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Genealogie van Nuwelant II

Generatie I
I N.N. van Nuwelant.
Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Jan van Nuwelant, zie II-A.
2 Hendrick van Nuwelant, zie II-B.
Generatie II
II-A Jan van Nuwelant, zoon van N.N. van Nuwelant (I), is overleden voor woensdag 11 november
1299.
1 oktober 1298:
Jan II, hertog van Brabant geeft aan de lieden van Geffen gemene gronden binnen bepaalde
grenzen uit tegen een jaarlijkse erfcijns van 3 pond leuvens en een voorlijf.
De begrenzing wordt o.m. als volgt weergegeven:
Ende welcken wech Diedewech gemeyndelijcken genaempt (wordt) siende recht ende nae den
huyse der broederen der oirdine van Sinte Willem, gelegen ter plaetsen geheyten
“Hulsdonk”in Vinckel” .ter plaetsen geheyten "Hulsdonk in Vinckel", ende streckende rechts
van de sijde des voorschreven graeffs totten graeve des wechs streckende bij de goeden der
voorschreven broederen ende voorder van de selve plaetse streckende bij de sijde des
voorschreven weechs nae den westen tot aen den huyse Henrix van Sonne gelegen in Vinckel,
ende van den pael streckende nae den noorden ende rechts nae "de huyse Jans van Nuylant
gelegen in Wilshuysen" ende van daer wederkeerdende nae den oosten van de sijde ost des wechs
voorschreven streckende van den voorschreven Wilshuysen naer Heessche tot opten voorschreven
hoeck des voorschreven graeffs van de gemeynte des voorschreven lieden van Heesche... (Bron:
OBNB I. 2 nr. 575)

11 november 1299:
Jan II, hertog van Brabant, geeft aan de lieden van Nuland de gemene gronden te Vinkel uit tegen
een voorlijf en een jaarlijkse erfcijns vanb 3 pond leuvens.
Bij de begrenzing wordt o.m. het volgende weergegeven:
....dat wij de gemeynte in Vinckel liggende binnen de palen hier onder genoempt: ruerens aen
oostwarts aen de palen ende liimiten der gemeynte der menschen onses dorps van Geffen,
streckende van de " huysen eertyts Jans van Nuwelant gelegen in Wilshusen", ruerens aen de
voorschreven palen en liimiten van de gemeynte der voors(chreven) menschen des dorps van
Geffen totten huysen Henricx vab Zonne, burger in s Hertogenbossche, gelegen in Vinckel...
en later:
voorts gaende maer den noorden rechts tot eenen berch gemeylyck genoempt den Nieuwe
galgenberch gelegen by .....(een naam van ongeveer tien letters doorgestreept) ende van daer
voorts gaende ruerens aen de Oude straate streckende door Wilshuysen oostwarts totten
bovenges(chreven) "huyse wylen des voor(noempden) Jans van Nuwelant " gelegen in
voors(chreven plaatsen van Wilshusen...(Bron: OBNB I.2 nr. 582)
De naam Wilshuizen zou betekenen "het Huis van de Wilhelmieten" en gelegen zijn aan de
"Papendijk" te Geffen of Nuland, de juiste plaats is onzeker.
N.B. Zie het kaartje van de gemeint van Nuland en Geffen bij Martien van Asseldonk. De Meierij
ontrafeld, 2003, blz. 292..
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Kuyper kaarten Nuland en Geffen (samengevoegd), 1867

3

Genealogie van Nuwelant II

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend:
1 Jan van Nuwelant, zie III.

II-B Hendrick van Nuwelant, zoon van N.N. van Nuwelant (I).
Zie verder genealogie van Nuwelant (Geffen)

Van Hendrick en een onbekende vrouw is een kind bekend:
1 Willem Hendrickszn. van Nuwelant.

