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Inleiding 
 

Op een paar momenten in het leven heeft een mens de neiging om 

nadrukkelijk naar het verleden te kijken. De tachtigste verjaardag is een 
mooie gelegenheid omdat  je dan uit eigen ervaring mee kunt praten over 

pakweg 75 jaar geschiedenis. Dan ontstaat vanzelf ook de behoefte om veel 
verder de geschiedenis in te gluren, naar het leven van de voorvaderen. In 
dit boekje doe ik een bescheiden poging om sporen van de familie 

Hesselmans terug in de tijd te volgen.  Dat is dankbaar werk, want het is 
een bijzondere, weinig voorkomende achternaam. Er zijn dertien generaties 

van bekend die als ‘hoofdstad’  Hilvarenbeek hadden en hebben, maar 
waaruit ook grote en kleine zijtakken zijn ontsproten, in en buiten de regio 

Midden-Brabant. Omdat dit boekje is geschreven ter gelegenheid van de 
80ste verjaardag van Harrie Hesselmans, is hij natuurlijk het beginpunt van 
de tocht naar het verleden. Ik heb echter meteen maar alle Hesselmansen in 

kaart gebracht. Wie aan het eind van een andere zijtak begint komt 
onherroepelijk bij dezelfde stamvader uit. Ik begin met de beschrijving van 

de hele familie en eindig met de voorouders van Harrie Hesselmans. De 
volledige genealogie van de familie Hesselmans uit Hilvarenbeek, Diessen, 
Tilburg, Goirle, Loon op Zand is te vinden op internet: 

home01.wxs.nl/~tondej/. Zij bevat 508 namen.  
Nog één opmerking: dit verhaal gaat over mensen die Hesselmans heten, 

het is niet de volledige geschiedenis van de afstamming want dan zou ik ook 
aandacht aan de vrouwelijke lijnen moeten besteden. Deze beperking is 
geen relativering van de rol van de vrouw.  

 
 

Van Helselmans naar Hesselmans 
 
Henrick Bartholomeus Helselmans vestigde zich in 1593 in Hilvarenbeek 

door zijn huwelijk met Marie Adriaen Otten, telg uit een gegoede Beekse 
familie die academisch gevormden kent. De herkomst van Henrick is niet 
bekend, maar in de Kempen (Bergeijk, Luyksgestel) kwam de achternaam 

Helselmans vaker voor. Gezien de maatschappelijke positie van zijn bruid 
zal ook hij afkomstig zijn uit de bovenlaag van de dorpse samenleving. Zijn 

schoonouders –schoonvader was procureur in Hilvarenbeek- laten hem het 
huis het Gulden Cruijs na waar hij een bierbrouwerij begint. De woning staat 
op de hoek van de Paardenstraat en de huidige Vrijthof, daar waar nu 

restaurant Eglantier is gevestigd.  Zijn weduwe koopt in 1612 ook het 
buurpand. Er stonden in het stukje tussen Paardenstraat en kerk toen drie 

huizen. Het derde heette ’t Rat van Avontuur 
Het echtpaar krijgt twee zonen. Geraert (Gerrit) is winkelier, tollenaar en 
voerman. In 1645 werd hij in zijn hoedanigheid als tollenaar uitgescholden 

voor een stuck diefs ende een stuck schelms, waarbij hij er met een tinnen 
bierkan van langs kreeg. 

Zijn broer Adriaen was leerlooier en schoenmaker in den ouden Trapman 
aan de Varkensmarkt en deken van het gilde St. Crispijn. In 1651 was hij 



borgemeester van Hilvarenbeek. Dat was geen burgemeester zoals wij die 
kennen maar de verantwoordelijke voor de boekhouding van de gemeente.  

