaken”.
Di t laa tste perceel werd door Hendrick Lourens Bijnen gekocht van
de familie Gijsberts bij akte Valkenswaard R 130 fol 9 1-2-1685.
Laureijs is getrouwd rond 1645, op ongeveer 28-jarige leef tijd met
MARIA HUIJ BERTS PETERS Smulders.

Vermeulen). In het woonhuis van zijn vader Johan BIjnen hingen een
achttal fa milieportretten en een afbeelding van Johan zelf. Ook hing
er een portret van “van sijnen soon Henricus in de kap”. Deze oud ste
zoon had derhalve als monnik de geestelijke roeping gekozen.
2 CATHARINA Bijnen, gedoopt op 31 augustus 1690.
3 ELISABETH Bi jnen, gedoopt in Valkenswaard op 24 december
1691 (doopgetuige was Hubertus Laureijs Bijnen en Margaretha van
Dooren), begraven in Valkenswaard op 5 februari 1778, 86 jaar en 43
dagen oud.

Valkenswaard R 153 fol 63 8-4-1728:
Deling tussen Wouter van Dommelen gehuwd met Elisabeth Bijnen en
Johan Bartolomeus Bijnen, minderjarige zoon van wijlen
Bartholomeus Johan Bijnen gehuwd met Maria Scheeren, bijgestaan
door zijn momboiren Huijbert Lauwerens Bijnen en Jan Henderix
Vermeulen. Zi j, Elisabeth Bijnen als dochter en Bartholomeus Johan
Bijnen als kleinkind, delen de nalatensc hap van haar resp. zijn ouders
en groot-ouders, Johan Bijnen medicijne doc ter en Ida Vermeulen.
Het eerste lot komt toe aan Wouter van Dommelen. Hem komt toe
“het groot huij, sc huere, stalinge, hoff en aaangelagh met alle
boomen, heggen, houtwasche ende plantagie daaraan ende
gehoorende”, zo het door Johan Bijnen en zijn vrouw is bewoond
geweest, groot 10 loop, “gelegen opt ei jnde vande Peperstraa t tot
Valckenswaardt”, belend Huijbert Lauwerents Bijnen en Frans
,Carnoedes, de Peperstraa t en de kinderen Goijert Nicolaessen.
Idem nog een perceel “ackerland t aant Schepers eijnd t”, groot 6
loop, belend Anthoni s Beeks, Leendert Peeters, weduwe Adriaan
Booms en “de kerck pa th”.

Uit di t huwelijk zijn geboren:
1 HENDRICK Bijnen, Rooms Priester te V’waard, geboren in het

Idem nog een perceel “gent den Grooten Dijck Beempt inde
Dommelse Dijck straa t tot Valckenswaard t”, groot 3 loop en een
kopsaa t, belend de weduwe Gijsbert Booms, Jan Aldermans, de
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Booms en Jan Hoppenbrouwer.

jaar 1650;

Idem een perceel akkerland genaa md niet ingevuld groot 40 roeden
te Valkenswaard “aanden Kruijswegh”, belend Henderick Coppen,
Cornelis Peter Rijnders, de erfgena men Gerri t Thielens en de wegh.
Idem een perc eel land en groese genaa md “den Kremer”, groot 2 loop
te Valkenswaard “aant niet ingevuld eijnd t”.

2 HUIJBERT LAURENS Bijnen, geboren rond 1655, volgt onder
II-a;

Idem “de ka emer aande oost sijde inde huijsinge vande weduwe Jan
Ooms met den hoff, hegge, boomen, en plantagie”, gelijk het door
Johan Bijnen i s gekoc ht van de erfgena men Anthonij Smulders
gestaan en gelegen “aant eijnd t der Groen of te Maestrighterstraa t”,
belend de weduwe Jan Ooms, 2x de straat en de kinderen Frans
Danckers.
Idem de helf t in een perceel beemd genaa md “het boom beemptje”,
waarvan de andere helf t toebehoort aan Johan Vermeulen, groot de
helf t 1 loop te Valkenswaard.
Idem een perc eel beemd genaa md “den beempt overt wa ter ond er de
jurisdic tie van Leend e”, groot omtrent derde half loop. Op genoemde
percelen d rukt een last van 5 stuivers aan de armen van
Valkenswaard.