Generatie III
III

Jan van Nuwelant, zoon van Jan van Nuwelant (II-A).
16 juni 1311:
In deze oorkonden betreffende een kwestie van de abdij van St. Truiden tegen Hendrik van Rixtel
betreffende landerijen, dijken etc. nabij Lith wordt o.a. vermeld:
"Op dennestade" nabij grond van Johannes van Nulant en land van Robbert van Lit..(Bron: OBNB I.
2 nr. 845)
15 april 1312:
In een oorkonde voor schepenen van 's-Hertogenbosch worden vermeld als : "debitores principales"
Willem van Nuwelant zoon van Heer Hendrick van Nuwelant, ridder, en Jan z.v.w. Jan van Nuwelant.
( Bron: OBNB I.2 nr. 871)
Mogelijk zijn zij neven van elkaar
1340-1351:
Cijnsboek "Heeze"(=Rosmalen en Nuland) fol. 125vo:en 127.
5. Ancelmus ( de Nuwelant = doorgehaald), Ancelmus daarboven: en Lambertus, kinderen van
Wynricus,2 1/2 penningen betaald: 1340 t/m/ 1351.
94. Joannes, weduwnaar van B...t, en Ancelmus van Nuwelant, 12 nieuwe penningen, later Joannes
van Zeelant van Hessen, betaald 1340 t/m 1351.
96: Joannes van Nuwelant, 5 oude schellingen en 6 oude penningen, betaald 1340 en 1344.
Dezelfde, 1 nieuwe penning van een steeg (stega), betaald 1340-1351.
(Bron: Martien van Asseldonk, 's-Hertogs tienduizend bunders, het cijnsboek van de hertog voor de
Meijerij van 's-Hertogenbosch van 1340, Sri Lanka maart 1998)
Mogelijk stamt van hem af Ambrosius van Nuwelant, zijn oudste zoon heet Jan en bij zijn
nakomelingen komt het bezit te Nuland 'De Steghe" bij de Wolfsdyk voor.
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Detailkaart Polder van den Eyghen, Links het kasteel van Geffen op deze weg = de Steghe
(steeg/weg/straat, Geffensestraat), thans Singel, vandaar verder > de Wolfsdyc.
Links boven bij “Nuland” de kerk de weg naar Geffen heet de Nulandsedijk en komt bij Geffen aan
op de Molenstraat , bij de “die Molengrave”.
Het “Els Bosch” is identiek met het “het Spyerincsbosch” gelegen aan de straat en met een
eind aan de Wolfsdyc. (Bron: SAB, RA R 1184 fol. 111)

Van Jan en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Ambrosius Janszn. van Nuwelant, zie IV-A.
2 [Ambrosius van Geffen], zie IV-B.

Generatie IV
IV-A Ambrosius Janszn. van Nuwelant, zoon van Jan van Nuwelant (III).
Van Ambrosius en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Emond Ambrosiusz. [van Nuwelant], zie V-A.
2 Daniel Ambrosiusz. van Nuwelant, zie V-B.