De kinderen van deze eerste twee in Hilvarenbeek gedoopte Helselmansen  
trouwden op hun beurt met bekende Beekse namen zoals Van den 
Nieuwenhuysen, Middegaels, Moonen, Lemmens van Tulder, Schilders en 

Schellekens. We zitten dan in het midden van de zeventiende eeuw. 1  
Helselmans  is dan verworden tot Hesselmans.  Dat is eenvoudig te 

verklaren. De achternaam Helselmans kwam in Hilvarenbeek niet voor, de 
naam Hessels wel. De ‘l’ werd daarom in het gebruik snel vervangen door 
een ‘s’ Je ziet in met name de kerkelijke boeken dat Hesselmans kortweg 

ook wel Hessels wordt genoemd en tot op de dag van vandaag worden 
sommige Hesselmansen ook wel d’n Hessel genoemd.  

Als de zeventiende eeuw vordert worden zij van ambachtslieden 
langzamerhand landbouwers. Ze belegden hun verdiensten in grond en 

lieten hun zonen daarop boeren. De eerder genoemde Gerrit kocht 
omstreeks 1660/1670 elk jaar wel een een stuk grond.  
De verschuiving van ambacht naar landbouw zal ook te maken hebben 

gehad met de grote economische crisis waarin Hilvarenbeek onder de 
heerschappij van de Staatse Nederlanden terecht kwam.  

Het dorp was niet langer meer het oude welvarende handelscentrum. 

 

Het werd een gewoon boerendorp. De Hesselmansen waren geen dagloners 

                                                           
1 Zie voor  nadere bronvermelding van bovenstaande gegevens: L. Adriaenssen en J van der Zanden in 

Brabantse Leeuw 1994, pag. 189-192. In mijn beschrijving van de genealogie wijk ik op een aantal punten 

af van de daar genoemde afstammingen.  
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of keuterboeren, maar bezaten door de eeuwen heen  flinke boerderijen, zo 
blijkt uit de vele notariële en overdrachtsaktes die  bewaard worden in het 

Regionaal Historisch Centrum in Tilburg.  
 
 

De Beekse stam 
 
De familie Hesselmans  is aan het einde van de zeventiende eeuw flink 

uitgedijd  maar er sterven ook al snel enkele takken uit. Cruciaal voor het 
nageslacht is Gerardus (Gerrit)  Hesselmans die leefde van 1711 tot 1793. 

Zijn twee zonen zorgden voor nagenoeg alle nakomelingen die nu in 
Nederland wonen, De andere takken zijn vroeg of laat uit de geschiedenis 
verdwenen. Het schema laat zien hoe de twee zonen van Gerrit twee stevige 

zijtakken vormen. stam Petrus (overleden 1783) en stam Adrianus ( 
overleden 1814).  ‘Stam Petrus’ splitst zich in de negentiende eeuw op in 

twee forse takken.  ‘Tak 1’ heeft lange tijd geboerd op een boerderij aan de 
Koestraat en heeft onder meer als nazaten de oprichter van het 
transportbedrijf Hessinex en de  nu nog levende  Piet Hesselmans uit de 

Veldhoven in Hilvarenbeek.  
‘Tak 2’  is stevig geworteld op het Groot Loo. Achtereenvolgens boerden er  

 
Driek,  Grad, zijn zonen Harrie, Jos, en Sjaak Hesselmans  en nu Gerard,  de 

enige zoon van Harrie Hesselmans.  

Afb. 1 Grard Hesselmans  en  Zus Roozen met hun negen kinderen. Zittend links 

Johanna de zus van Grard.  



 
Uit de stam Adrianus komen de Hesselmansen voort die later wortel schoten 

in Esbeek en in Biest-Houtakker. Daar groeide ook een tak aan die zich als 
schoenmakers en leerlooiers in 1840 vestigde in Loon op Zand. Van daaruit 
is er een stukje doorgeschoten naar Amsterdam en Weesp. 

De andere takken die vanuit de zeventiende eeuw in Hilvarenbeek zijn 
ontwikkeld zijn vroeg of laat afgestorven. We komen er in de negentiende 

eeuw nog maar enkele representanten van tegen, en dat zijn de 
allerlaatsten.  
 