3 JOHAN BAPTIST Bijnen, geboren rond 1656, volgt onder II-b;
4 CATHARINA LOURENS Bijnen, geboren rond 1658, volgt onder
II-c;
5 SOPH1A Bijnen, geboren in het jaar 1660, overleden na 1717,
minstens 57 jaar oud. Sophia was gehuwd met J OHAN Vermeulen.
II-a HU1JBERT LAURENS Bijnen, geboren rond 1655,
overleden in Valkenswaard op 4 augustus 1732, ongeveer 77
jaar oud, zoon van LAU REIJS J ACOB Bijnen (I) en MARIA
HUIJBERTS PETERS Smulders.
Huijbert Laureijs Bijnen was Mr. Valkenier bij d e Hertog van
Lüneburg-Celle (1693-1702-1710), herbergier en borgemeester
(1692 en 1697), sc hepen (1711). Het gezin woonde aan het begin van
de Kromstraa t.

Valkenswaard R 132 fol 12 26-4-1706:
Johan is getrouwd rond 1688, op ongeveer 32-ja rige leef tijd (1) met
IDA HENDRICK DIELIS Vermeulen (ongeveer 33 jaar oud), geboren
rond 1655, overleden in Valkenswaard op 12 augustus 1716, ongeveer
61 jaar oud, dochter van HENDRICK DIELIS Vermeulen en
MAIJKEN Bijnen.

Huijbert Lauwerens Bijnen meester-valkenier tot Weerde draagt
over aan Jacobus Verhoeven valkenier tot Weerd e “seeckere
huijsinge ende hoff tot Weerde, tegen over den waterpoel bij het
kercken huijs”, belend J enneken weduwe Jan Sijmonts 2x, Iken
weduwe Sijmonts en de gemenestraa t. Koopsom 995 gulden, 10e
penning 8.7.9. en de 40e penning 23.12.8.

Uit di t huwelijk:
1 HENRICU S Bijnen, Monnik, gedoopt in Valkenswaard op 31 maart
1689 (doopgetuige was Henricus Bijnen en Maria Hendrick

Valkenswaard R 152 fol 107v 28-9-1715:
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Accoord tussen Huijbert Lourents Bi jnen meester-valkenier tot
9

Weerde en zijn zoon Johan Bijnen en di t naar aanleiding van ruzie
tussen vader en zoon. Vader Huijbert Lourents Bijnen zal aan Johan
zolang Huijbert en zijn vrouw in leven zijn jaarlijks ui tkeren een
alimenta tie groot 100 Caroly guldens ingaande 1 januari 1716 met 25
gulden per 3 maanden.
Verd er zal Huijbert de schulden van zijn zoon gemaakt in Weenen in
Oostenrijk ad 500 gulden betalen en ook de sc huld in Valkenswaard
“van 200 Ca roly guldens met nogh 50 guldens aen reijsgeld t” om naer
Weenen in Oostenrijk te vertrecken”.
Vader zal ook 100 Caroly gulden betalen “tot het ma eken van een
nieuw kleet, hemden en dassen etc ”. Al deze ui tkeringen zullen bij
Johan t.z.t. op zi jn erfdeel in mindering worden gebracht.

Idem een perceel groese en heesterbosch gelegen “aant Scheepers
Eijnd t”, groot 1½ loop, belend de weduwe Adriaan Booms, de heijde
en 2x de gemene heijde. Op de genoemde percelen d rukt een last van
10 stuivers te vergelden aan de armen van Valkenswaard.
Aan Bartholomeus Johan Bi jnen kleinzoon van de doc tor Johan
Bijnen val t toe:
Eerstelijk “een seekere huijsinge, hoff, aangelagh ende allen de
parseelen van erve soo groese als ackerland t daaraan en bij
gehoorende geleegen aande Zeelbergh” te Valkenswaard, groot het
ackerland 7 loop en de groese 9 loop.

Valkenswaard R 152 fol 165 5-4-1719:
Compareerde voor drossaart en schepenen van Valkenswaard
Huijbert Lauwerens Bi jnen, meester valkenier, die verklaart te
hebben verhuurd aan Willem Fabrie president sc hepen van
Valkenswaard “sins eerste comparants huijsinge, sc huur, hoff ende
aangelagh naast d e huijsinge van de heer doc tor Bijnen gestaan ende
gelegen met alsnogh een parseel driessen sc huijns tegenover de
huijsinge van Guilliam PuttenviLL geleegen”.
De huurder “sal gehouden wesen ten sijnen pri veé kosten te moeten
repareren ende in behoorlijcke orde houden alle buijten glaesen die
buijten de ijsere stijlen van de vensters gebruijkt werden ende de
binnen glaesen”.
Verd er moet de huurder alle personele lasten en cijns betalen. De
huurtermijn bedraagt 6 jaar, terwijl de huur fl. 44,- beloopt.
Als borg treed t op Sophia van Driell “sijns huerders vrouwen
suster”.