IV-B [Ambrosius van Geffen], zoon van Jan van Nuwelant (III).
[Ambrosius was gehuwd (1) met Guedelen.
Van Ambrosius en Guedelen zijn drie kinderen bekend:
1 Jan Guedelenzn. van Geffen.
1412-1413:
Herman en Roelof z.v.w. Ruther Bitter man van Liesbeth weduwe van Jan Guedelen van Geffen,
helft in land in Geffen in Kepkenshoeve (uit koop verkregen) nu aan Broes z.v.w. Broes
Gudelensoen. (Bron: SAB, RA R 1188 blad 428)
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Jan was gehuwd met Elizabeth.
Elizabeth was eerder gehuwd (1) met Rutgher Bitter.
2 Ambrosius Guedelenzn. van Geffen, zie V-D.
3 Heilwig Guedelendr., zie V-E.
[Ambrosius was gehuwd (2) met Heilwig (Heylen).
Van [Ambrosius en Heilwig is een kind bekend:
4 Ambrosius Ambrosiuszn., zie V-C.
Generatie V
V-A Emond Ambrosiusz. [van Nuwelant], zoon van Ambrosius Janszn. van Nuwelant (IV-A), is
overleden voor 1367.
Zie voor zijn nageslacht Genealogie Emond Broes (van Dinther)
Emond was gehuwd met [dtr. Wouter Spierinck van Dinther].
Van Emond en dtr. zijn zes kinderen bekend:
1 Ambrosius is overleden jong.
2 [Wouter] Spierinc Emontszn..
3 Emont Emontsz. is overleden voor 1414.
25 november 1383:
Jan nat. zn. w. Dirck van Boeghe verkoopt aan Emond z.v.w. Emond van Nuwelant een huis aan de
Wijnmolenberch te Den Bosch. Getuigen: Simon van Mirabello en Dirk Berwouts. (Bron: SAB, RA R
1177 fol. 82vo)
okt. 1384:
Jan van Zeeland verkoopt een huis "aenden Wintmolenbergh" te Den Bosch, die hij verkregen had
van Emond zoon van w. Emond van Nuwelant, aan Nicolaes van Hees zoon van w. Jan van den
Eynde. (Bron: SAB, RA R 1177 fol. 156vo)

4 Jan Emond Ambrosiusz. van Dinther.
31 dec. 1372:
Jan Spierinck zoon van w. Wouter Spierinck van Dinther verkoopt (vendidit) aan Jan zoon van w.
Emond Broes van Nuwelant, 3 morgen en 2 hond land gelegen in de parochie van Nuwelant ter
plaats "Die Hoeven" tussen de hoeve "Die Hinthamsche Hoeve" en tussen de hoeve "Cnoden
Hoeve".
(Bron: SAB. archief v/h klooster der Rijke Claren te Den Bosch, inv. nr. 44 fol. 154, regestnr. 259.)
N.B.: De kleinkinderen van Jan Emondsz. van Dinther dragen op 10 dec. 1429 het bovengenoemde
over aan het klooster.
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5 Peter Emontsz. van Nuwelant.
10 juni (?) 1367: tercia post Servati.
Daniel zoon w. Ambrosius van Nuwelant deel aanverstorven van Aleyt Barniers in een huis en land
in Nuland gelegen aan de Steghe belendend erf Jan Busselen, in die Hoeve en in Geffen aendie
Vrede, verkoopt hij aan Peter zoon w. Emond van Nuwelant. (Bron: SAB, RA R 1175 fol. 36)
1368:
Marcelis en Dirck zoons w. Marcelis van den Hoevel 6 1/2 (passus=stukken ??) land in Nuland bij
de Wolfdyc verkopen zij aan Peter Emontsz. van Nuwelant, Jan Goethuys en Jan Batenzoon jr. en
Dirck zoon w. Lambert van den Hoevel doen afstand. (Bron: SAB, RA R 1175 fol. 16vo)

12 april 1368:
Peter Emontssoen van Nuwelant, verkoopt een stuk land in Nuland aan de Wolfdyc aan Gerit Vos.
getuigen: Gijsbert van Doorn (de Spina) en Hendrik van Mechelen, datum ut supra = 12 april 1368.
(Bron: SAB, RA R 1175 fol. 104)
1381:
Peter Emontssoen met 4 hond land gelegen in de parochie van Nuwelant ter plaatse "die Langhe
Dynterse Hoeve" gekocht van Jan Spyerinc z.v.w. Dirck van Ghestel van Dynther, overgedragen
aan Emont Emontssoen, zijn broer. (Bron: SAB, RA R 1176 fol. 187vo.
1414/1415:
zie bij Jacob Emontsz. van Nuwelant.
6 Ambrosius [van Dinther].