 
 

 
De andere takken  
 
Dit was de Hilvarenbeekse tak met 
de zijtakken die in de negentiende 

eeuw zijn ontstaan, maar eerder 
verkasten Hesselmansen al naar de 

omringende dorpen. Bijvoorbeeld 
naar de grensplaats Poppel, waar 
omstreeks 1680 vanuit Hilvarenbeek 

een Hesselmans zich vestigde als 
gareelmaker. Een eeuw later komt 

vanuit Goirle nog een Hesselmans 
naar Poppel, maar van deze takken is 

niets overgebleven.  
 
Belangrijker is de rijke Goirlese tak. 

In 1660 trouwt Hendrik Adriaan 
Hesselmans  met de Goirlese 

Catharina van den Eijnde. De zes 
kinderen van dit echtpaar zorgen 
eveneens voor een flink nageslacht 

en aldus kent Goirle rond 1720 een 

omvangrijke familie Hesselmans die echter aan het eind van de achttiende 
eeuw snel slinkt. Petrus Hesselmans (1731-1816) moet gezien de gronden 

en boerderijen die hij bezat een van de rijkste Goirlenaren zijn geweest. Hij 
had diverse bestuurlijke en maatschappelijke functies. Zijn zoon Jan (1758-

1851) was in Tilburg priester van St. Dyonisius ’t Heike en beheerde 
daarnaast de nalatenschap van zijn vader.  
Peter en later Jan hielden daarvan nauwgezet aantekening in een zwart 

boekje2, dat een rijke bron is voor de geschiedschrijving van Goirle. 

                                                           
2 RHC Tilburg, Huisarchieven no 549, inventarisno 757. 

Afb. 2 Piet Hesselmans (1869-1935 en zijn vrouw Trien Schellekens met staande van links 

naar rechts hun zonen Jan, Tinus en Janus. 



Het bevat niet alleen gegevens over onroerend goed en opbrengsten, maar 
Peter  gebruikte het ook als een soort dagboek.  

Een gedeelte hieruit: 
1794 den 7 september  is de meyt mishandelt (verkracht) door 7 fransche 
huzaren en den 16 may tegen iders meyning daar van gekraemt 

1801 den 7 juli s middags 4 uren is den boekweit te Goirle verhageld en de 
rog deerlijk gekraakt. 

1811 in den nazomer is noordwaarts een ster gezien schuins naar de 
hoogte, met menigvuldige straelen. 
1812 op Aswoensdag heeft een dolle hond veel honde gebeten en in 

verscheidene stallen geweest.  
Priester Johannes noteerde precies waar hij zijn contanten had verborgen. 

In den grondt tussen mijn bed en de kast een pot van 2800 silvergeldt en 
tussen het venster en de goot een pot van 2200 en een van 1350 onder het 

venster in de grote kamer. 
Dat hij geld genoeg had blijkt uit de schenking aan de Goirlese pastoor van 
een leven lang miswijn ter waarde van 250 gulden.  

Burgemeester Suys van Tilburg erfde alle geld en goederen.  
 

Vanzelfsprekend kwamen ook in Diessen Hesselmansen te wonen, maar veel 
zijn het er niet geweest. De eerste was Wouter die in 1740 naar Baarschot 
trok en met het overlijden van hoefsmid Johannes werd in 1844 de 

Diessense tak ten grave gedragen.  
 

Met Tilburg hebben de Hesselmansen heel weinig. Aan het begin en aan het 
eind van de achttiende eeuw streken er enkele gezinnen neer, maar het 
waren onbeduidende  zijloten die niets om  het lijf hadden.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Iedere familie heeft zo zijn eigen zwarte schapen. Een zielig geval is 

Gisberta Hesselmans, dochter van de in Goirle geboren ongehuwde moeder 
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Petronella. Gisberta wordt in 1854 voor de tweede maal in Den Bosch 
aangehouden wegens landloperij. Ze verkeerde in een allerongelukkigsten 

toestand zonder papieren noch middelen van bestaan. Beklaagde heeft 
bekend dat zij sedert enige tijd zwervende is en geen bepaald beroep 
uitoefende en geheel hulpeloos is. 3 Ze wordt veroordeeld tot drie maanden 

gevangenisstraf  en wordt op haar verzoek gezonden naar de kolonie van 
weldadigheid.  