Huijbert Lauwerens Bijnen wonende te Valkenswaard draagt over aan

Idem “seekere huijsinge gent
het
Leijen
huijs
staande
opt’eijnde van de Reght straa t
tot Valckenswaardt met den
hoff, dries, heggen, boomen,
schaar heggen, plantagie”, groot
2 loop belend Huijbert vanden
Boom, weduwe Dirck van den
Boom, de Reghtstraa t en
Anthonij Verschuuren.
Idem een “parseel driessen
tegenover
de
voornoemde
huijsinge geleegen sijnde een en
drie hoeck”, groot 1 loop belend
de
gemene
straa ten
van
Valkenswaard
en
scherp
uitlopende tegen het erf van
Henderick Beckers.
Idem een perceel akkerland genaa md “den Vuijlenbaart” te
Valkenswaard in de Zeelbergse akkers, groot 1 loop belend Peter
vanden Broeck, Henderien Jacobs Verhoeven, weduwe Adriaan
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Valkenswaard R 153 fol 99v 13-7-1729:
Testa ment van
Verhoeven.

Huijbert Laureijs Bijnen

en

Jenneke Jacobs

Valkenswaard R 134 fol 132v 18-12-1731:
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RA Valkenswaard R 153 fol 63 8-4-1728:
Deling tussen Wouter van Dommelen gehuwd met Elisabeth Bijnen en
Johan Bartholomeus Bijnen minderjarige zoon van wijlen
Bartholomeus Johan Bijnen gehuwd met Ma ria Catharina Scheeren,
bijgestaan door zijn momboiren Huijbert Lauwerens Bijnen en Jan
Henderix Vermeulen. Zij, Elisabeth Bijnen en het kind Johan
Bartholomeus Bi jnen, delen de nalatenschap van Johan Bijnen,
medicijne doctor en Ida Vermeulen.
Het eerste lot komt toe aan Elisabeth Bijnen, gehuwd met Wouter
van Dommelen. Zij krijgt “het groot huijs, schuere, stallinge, hoff en
aangelagh met alle boomen, heggen, houtwasche end e plantagie
daaraan ende bij gehoorende”, zo het door Johan Bijnen en zijn
vrouw is bewoont geweest, groot 10 loop, “geleegen opt’eijnde vande
Peperstraa t tot Valckenswaardt”, belend Huijbert Lauwerents Bijnen
en Frans Carnoedes, de Peperstraa t en de kinderen Goijert
Nicolaessen.
Idem een perceel “ackerslandt aant Sc hepers ei jnd t”, groot 6 loop,
belend Anthonis Beeks, Leendert Peters, weduwe Adriaan Booms en
“de kerc”pa th”.
Idem een perceel “gent den Grooten Dijck Beempt inde Dommelse
Dijck straa t tot Valckenswaardt”, groot 3 loop en een kopsaa t”
belend weduwe Gijsbert Booms, Jan Aldermans, de Dommelse
waterstraa t en niet ingevuld.

Willem Karnoetes meester-valkenier bij de Heer Hertogh van
Lotha ringe, eveneens wonende te Valkenswaard “de Lijen huijsinge,
steene poort, stallinge, schuere, sc hoppe, meijten en verdere
aanhoorigheijts van dien, hoff ende aangelagh gelegen alhier tot
Valckenswaert ter plaetse aan het Eijnde van de Peeper straet met
alle boomen, heggen, houtwasc he, wallen ende graghte daer
aengehoorende”, in dier voege als de voorn. transportant ende
desselfs geweesene broeder de heer doc ter Johan Bijnen in dato
den (niet ingevuld) voor Drossaert en schepenen van Valkenswaard is
aangekomen.
Genoemd perceel is groot 5½ Loop “neffens erve van de
transportant, Hendrick Verhagen, de straat en Nicolaas Goijert
Wijmans”, onder beding “da t het de transportant in deesen of te
sijne erve en naerkomelinge vrij sal staen omme ten allen tijde als
hem of haar gelieven sall de peije van de pomp, die inde huijsinge van
den transportant i s naest de getransporteerde huijsinge, geleegen in
de puth aande voors. getransporteerde huijsinge gehoorend e,
staande op de plaets, sal mogen leggen omme daer door met de
opgemelde pomp het waeter tot gebruijck van des transportanten
lijen huijsinge te komen ophelen ende uijtwaeteringhe vandien sall
hebben gelijck als gemelde pomp voor deesen heef t ghad t”. De
koopsom bed raagt 1775 gulden, de 40e penning 44 gulden 7 stuivers
8 penningen.