V-B Daniel Ambrosiusz. van Nuwelant, zoon van Ambrosius Janszn. van Nuwelant (IV-A), is
overleden voor 1389.
De nakomelingen gaan zich later "van den Papendijc" noemen.
10 juni 1367. (tercia post Servati)
Daniel zoon w. Ambrosius van Nuwelant deel aanbestorven van Aleyt Barniers in een huis en land in
Nuland gelegen aan de Steghe belendend erf Jan Busselen, die Hoeve en in Geffen aendie Vrede,
verkoopt hij aan Peter zoon w. Emond van Nuwelant.
zelfde datum:
Daniel zoon w. Ambrosius van Nuwelant belooft betaling aan Dirck zoon w. Ywaen van den Grave,
men geve de brief aan Tresvana vrouw van Daniel. (Bron: SAB, RA R 1175 fol. 36)
Daniel was gehuwd met Tresiana. Tresiana is overleden na 1367.
Van Daniel en Tresiana zijn zes kinderen bekend:
1 Broes Deenkens van den Papendijc is overleden voor 1423.
Broes was gehuwd met Ermgard.
2 Jan Denken Broeszn. van Geffen.
Jan was gehuwd met Mechtelt.
3 Daniel Denken Broes van den Papendijc.
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Daniel was gehuwd met Hilla Artsdr. van Sweenslaken.
4 Hilla Deenken Broesdr..
Hilla was gehuwd met Art Neynser.
5 Elizabeth Deenken Broesdr..
Elizabeth was gehuwd met Jan Valkenborch.
6 Truda Deenken Broesdr..
Truda was gehuwd met Jan Corneliszn. van Gheffen.

V-C Ambrosius Ambrosiuszn. ook genaamd Broes Heylwigen van Gheffen, zoon van [Ambrosius
Geffen] (IV-B) en Heilwig (Heylen), is overleden voor 1382.
Op 1 oktober 1298 gaf Jan II, hertog van Brabant de lieden van Geffen gemene gronden, binnen
bepaalde grenzen. Vermeld wordt: “den huyse Henrix van Sonne gelegen in Vinckel, ende van den
pael streckende nae den noorden ende rechts nae den huyse Jans van Nuylant gelegen in
Wilshuysen etc”. (Bron: OBNB I.2 nr. 575 blz., 690)
Op 11 november 1299 geeft Jan II, hertog van Brabant de lieden van Nuland de gemene gronden te
Vinkel “binnen de palen hier onder genoempt: ruerens aen oostwarts aen de palen ende limiten der
gemeynte der menschen onses dorps van Geffen, streckende van de huysen eertijds Jans van
Nuwelant gelegen in Wilhusen.(Bron: OBNB I.2 nr. 582 blz. 7601-702)
Jan van Nuwelant blijkt overleden te zijn want verderop staat: ”totten bovengeschreven huyse wylen
des voornoempden Jans van Nuwelant”.
Uit het voorgaande blijkt dat Jan van Nuwelant een huis bezit te Geffen, in Vinckel Wilshuizen, strak
tegen de grens met Nuland aan.
Op 21 augustus 1309 geeft Jan II, hertog van Brabant voor de polder van den Eigen een statuut,
waarin de grenzen van de polder worden aangegeven etc. Vermeld wordt o.a. : “vanaf de jurisdictie
van Geffen van de stegha van Nuwelant naar de Keppekensdonc vandaar naar het huis van Anselm
van Nuwelant en vandaar naar een akker genaamd Wolfsdijc, etc”. (Bron: OBNB I. 2 nr. 784, blz. 944945)
Onderstaand vinden we regelmatig meldingen van huis en land “aan de Steghe” en “aan de
Wolfsdyc”, waaruit geconcludeerd kan worden dat Anselm van Nuwelant een voorouder zal zijn
geweest.
Op 16 juni 1311 is er sprake van een geschil tussen de abdij van St. Truiden met Hendrik van Rixtel
met betrekking tot een aantal landerijen, dijken, een cijns en een tiend nabij Lith. Vermeld wordt o.a. :
“een stuk land groot 5 morgen gelegen ter plaatse Op dennestade nabij grond van Jan van Nulant en
grond van Robert van Lit” . (Bron: OBNB I.2 nr. 845 blz. 1031)
ca. 1396:
Roelof z.v. Jan Kepken verkoopt aan Goyart Peynenborch land te Nuland ter plaatse "Wilshusen"
belendend erfgoed van Roelof z.v. Jan Kepken e.z. en erfgoed van wijlen Heer Dirck van Dinther a.z.
met een pacht van Ambrosius gend. Broes z.v.w. Ambrosius gend. Broes Goedelensoen, man en
voogd van Sophie zijn huisvrouw d.v. Willem Kepken. Getuigen: Willem Scilder en Dirk Rover.
Elizabeth van Nuwelant ziet af van vernadering. (Bron: SAB, RA R 1180 fol. 389)
N.B.: De mogelijkheid is dat Ambrosius man van Sophie Willemsdr. Kepken een zoon is van de
hierboven genoemde wijlen Ambrosius van Nuwelant. die dan een zoon is van een "Goedele"? Later
komt regelmatig een Ambrosius Guedelensoen voor in 1425 en 1426 dit kan m.i. niet dezelfde zijn
want in1396 is daar Ambrosius Goedelenssoon al overleden!!!
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Van Ambrosius en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Jan Broes Aleytenzn. van Geffen..
2 Agnes Broes Aleytendr. van Geffen. ook genaamd Agnes Broes Heylwigendr..
1385:
Agnes d.v.w. Broes Heylwigen (van Gheffen) land in de parochie van Geffen belendend o.a.
Heilwig Kepkens nat.d.v. Jan Kepken Lijsbettensoen, verkoopt zij aan Roelof Lambrechtssoen van
Geffen. Vervolgens verkoopt Heilwig Kepkens ook haar deel aan Roelof. (Bron: SAB, RA R 1177
fol. 217)
jan 1389-luki 1389:
Vermelding Agnes dochter wijlen Broes Heylensoen in de parochie van Geffen met Aleyt weduwe
Broes Guedelensoen en haar zoon Broes. (Bron: SAB, RA R 1178 fol. 246vo)
mei 1395-aug 1395:
Vermeld wordt Agnes dochter van wijlen Broes Heilwigen, slecht leesbare akte door vlekken. (Bron:
SAB, RA R 1179 fol. 178)