Ook weinig glorievol was het restje Hesselmans dat via Goirle, Poppel en 
Den Bosch uiteindelijk neerstrijkt in Gennep, waar het rond 1900 uitsterft.  
Het aantal ongewenste zwangerschappen in deze loot was opmerkelijk hoog.  

 
 

Varia 
 
*Jan Gerarts Hesselmans (1636-1685) schoot zich in 1665 met de kruisboog 

koning van het St. Jorisgilde hoewel hij op twee krukken liep. Het 
koningsschildje met daarop de twee krukken afgebeeld behoort nog steeds 
tot het koningszilver van dit gilde.  

 
*Bartholomeus Hesselmans vestigde zich als kuiper in Antwerpen waar hij in 

1671 het poorterschap verwerft. Zijn nalatenschap wordt verdeeld door de 
familie in Hilvarenbeek en Goirle.  

*Hendrick Hesselmans, zoon van Gerrit, wordt in 1661 in Hilvarenbeek 

doodgestoken door  de ongehuwde Hendrik van den Kieboom die 
voortvluchtig blijft. 4 

 
*Cornelis Hesselmans, jachtopziener in de bossen van Diessen,  wordt ‘Kees 

Haas’ genoemd in een getuigenis in  1719 aangaande een loslopende hond 
en het gebruik van een snaphaan (geweer)5.  

 
*In 1805 verdrinkt het driejarig zoontje Pieter van Adriana Hesselmans en 
Hendrik van Gestel.  

 
*n het Nederlandse handelsregister staan op dit moment vijftien bedrijven 

ingeschreven waarin de naam Hesselmans voorkomt. Dat varieert van 
kalverfokkers en adviesbureaus tot tandtechnische bureaus  en een creatief 

                                                           
3 Rijksarchief in Noord-Brabant, 116.01.04,  Inventarisno 43, rol 87. 
4 Raad van Brabant, dossier 166-10, record 2023 
5 RA Hilvarenbeek, R211, folio 245. 



ontwerper. Bijzonder is Hesselmans International,70 jaar oud handelsbedrijf 
te Weesp in begrafenisbenodigdheden. Het bedrijf is opgericht door een 

afstammeling uit de Loon op Zandse tak van de Hesselmansen. 
 
*In het telefoonboek staan 94 Hesselmansen, met als concentratie nog 

steeds Hilvarenbeek en omliggende dorpen, maar ook onder meer in 
Castricum, Tegelen, Ysselstein, Middelburg, Mijdrecht, Weesp, Limbricht, 

Heemskerk, Hellevoetsluis en Valkeburg wonen Hesselmansen.  
Ga je ervan uit dat er ook nog 100 vrouwelijke Hesselmansen zijn dan kom 
je op tweehonderd volwassenen. Met nog tweehonderd à driehonderd 

kinderen kom ik op maximaal vijfhonderd mensen in Nederland die 
Hesselmans heten.  

 
*Vraag blijft  of alle Hesselmansen in Nederland van dezelfde Beekse stam 

komen. Verreweg het grootste deel wel, maar er zijn ook onopgeloste 
puzzelstukjes. Nu,  maar ook al in de negentiende eeuw toen er bijvoorbeeld 
al een clustertje in Zuid-Limburg woonde.   

 
*Kijkende naar de ontwikkeling van het bevolkingsaantal gedurende 11 

generaties valt de daling op in het begin van de negentiende eeuw. De 
sterke stijging vanaf 1850 komt  overeen met de algemene 
bevolkingsexplosie die vanaf die tijd plaatsvindt. Nog een paar cijfers:  De 

gemiddelde leeftijd bij het trouwen was 32 jaar, 14 keer is een Hesselmans 
meerdere keren gehuwd. Het gemiddeld aantal kinderen is vier.  

 
 

De afstamming in rechte lijn 
 

11e generatie (stamgrootouders) 
 
Henrick Bartholomeus Helselmans, geboren 1568 in 'De Kempen'. 

Henrick trouwde 1592 in Hilvarenbeek met:  
Marie Adriaen Otten. 