Idem een perceel beemde “gent d en klooster beempt”, groot 2 loop
te Valkenswaard in de klooster beemden gelegen, belend Jan Adam
de Smeth, de kinderen Willem Beckers, Jan Willem Hertroij en de
gemene straat.
Idem een perceel driessen “gent den hoogen d ries”, groot 2 loop te
Valkenswaard “aende Sant Bergh”, belend Ada m Janssen de Smi th,
Peter Max Wernaerts, de Santbergh en d e wegh.

Valkenswaard R 134 fol 138 7-1-1732: Willem Ka rnoerti s meestervalkenier te Valkenswaard uit krac ht van bloednadersc hap door
Huijbert soone Huijbert Lauwerens Bijnen bij wettige ac te van
naderschap voor Drossaert en sc hepenen van Valkenswaard
gepasseerd in da to 20-12-1731. Willem voornoemd d raagt daarom
weer over aan Huijbert soone Huijbert Lauwerens Bi jnen “soodanige
huijsinge sijnde d e Lei jenhuijsinge, steene poort, stallinge, sc huere,
schoppe ende verdere aanhoorigheijt van dien, hoff end e aangelagh
alhier te Valkenswaard ter plaa tse aan het eijnd t van de
Peeperstraa t met alle de graghte, wallen, heggen, boom en ende
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houtwassen”, zodanig als aan transportant is aangekomen bij akte 1812-1731 van Huijbert Lauwerens Bijnen.

Bijnen om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.

RA Valkenswaard 152 fol 166 (nu 168) 8-5-1719:
Johan Bijnen medicijne doc tor wonende te Rotterda m machti gt zijn
neef Johan de Jongh, drossaard van Valkenswaard en Waalre, om
namens hem en zi jn broer Huijbert Lauwerents Bijnen een obligatie
die is vervallen met de intrest te gaan incasseren ten laste van “sijn
hoogh wel gebooren den tegenwoordigen regerenden heer van
Eckaert”.
De obligatie is gepasseerd voor notari s Pieter de Loure. De datum is
niet ingevuld.

Valkenswaard R 152 fol 252 15-11-1724:

De belendende percelen waren Hendrik Verhaegen, Sr.Huijbert
Lauwerens Bijnen als eigenaar van de grote Leijenhuijsinge gekomen
van de heer doc ter Bi jnen, de straa t en Nicolaas Gojijert Weijmans.
De koopsom en de 40e penning zi jn dezelfde als bij de akte van 1812-1731 hiervoor.

Valkenswaard R 134 fol 148 3-3-1732:
Huijbert zoon van Huijbert Lauwerens Bijnen valkenier wonende te
Valkenswaard draagt over aan Willem Ka rnoetes meester-valkenier
te Valkenswaard de Kleine Leijenhuijsinge.
De omsc hrijving is dezelfde als die van de akte van 18-12-1731
hiervoor, evenals het pomp-beding en de koopsom en lasten.

Compareerde voor drossaart en schepenen van Valkenswaard
Huijbert Lourents Bijnen wonende te Valkenswaard en Johan
Vermeulen, meester valkenier “van zijn cheurfurstelijcke deurlucht
den heere Hertogh van Beieren”, wonende te Leende, beide
testa mentaire voogden over “Johannis onmondige soone van wijlen
Bartholomeus soone van wijlen Johan Bijnen medicijne doc tor” en
over de minderja rige kinderen van Wouter van Dommelen en
Elisabeth dogter van de voornoemde Johan Bijnen.
Zij nemen kennis van een “testa mente” van wijlen de voornoemde
Johan Bijnen in zijn leven medicijne doctor te Rotterda m,
gepasseert voor notaris Geraerdus van Hemert te Roterda m in dato
28-8-1723.