V-D Ambrosius Guedelenzn. van Geffen, zoon van [Ambrosius Geffen] (IV-B) en Guedelen.
Ambrosius was gehuwd met Aleyt.
Van Ambrosius en Aleyt zijn twee kinderen bekend:
1 Ambrosius Ambrosius Guedelenzn., schepen Geffen 1446.
Broesken Broes Guedelenzoonszoon is schepen in Geffen (Bron: Oorkonden Groot Ziekengasthuis
's-Hertogenbosch, regestnr. 987 en 989.)
1391:
Broes z.v.w. Broes Guedelen van Geffen man van Sophie d.v.w. Willem Kepken van Nuwelant met
een pacht t.b.v. Roelof z.v. Jan Kepken van Nuwelant.(Bron: SAB, RA R 1178 fol. 204vo, slecht
leesbaar door vlekken)
1392:
Broes z.v.w. Broes Goedelensoen man van Sophie d.v. Willem Kepken met een roggepacht op
land gelegen in de parochie van Nuwelant ter plaatse Wilshuysen, aan Roelof Jan Kepken.(Bron:
SAB, RA R 1178 fol. 477)
ca. 1396:
Roelof z.v. Jan Kepken verkoopt aan Goyart Peynenborch land te Nuland ter plaatse "Wilshusen"
belendend erfgoed van Roelof z.v. Jan Kepken e.z. en erfgoed van wijlen Heer Dirck van Dinther
a.z. met een pacht van Ambrosius gend. Broes z.v.w. Ambrosius gend. Broes Goedelensoen, man
en voogd van Sophie zijn huisvrouw d.v. Willem Kepken. Getuigen: Willem Scilder en Dirk Rover.
Elizabeth van Nuwelant ziet af van vernadering. (Bron: SAB, RA R 1180 fol. 389)