Henrick was vermoedelijk afkomstig uit de omgeving van Eersel en Bergeijk. 
Hij vestigde zich door zijn huwelijk met Marie Otten in Hilvarenbeek, dochter 
uit een vermogende familie. Haar vader was procureur. Van zijn 

schoonouders erfde Henrick het huis het Gulden Cruijs op de hoek van de 
Paardenstraat en de huidige Vrijthof, daar waar nu restaurant Eglantier is 

gevestigd. Hij vestigde er een bierbrouwerij en werd daardoor ook wel 
Brouwers genoemd. Zijn weduwe kocht in 1612 ook het buurpand. In 1634 
gaf zij de ‘tocht’ in deze huizen ‘aande gemeyn merckt, aldaer tusschen de 

Perdtstraet daer de beke tusschen beyde loopt’ aan haar zonen Adriaen en 
Gerrit. 

In dit hoekje van de Vrijthof stonden stonden drie huizen, nu nog twee. 
Henrick en Marie kregen vijf kinderen: 

1. Peter Henrick Helselmans, gestorven 07-09-1625 in Hilvarenbeek.  

Hij trouwde met Heylwich Moonen en overleed samen met zijn kinderen 
aan de pest. 



2.  Bartholomeus Henricx Helselmans, gestorven aan de pest op 03-09-
1625 in Hilvarenbeek.  

3. Geraert Henrick Hesselmans, voerman, winkelier en tollenaar in 

Hilvarenbeek. Gestorven als bemiddeld grootgrondbezitter in 1674. 

Zijn vrouw Heyltje verklaart in 1690 als ze 86 jaar is dat ‘binnen 
Hilvarenbeek is geweest een vaste wekelijkse vrijdagse  markt waar de 

huisluiden brachten boter, spek en eetwaren en andere koopwaar, dat 
boterkramers of voorlopers pas na 11 uur boter mochten kopen’.6 
Dochters van hem trouwden met Michiel van den Nieuwenhuysen 

(herbergier, winkelier, bierbrouwer) en Aert Middegaels (voerman van 
Antwerpen op Den Bosch). 

4.  Adriaen Henrick Helselmans (zie onder), geboren 08-09-1593 in 
Hilvarenbeek, gestorven 28-01-1677 in Hilvarenbeek.  
5.  Maria Helselmans, gedoopt 22-09-1599.  

 
10e generatie (stamouders) 

 
Adriaen Henrick Helselmans, geboren woensdag 8 september 1593 in 
Hilvarenbeek en overleden donderdag 28 januari 1677 in Hilvarenbeek, 83 

jaar oud. 
Adriaen was leerlooier en schoenmaker in den Ouden Trapman aan de 

Varkensmarkt in Hilvarenbeek en vanuit dat beroep ook broeder van het 
gilde van Crispijn en Crispianus. In 1651 was hij borgemeester van 

                                                           
6 RA Hilvarenbeek, R207, folio 210. 

Afb. 3 De hoek Vrijthof met de Paardenstraat. Duidelijk is de zien dat waar nu twee 

restaurants zijn gevestigd drie panden hebben gestaan. In het linkse heeft Henrick 

Helselmans gewoond. Het zag er toen anders uit. 



Hilvarenbeek. Hij trouwde sjiek, namelijk met een dochter van Aleyt 
Boudewijns die in Diessen op het Hooghuis woonde. Zijn kinderen 

verdeelden in 1677 de nalatenschap, die bestaat uit onroerende goederen 
aan het Spul 7 en aan het Kleine Loo,  
Adriaen trouwde met:  

Mayken Wouter Thielen van den Berghe, geboren maandag 26 april 
1599 in Hilvarenbeek. 

 
Adriaen en Mayken kregen negen kinderen: 

1.  Aleyt Adriaen Helselmans.  

2.  Mayken Adriaen Helselmans, trouwde met Jan Bartels Lemmens van 
Tulder molenaar te Rovert op de grens van Poppel en Hilvarenbeek.  

3.  Wouter Adriaen Hesselmans.  
2. Henricus Adriaen Helselmans, geboren 1626.  

5.  Petronella Helselmans, gedoopt 24-01-1631.  
6.  Cathelyn Adriaen Helselmans, gedoopt 31-05-1635, trouwt met 
Adriaen Roymans.  