Staat en memorie opgemaakt door de erfgena men van Huijbert
Lauwerens Bijnen en Jenneke Verhoeven in hun leven wonende te
Valkenswaard en aldaar overleden.
De kinderen hebben 42 obligaties te verdelen, waaronder een van
30.000 gulden ten laste “der neuteraale grond Heerlicheijt van

Zij verklaren mac htiging te verlenen aan Huijbert soone Huijbert
Laurents Bi jnen te Valkenswaard en Wilhel mus Bull sc hepen van
Heeze en Leend e conform een request van Maria de Jongh weduwe
van wijlen Johan Bijnen, medicijne doc tor te Rotterda m in da to 7-111724.
Zij moeten alle goederen te Rotterda m liquideren, de staa t van
inventaris la ten opmaken, de scheiding en deling voorbereiden en
zorgen da t de erfgena men hun erfportie krijgen.
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Gemert” in da to 29-10-1712.

RA Valkenswaard 152 fol 136 v (nu 138v) 27-3-1717:
Accoord tussen Johan Bijnen, medicijne doc tor in Rotterda m, en zijn
schoonzoon Wouter van Dommelen gehuwd met Elisabeth Bijnen.
Voor de “Edelen Raed e van Brabant “ dient een proces tussen vader
en sc hoonzoon over de erfportie, naar aanleiding van het overlijden
van Moed er Ida Vermeulen, die Wouter meent te moeten ontvangen
en waarvan Johan Bijnen meent da t hij ingevolge testa ment tot geen
uitkering is gehouden. Bovendien zegt hij ook nog twee minderjarige
zonen en een doc hter te moeten opvoeden.
Zij komen thans overeen het proces te stoppen. Johan Bi jnen zal
Wouter van Dommelen “tot sijn gebruijk een soodaenige bequa me
wooning besorgen, daer hij met sijn vrouw sigh fa tsoenlijk in sal
konnen behelpen”, en di t zolang Elisabeth Bijnen in leven is. Verder
krigt hij “thien ka rren d roogen torff en hondert mut haever
jaerlijkx ende daer en booven aghtien voeten rogge jaerlijkx”.
Verd er zal Johan Bi jnen nog betalen de ad vocaat en de procureur die
Wouter van Dommelen in de procedure terzijde hebben gestaan.
Wouter moet accoord gaan met een ui tkering van 1500 gulden aan
Anna Margari ta Bijnen minderjarige dochter van Johan Bijnen, die
zij nodig heef t i.v.m. haar zwakke gezond heid.

Deze lening had de gemeente Gemert nodig om het kasteel met
boerderijen terug te kopen ten behoeve van “de Ridders van de
Dui tse Orde”, de zg” Comanderije van Gemert”. Verder zijn 25
percelen onroerend goed te Eindhoven, Eckart, Valkenswaard en
Dommelen, waaronder een huis, schuur, stallingen, hof, boomgaart,
land en groes groot tesa men 9 loop en 30 roeden gelegen “teijnde de
Peperstraa t genaa mt de groote Lei jenhuijsinge”, gekoc ht door de
vrouw van Hendrik Daems voor een bedrag van 2685 gulden. Verder
zijn er tal van zilver en goudstukken en pistolen.
Het totaal van de gehele boedel bed raagt 55157 gulden 19 stuivers
en 2 penningen. Na af trek van een legaa t aan de 3 minderjarige
kinderen van Johan Huijbert Bijnen van 3000 gulden en 2500 gulden
aan Hendrik Bijnen als bijdrage in zijn uitzet blijft er over 49657
gulden 19 stuivers en 2 penningen, dus voor ieder 1/6 deel of
8276.6.8.

Valkenswaard R 134 fol 187 31-11733:

Het request houd t in da t Johan “thien hondert guldens” reserveert
ten behoeve van zijn twee minderjarige zonen ter betaling van hun
studie en ten behoeve van zijn minderjarige doc hter Anna Margari ta