16/17 februari 1424:
Willem Haerdscheen z.v.w. Dirck Haerdscheen met een stuk land gelegen in de parochie Geffen ter
plaatse “aen die Wyck” met vermeldingen van Ambrosius z.v.w. Ambrosius Guedelenzn. (Bron:
SAB, RA R 1194 fol. 125vo)
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Ambrosius was gehuwd met Sophie Willemsdr. Kepken.
2 Heymeric Ambrosius Guedelenzn..
17 februari 1446:
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Heymericus, z.v.w. Ambrosius, gezegd
Guedeldenzoon, aan Johannes, z.v.w. Wilhelmus, z.v.w. Johannes, gezegd Aben, in erfpacht,
heeft uitgegeven twee stukken land, gelegen in de parochie van Geffen naast de Loeyweg tussen
het erf van Ambrosius Arntszoon enerzijds en dat van Henricus Johanneszoon Lambrechs
anderzijds, strekkende van af het erf van Ambrosius Arntszoon voornoemd tot het erf van Cristina,
weduwe van Wilhelmus Haerdscheen, onder verplichting daaruit jaarlijks op 2 februari aan
Heymericus voorschreven te vergelden een pacht, groot ½ mud rogge. Datum decima septima die
mensis Februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto. Oorspr. (Inv.
Nr. 2534). Met de 2 schepenzegels van Arnoldus Monix Ghysbertuszoon en Arnoldus van
Vladeracken in groene was. Het 1e zegel bijna geheel verloren; het 2e beschadigd.(Bron:
Oorkonden Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch, regestnr. 977)
26 februari 1456:
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Heymericus, z.v.w. Ambrosius, gezegd
Guedeldenzoon, aan Jacobus, z.v.w. Wilhelmus Haerdscheen overdraagt de erfpacht, vermeld in
de brief d.d. 17 februari 1446 (Zie Reg. Nr. 977). Datum vicesima sexta die mensis Februarii,
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto. Oorspr. (Inv. Nr. 2534). Met de 2
een weinig geschonden schepenzegels van Goeswinus Toelinc en Gerardus Boest in groene
was. (Bron: Oorkonden Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch, regestnr. 1164.)

V-E Heilwig Guedelendr., dochter van [Ambrosius Geffen] (IV-B) en Guedelen.
1408-1409.
In twee doorgehaalde akten wordt melding gemaakt van Heilwich Guedelendr. weduwe van Jan
Geertruidenzoon met haar tocht te Geffen aan (doorgehaald) Ambrosius Guedelenzn.
Vervolgens gez. Heilwich met een roggepacht te Geffen aan Ambrosius haar neef. (Bron: SAB, RA R
1186 fol. 180)
Heilwig was gehuwd met Jan Gertrudenzn..
1406-1407:
Mechtelt weduwe van Jan Bruessoen, riemslager, haar vruchtgebruik te Rosmalen Heze bij die
Hoevedyc, gegeven aan haar kinderen Ambroes en Elizabeth nu verkocht door die kinderen aan
Broes z.v.w. Jan Gertrudensoen, met een pacht aan de vicaris van Roesmalen (Bron: SAB, RA R
1185 fol. 59vo)
5 juli 1414:
Broes en Jan z.v.w. Jan Gertrudensoen van Heze en c.s. verkopen een pacht van w. Jan Guedelsoen
aan Broes Guedelsoen. Getuigen: Hendrik Heym en Gerard van Berck. (Bron: SAB, RA R 1188 fol.
451vo)

Van Jan en Heilwig zijn twee kinderen bekend:
1 Broes Jan Gertrudenzn.
2 Jan Jan Gertrudenzn.
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