7.  Margrieta Adriaen Helselmans, gedoopt 17-02-1639.  
8.  Gertrudis Helselmans, gedoopt 29-01-1642.  

9.  Bartholomeus Hesselmans, gedoopt 05-03-1643, trouwt met 
Adriaentje Zoetendaels en vestigt zich als kuiper in Antwerpen, waar hij 
in 1671 het poorterschap verwierf.  

 
9e generatie (oudbetovergrootouders) 

 
Wouter Adriaen Hesselmans, geboren rond 1625 in Hilvarenbeek, 
overlijdensdatum onbekend maar in ieder geval tussen 1693 en 1702 in 

Hilvarenbeek.   
In 1693  getuigt hij voor de schepenen van Hilvarenbeek dat hij tien jaar 

geleden als dienaar van de publieke verpachting een stuk grond aan de 
Gelderstraat heeft verpacht.8 
 

Wouter trouwde dinsdag 28 december 1666 in Hilvarenbeek met:  
Adriaentje Adriaens van Dun, overleden dinsdag 6 juni 1702 in 

Hilvarenbeek. 
 
Wouter en Adriaentje kregen zes kinderen: 

1.  Bartholomeus Hesselmans, gestorven 16-06-1739 in Hilvarenbeek.  
2.  Adriaen Wouter Hesselmans, gedoopt 17-07-1667, gestorven 07-

04-1719 in Hilvarenbeek.  
3.  Henricus Hesselmans, gedoopt 27-09-1669.  
4.  Geraert Wouter Hesselmans, gedoopt 06-08-1673.  

5.  Margaretha Maria Hesselmans, gedoopt 02-10-1675.  
6.  Johanna Hesselmans, gedoopt 23-06-1678.  

                                                           
7 RA Hilvarenbeek, R68, folio 039. 
8 RA Hilvarenbeek R207, folio 210. 



Afb. 4 Aantekening in het doopboek van de St. Petrusparochie in Hilvarenbeek van de doop van 

Adrianus Hesselmans, zoon van Wouter Hesselmans en Adriaentje van Dun.  

 

 
8e generatie (oudovergrootouders) 

 
Adriaen Wouter Hesselmans, gedoopt zondag 17 juli 1667 in 
Hilvarenbeek, overleden Goede Vrijdag 7 april 1719 in Hilvarenbeek. 

Adriaen bezat huis, schuur, hof en grond aan de Velthoven. In 1741 
verkopen de zes zonen en dochters de boerderij aan zoon Wouter.  

Adriaen wordt in 1712 genoemd als bestuurder van de armenzorg van 
Hilvarenbeek.  
Adriaen trouwde zondag 21 februari 1700 in Hilvarenbeek met:  

129 Maria Hendricks de Crom, geboren zaterdag 25 juni 1672 in Diessen. 
 

Adriaen en Maria kregen zeven kinderen: 
1.  Adriana Hesselmans, gedoopt 29-12-1701.  
3. Henricus Hesselmans, gedoopt 03-04-1704.  

Koopt in 1748 huis,schuur,grond en schop aan de Notelbeemd in Esbeek 
4. Henricus (Dejonge) Hesselmans, gedoopt 30-03-1709.  

Koopt in 1746 huis, schuur en grond aan ’t Loo in Hilvarenbeek 
5. Wouter Hesselmans, gedoopt 1711, gestorven 31-12-1783 in  

Baarschot, Diessen.  
Hij is grondlegger van de Diessense tak.  
5.  Gerardus Hesselmans, geboren 01-1711 in Hilvarenbeek, 

gestorven 13-06-1793 in Hilvarenbeek.  
6.  Elisabeth Alegonda Hesselmans, gedoopt 10-1712.  