Huijbert Huijbert Bijnen te
Valkenswaard, Balthasar Joppen
gehuwd geweest met Maria
Catharina Bijnen na mens zijn
kinderen wonende te “Ma stricht”,
Helena Bijnen begijntje “opden
Bagijnhove
tot
Turnhout”,
Ignatius vanden Dijk medicijne
docter te Gemert gehuwd met
Anna Bijnen, Hendrik Bijnen en de
kinderen van wijlen Dielis van
Luijtelaar gehuwd geweest met
Johanna Huijbert Bijnen.
Zij dragen over aan Hend rik Daa ms meester-valkenier van de “Heere
Markgrave van Anspagh”, in verband met zijn afwezigheid
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RA Valkenswaard 152 fol 138 (nu 140) 27-3-1717:
Aan de sc hepenen word t door Johan Bi jnen, medicijne doc tor, wordt
een request gepresenteerd da t ook gezien en gelezen is door
Huijbert Lauwereijs Bijnen, broer van Johan en Sophia Bijnen vrouw
van Johan Vermeulen, zwager van Johan en Wouter van Dommelen
man van Elisabeth Bijnen, dochter van Johan.
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waargenomen door zijn vrouw Digna, geassisteerd met Willem
Carnoetis, haar zwager: “seeker huijsinge, sc huur, stallinge, hof,
boomgaart, land en groese, groot 9 loop en 31 roed en aaneen gelegen
te Valkenswaard teijnde de Peperstraa t met alle bomen, heggen en
plantagie”. Di t alles toebehoord hebbende aan Huijbert Lauwerens
Bijnen.
De belendende percelen waren Willem Carnoetis, Baltus Ca rnoeti s,
Nicolaas Goijaart Weijmans en de straa t. De jaarlijkse last bedroeg
10 stuivers aan de Armen van Valkenswaard.
De koopsom was 2685 gulden vermeerderd met 12 gulden en 10
stuivers, totaal derhalve 2697 gulden en 10 stui vers, de 40e penning
bedraagt 67 gulden 8 stuivers en 12 penningen. Huijbert is getrouwd
rond 1676 voor de kerk, op ongeveer 21-jarige leef ti jd met
JENNEKE JACOBS Verhoeven (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond
1655, overleden in Valkenswaard op 16 juli 1729, begraven aldaar op
19 juli 1729, ongeveer 74 jaa r oud.
Uit di t huwelijk:
1 JACOBUS Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 30 maart 1678
(doopgetuige was Henricus Bi jnen en Joanna Jacobi Verhoeven).
2 MARIA CATHARlNA Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 25 juni
1680 (doopgetuige was Leonardus Jansen en Ca tharina Bijnen),
overleden voor 1733, hoogstens 53 jaa r oud. Maria i s getrouwd in
Valkenswaard op 10 augustus 1704 voor de kerk, op 24-jarige
leeftijd met BALTHAZAR Joppen, Koopman te Maastricht, geboren
in Maastric ht, overleden na 1732.

worden opgesomd in de “Aghter kaemer”. Hier bevinden zich elf
schilderijen waarvan acht portret schilderijen van de fa milie en een
apart sc hilderij van Doc tor Bijnen en een van zijn zoon Henricius.
Ook in de “Middelsteka emer” is veel meubilair. Ook hier hangen
schilderijen en wel een van de Hertogin van Hanover en een van de
“Ceurvorstin van Brandenborgh”. Er staan “drie Spaanse leere
stoelen met koopere naegels”.
Verd er hangen er schilderijen van Hironi mus en Maghdalena. Ook
“Inde groote binnen kaemer” bevond t zich allerlei meubilair. Er was
ondermeer “een sc hilderij vande bekeering van poulus”.
Verd er zijn er “drie schietpistoolen” en een groot aantal
boerengereed schappen, zoals een hoogkar, aardkar, een ploeg, eg en
ti mmergereedsc hap. Dan volgen de onroerende goederen. Als eerste
het huis “tot Weerde” (de Leijenhuijsinge aan de Peperstraa t), waar
de doctor zelf inwoont en da t afkomstig is ui t de erfeni s van zijn
vader Laurens Bijnen.
Verd er een beemd te Bladel eveneens ui t de erfenis van zijn vader
en die door Hendrick Sc hoenma eckers word t gebruikt.
Verd er een huis “tot Weerde inde Reght straet”, waar de predikant
inwoont, welk pand door Johan Bijnen en zijn vrouw Ida Vermeulen
tijd ens hun huwelijk aangekoc ht. Verder nog een hui s aan de Zeel
berg eveneens staande huwelijk aangekocht, waar thans Hendrik
Steijmans inwoont.

3 HELENA Bijnen, Begijntje te Turnhout, gedoopt in Valkenswaard
op 6 november 1682 (doopgetuige was Henricus Bijnen en Helena
Bartholomeus Bijnen), overled en in Turnhout op 24 februari 1741, 58
jaar en 110 dagen oud.
4
HUIJBERT
HUIJBERT
Bijnen, Winkelier, gedoopt in
Valkenswaard op 17 november 1685 (doopgetuige was Joannes

