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 JAN DYRCXS 
 
 Kinderen, voor zover bekend: 
 1. Jan, volgt II 
 2. Heijlich, 
   tr. 
   Lucas Gerijts Jongen zoon 
 3. Dyrck. 
 
 
Het familieverhaal begint bij ene Jan Dierks, de vader van de Jan Janszoon van 
Velthoven, beeldsnijder te Breda, die wij onder II uitgebreid zullen tegenkomen. Van 
deze Jan Dyrcxs is met zekerheid bekend dat hij in 1522 in Velthoven woont, en een 
"zwager" heeft die Lucas Gerijts Jongen zoon heet en tot Eersel woont.1 
 
Nu worden in de geografische woordenboeken van Nederland en België2 een aantal 
dorpen en gehuchten vermeld met de naam Velthoven of, zoals het tegenwoordig veelal 
wordt gespeld, Veldhoven. Naast het bekende dorp ten zuidwesten van Eindhoven is er 
ook een buurtschap onder Hilvarenbeek, een buurt bij (tegenwoordig wijk van) Tilburg, 
een gehucht onder Herentals (provincie Antwerpen) en een gehucht onder Bocholt (in 
Belgisch Limburg). Keus genoeg dus. Gelet echter op de woonplaats van de "zwager" 
van Jan Dyrcxs, Eersel, ligt het voor de hand om ervan uit te gaan dat de oorsprong van 
het in deze genealogie te behandelen geslacht in het Oost-Brabantse dorp ligt. Immers, 
dat dorp ligt nog geen 10 km van Eersel vandaan. 
 
Nader onderzoek in de Oost-Brabantse archieven heeft helaas weinig opgeleverd. Uit het 
begin van de 16e eeuw zijn nu eenmaal weinig stukken bewaard gebleven. Twee akten 
verdienen echter vermelding. 
In de eerste plaats vinden we in het Oud Rechterlijk Archief van Oerle op 15.5.1510 een 
vermelding van een Jan Dirck Jannen soen, die verklaart zijn zuster Mgriete 13 peter 
schuldig te zijn. Tot 1560 had het dorp Veldhoven geen eigen dingbank en viel het onder 
de rechtspraak van Oerle. Het is dus mogelijk dat de genoemde Jan Dirck Jannen soen 
een en dezelfde persoon is als de stamvader Jan Dyrcx. De vermelding uit 1510 zou 
daarmee het oudste teken van leven zijn van de hierna te behandelen familie Van 
Velthoven.3 
De tweede interessante akte is van 27.1.1525 en komt uit het Oud Rechterlijk Archief 
van Eersel. Luijcas Gheert Siongen soen laat weten dat hij 
- een gelach met de huijsinge daerop staende, gelegen tot Eerssel aen de plaetse, 
- een stuck lants, gelegen in de parochie voornoemd, 
- en een stuck beempd, eveneens in de parochie voornoemd, 
heeft verkocht voor een som van 38 peter. Die opbrengst heeft hij belegd in een beempd, 
ten behoeve van de kinderen die hij heeft verkregen bij Heijlich Jans Dircks dochter. Hij 
wordt bij het transport bijgestaan door Jan Geerts Sionge soen en Dyrck Ian Dircks soen, 
respectievelijk als geboren momboir en toesijender over de genoemde kinderen.4 Uit 
deze akte wordt duidelijk dat Lucas Gerijts Jongen soen geen "zwager" is van Jan Dyrcx 

                                                           
1 ORA Breda, inv. nr. 83, f. 51. 
2 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 
1848 en Dictionnaire encyclopédique de géographie historique du Royaume de Belgique. 
3 ORA Oerle, inv. nr. 263, f. 20v. 
4 ORA Eersel, inv. nr. 17, los vel na f. 6v. 
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in de tegenwoordige betekenis, maar in de betekenis van schoonzoon. Blijkbaar is zijn 
vrouw overleden en heeft de verkoop tot doel om, onder het toeziend oog van de voogd 
en de toeziend voogd, het moederlijk erfdeel van de kinderen zeker te stellen. Jan Dyrcx 
blijkt dus, behalve vader van de Jan Janszoon van Velthoven onder II, ook vader van een 
dochter Heijlich en van een zoon Dyrck. 
 