7.  Johannes Hesselmans, gedoopt 25-01-1713.  
 
 

  
 

 



7e generatie (oudgrootouders) 
 

Gerardus (Gerrit) Hesselmans, geboren januari 1711 in Hilvarenbeek en 
overleden donderdag 13 juni 1793 in Hilvarenbeek, 82 jaar oud. 
 Hij is mede-erfgenaam van de boerderij van zijn vrouw die in De Biest 

stond. Hij verkoopt de boerderij in 1748. 
Op 24-9-17559 doen de schepenen uitspraak in een geding dat Gerrit heeft 

aangespannen tegen Martinus van der Meijs. ‘voor de schaade welke door 
gedaagdens paart op des eyers lant veroorzaakt mag zijn’ Van der Meijs 
moet 2 gulden en 12 stuivers betalen. Er is onder meer een wijnroemer (2 

stuivers), vier bierglazen (6 stuivers), een ‘boterschutteltje’ en 1 ‘postelijne 
teekopje’ (2 stuivers)  

Afb. 5  Fragment uit  een notariele akte van 1748 waarin Gerrit Hesselmans  akkers en wei verhuurt 

aan Jan Huijbreghts. 

gesneuveld.  
 In 1787 leent hij 300 gulden aan Peter Bosmans, welke schuld in 1800 aan 
de kinderen van Gerrit is ingelost. 

Gerrit werd gezien als iemand die veel van het dorp wist.  Zo verklaarde hij 
in 1791 onder ede dat hij ‘waarachtig weet dat de regenten van 

Hilvarenbeek ooit enig pacht of recht van houtschot hebben gevorderd of 
betaald’. 10 
Hij kent de juridische regeltjes goed, zo blijkt uit het slimme gebruik van het 

voorkeursrecht dat hij als bloedverwant bij de verkoop door familieleden van 
onroerend goed heeft.   

Het is niet bekend waar hij zelf woont  

                                                           
9 RA Hilvarenbeek, inventarisno. 5188 
10 RA Hilvarenbeek, R 212, folio 130. 



Gerardus trouwde zaterdag 23 januari 1740 in Hilvarenbeek met:  
Adriana Petrus Ooijens. 

 
Gerardus en Adriana kregen drie kinderen: 

1.  Adrianus Hesselmans, gedoopt in maart 1741, gestorven 12-01-1814 

in Diessen.  Hij is voorouder  van de Hesselmansen die in de twintigste 
eeuw boerden in Esbeek en Biest-Houtakker. Adrianus was de voogd van 

de kinderen van zijn vroeg overleden broer Petrus. 
2.  Petrus Hesselmans, gedoopt 25-01-1743, gestorven 08-07-1783 in 
Hilvarenbeek.  

3.  Nicolaas Hesselmans, gedoopt 28-11-1745, ongehuwd gestorven 28-
5-1815 in Hilvarenbeek.  

 
 

6e generatie (oudouders) 
 
Petrus Hesselmans, gedoopt vrijdag 25 januari 1743 in Hilvarenbeek, 

overleden dinsdag 8 juli 1783 in Hilvarenbeek. 
Peter koopt op 29/7/1780 van de Tilburger Huijbert van Gestel  huis, stal, 

schuur, schop, bakhuis, hof en percelen zaai- en weiland op ’t Loo. De 
huiskavel bedraagt zeven loopensen. (zes loopensen vormen een hectare), 

het zaailand aan den Lange Akker 9 loopensen, het land Aan ’t Rot vier 
loopensen, in de Elst 2 loopensen en aan het Leurenbroek 1,5 loopensen. 
Peter betaalt 1900 gulden en leent 1200 gulden. De schuld is in 1785 

ingelost. Voogd en oom Adrianus koopt voor de wezen in 1789 nog een 
perceel aan ’t Loo, in 1797 een weiland aan de Waterlaat en in 1798 

schaarbos aan de Plukmuts.  
Adriaan beheert de boedel van de vroeg overleden Peter en Hendrina. Het is 

Afb. 6 De achterzijde van Groot Loo 14.  Harrie en Sjaan Hesselmans staan in de deuropening. 



aannemelijk dat deze boerderij op ’t Loo steeds in de familie is vererfd. 
Petrus trouwde zondag 26 februari 1775 in Hilvarenbeek met:  

Hendrina Peter Bruurs, geboren woensdag 2 september 1750 in 
Hilvarenbeek en overleden zaterdag 19 juni 1784 in Hilvarenbeek, 33 jaar 
oud. 