Verd er nog “soodanige ka mer en hoff tot Weerde inde
Maestrigterstraa t gesta en”, eveneens staande huwelijk aangekocht
van de erfgena men van Anthonij Smulders en bewoont door Joost
Delis. Verder nog een hui s met erflijke goederen gelegen “inden
dorpe van Dirle”, staande huwelijk gekocht van de kinderen en
erfgena men van Frans Sc huts. Verder nog “vier of vijff te half
loopensaed t ackerlant van sijnen hoff ende aengelagh tot Weerde”,
staande huwelijk gekoc ht van Guilliam van den Waerden.
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van 102 gulden ten laste van Adriaen Corstiaen Hertroijs tot
Weerde, en een obligatie van 50 gulden ten laste van “Aert La mmers
inde Cromstraad t tot Weerde”, en een obligatie van 50 gulden ten
laste van Ca tolijn Vreijssen tot Dommelen, en verd er een obligatie
van 200 gulden ten laste van “Meester Andries nu Evert Verhoeven
tot Dommelen”, en nog een obliga tie van 100 gulden ten laste van “de
weduwe Anthoni s Peeter Joosten tot Weerde”.
Johan Bijnen krijgt derhalve in totaal 12 obligaties met een
geza menlijk bedrag van 5267 gulden.
In 1711 word t Willem Peijpers, waarnemend dominee, in d e herberg
van Maria Cantzlaer aan het Kleinmarktplein officieel benoemd tot
nieuwe predikant van Valkenswaard en Dommelen. Hij huurt van
Doc tor Johan Bijnen een huis in de Reghtestraa t.

RA Valkenswaard 152 fol 79 (nu 81) 2-8-1714:
Testa ment van Johan Bijnen, medicijne doc tor tot Weerde, en zijn
vrouw Ida Vermeulen, “de welke verklaerden overdaght te hebben de
mensc helijke brooshei jd t op d eser aarde als eene schaduwe
vergankelijk, de seekerheijt des doots ende onseeckerheijt d er uere
van dien, waaromme desel ve niet gairne uijt dese werel t en souden
scheijd en voor aleer gedisponeert te hebben van haere ti jdelijke
goederen de welke si j in eijgendom sijn besi ttende”.

Hertroij en Ca tharina Hubert Hertroij), overleden in Valkenswaard
op 24 augustus 1743, 57 jaar en 280 dagen oud.
Huijbert Huijbert Bijnen was valkenier, winkelier, schepen (17341735), schepen-president (1740-1742). Ui t het huwelijk BijnenHertoghs werden te Valkenswaard geen kinderen geboren.
Huijbert i s getrouwd in Valkenswaard op 20 juli 1720 voor de kerk,
op 34-jarige leef tijd met MARIA MARCELIS Hertoghs (ongeveer
25 jaar oud), gedoopt in Haarlem rond 1695.
Maria was la ter gehuwd met JOHAN van den Eijnden, wonende in
Aalst.
5 JOHAN HUIJBERT Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 16 maart
1688 (doopgetuige was Christianus Jochems en Joannis Bijnen Med
Doc tor), volgt onder III-a.
6 HENDRICK HUIJ BERT Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 4
oktober 1692 (doopgetuige was Joannis Bijnen en Maria Bijnen van
Achel), overleden in Turnhout op 15 juli 1772, 79 jaar en 285 dagen
oud. Hendrik Bijnen was Rooms Priester te Valkenswaard. Hij woonde
in 1733 te Gemert en 1737 in Turnhout.

RA Valkenswaard R 134 fol 183 21-1-1733:
Zij maken elkaar tot erfgenaa m. De drie kinderen die in het klooster
zijn getred en met na me: Henricus, Ma rij Ca thrien en Ca tha rina
Bijnen, hebben hun kindsdeel bij hun intreding reed s ontvangen en
zullen nu verd er levenslang “tot een douceur of te speelpenningh
genieten” 10 Ca rolij guldens per jaar.

Huijbert Huijbert Bijnen te Valkenswaard verklaart kennis te
hebben genomen van de overeenkomst die de navolgende
compa ranten hebben gesloten. Henricus Bijnen Rooms priester
wonende te Valkenswaard en Ignatius van den Dijk medicijne doc tor
te Gemert gehuwd met Anna Bijnen komen als volgt overeen:

RA Valkenswaard R 152 fol 111/115 8-1-1716:
Staat en inventaris van Johan Bijnen medicijne doc tor tot Weerde
als weduwnaar van wijlen Ida Vermeulen. Tal van roerende goed eren

“Henricus Bijnen draagt over aan Igna tius een deel van zijn
erfportie da t hij heef t ontvangen van wijlen zijn ouders Huijbert
Lauwerens Bijnen en Johanna Verhoeven en wel: een deel groot
fl. 6000,=, zijnde een gedeelte van een obligatie van fl. 30.000,= ten
laste van de gemeente Gemert. Verder 1/6 deel van een huijs etc.
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aan de Peperstraa t”.
7 ANNA HUIJBBRT Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 17
augustus 1695 (doopgetuige was Walterus Heesterbeck en Antonia
Willems). Anna is getrouwd in Valkenswaard op 16 mei 1722 voor de
kerk, op 26-jarige leefti jd (1) met MATHIAS Verhoffstad,
overleden voor 1733.
Anna is daarnaast getrouwd voor 1733 voor de kerk, op hoogstens
38-jarige leef tijd (2) met IGNATIUS van den Dijk, medicijne
doctor te Gemert.

Valkenswaard ten behoeve van Ma rtinus Verhoeven, pachter van de
bieren en wijnen te Valkenswaard en ten behoeve van Adriaen de
Bever, brouwer te Eindhoven, i.v.m. de beslagname van “seker paerd t
en kar mi tsgaeders eengh bier”. (twee tonnen bier) Blijkens taxa tie
blijkt het totaal waard te zijn 125 Ca rolij guldens.
Op 5-4-1697 heef t Martinus Verhoeven de kar etc. ui t het a rrest
ontslagen m.u.v. “een vaetjen bier van omtrent twee en dartigh
potten”.

RA Valkenswaard R 152 fol 18 14-7-1710
8 JOHANNA Bijnen, gedoopt in Valkenswaard op 5 oktober 1697
(doopgetuige was Joes Bi jnen en Maria Hendrickx), overleden in
Valkenswaard op 16 juli 1729, 31 jaar en 284 dagen oud.
Johanna was gehuwd met DIBLIS Luijtelaar, gedoopt in Gestel op 14
juni 1692, overleden voor 1733, hoogstens 41 jaar oud.
II-b JOHAN BAPTIST Bijnen, medicijne doc tor, geboren
rond 1656, overleden in Rotterda m op 17 augustus 1724,
begraven aldaar op 2 september 1724, ongeveer 68 jaar oud,
zoon van LAU REIJS JACOB Bijnen (I) en MARIA
HUIJBERTS PETERS Smulders.

Not. Archief Eindhoven 1235/160/159 thans Ehv Not nr. 45 4-41690:

Johan

Bijnen
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medicijne doc ter

Ook Bartholomeus ontvangt vijf obligaties met een waarde van 5025
gulden.

te
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Valkenswaard R 131 fol 6v 44-1697:
borgtocht van

Aan Johan Vermeulen valt o.m. toe “het groote huijs inde
Groenstraad t, bij de poel geleegen, mi tsgaders het cleijn huijsken
bij Aert Schutbooms geleegen”. Verder krijgt hij negen obliga ties
met een waarde van 5155 gulden.

Aan Johan Bijnen gehuwd met Ida Vermeulen val t toe: een obligatie
van 3000 gulden ten laste van de “stad Eijndhoven”. Verd er ontvangt
hij de helf t 630 gulden in een obliga tie van 1260 gulden ten laste van
“de gemeente van Valkenswaard t” en een obligatie van 300 gulden
ten laste van “Heeze bij Leende” en een obliga tie van 200 gulden ten
laste van “Marcelis Couwenberg” tot Weerde inde Peperstraed t” en
een obligatie van 200 gulden ten laste van Dirk Heere tot Oerle, en
een obligatie van 250 gulden ten laste van “Jan Sijmons tot Weerde
inde Cromstraad t”, en een obliga tie van 185 gulden ten laste van
“Adriaen Aert Bruene” inden Delishurk tot Weerd e”, en een obligatie

Compareerde voor Pieter de Louwre notari s te Eindhoven Jan Dielis
van Dael wonende te Oerle die verklaart schuldig te zijn wegens
geleend geld een somme van 300 gulden aan Joannes Bapta Bijnen
medicine doctor tot Weerde ten behoeve van diens zoon Henricus
Bijnen. De looptijd is d rie jaar, de intrest bedraagt 5% per jaar of
15 gulden.

Akte van

Compareerde voor d rossaart en sc hepenen Johan Vermeulen en
Bartolomeus Vermeulen, broers, en Johan Bijnen, medicijne doctor,
als man van Johanna Vermeulen, die de goederen gaan verdelen hen
nagelaten door hun ouders Hend rik Dielis Vermeulen en Maijken
Bijnen.
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