 
Petrus en Hendrina kregen vijf kinderen: 

1.  Adrianus Hesselmans, gedoopt 30-11-1775, gestorven 24-04-1846 
in Hilvarenbeek.  
2.  Adriana Hesselmans, gedoopt 14-09-1777, getrouwd met Henricus 

van Gestel.  
3.  Petronella Hesselmans, gedoopt 30-11-1778, gestorven 08-03-1793 

in Poppel.  
4.  Johannes Hesselmans, gedoopt 11-06-1781, gestorven 21-01-1785 

in Hilvarenbeek.  
5.  Petrus Hesselmans, gedoopt 03-12-1783, gestorven 1784 in 
Hilvarenbeek.  

 
5e generatie (betovergrootouders) 

 
Adrianus Hesselmans, gedoopt donderdag 30 november 1775 in 
Hilvarenbeek, overleden vrijdag 24 april 1846 in Hilvarenbeek. 

Adriaan bezit twee boerderijen, een van 12 bunders en 10 roeden die wordt 
geërfd door zijn zoon Adriaan en nog een van 9 bunders die wordt geërfd 

door dochter Maria die is getrouwd met Cornelis de Graaf.  
Hij trouwt op zaterdag 22 december 1804 met:  
Petronella Adriaan Schellekens, geboren zondag 2 november 1777 in 

Hilvarenbeek en overleden donderdag 21 februari 1839 in Hilvarenbeek, 61 
jaar oud. 

 
Adrianus en Petronella kregen vier kinderen: 

1.  Henricus Hesselmans, gedoopt 22-10-1805, jong gestorven.  

2.  Maria Hesselmans, gedoopt 24-01-1808, gestorven 06-07-1861 in 
Hilvarenbeek.  

3.  Petronella Hesselmans, gedoopt 10-07-1810, jong gestorven.  
4.  Adrianus Hesselmans, gedoopt 12-09-1819, gestorven 10-07-1877 
in Hilvarenbeek.  

 
4e generatie (overgrootouders) 

 
Adrianus Hesselmans, gedoopt zondag 12 september 1819 in 
Hilvarenbeek, overleden dinsdag 10 juli 1877 in Hilvarenbeek. 

Hij bewoont een boerderij annex leerlooierij  aan de Koestraat 55 (A48) in 
Hilvarenbeek, daar waar nu het bejaardenhuis staat en bezit ook nog een 

boerderij aan het Groot Loo. Samen zijn ze dertig hectaren groot. Zijn zoon 
Hendrik neemt de boerderij aan het Groot Loo (B116)  over, Petrus krijgt de 
boerderij aan de Koestraat. Deze twee broers zorgen ook voor het 

nageslacht, de andere broers sterven jong of blijven ongehuwd.    



Adrianus trouwde maandag 17 januari 1842 in Hilvarenbeek met:  
Gertruda Prinsen, geboren woensdag 25 september 1816 in Hilvarenbeek 

en overleden vrijdag 18 april 1845 in Hilvarenbeek, 28 jaar oud. 
Adrianus en Gertruda kregen één kind: 

Hendrik Hesselmans, geboren 16-05-1844 in Hilvarenbeek, gestorven 

15-07-1888 in Hilvarenbeek.  
Adrianus trouwde 1847 in Hilvarenbeek voor de tweede maal met: 

Jacoba van Dijck, geboren 16 april 1819 in Moergestel, gestorven 12 
november 1859 in Hilvarenbeek   
Adrianus en Jacoba kregen zeven 

kinderen: 
1.  Gerardus Hesselmans, geboren 22-11-

1847 in Hilvarenbeek, gestorven 12-03-
1918 in Hilvarenbeek.  Hij woont in bij 

zijn broer Petrus 
2.  Johanna Hesselmans, geboren 15-02-
1849 in Hilvarenbeek.  

3.  Adriaan Hesselmans, geboren 12-06-
1850 in Hilvarenbeek, jong gestorven.  

4. Petrus Hesselmans, geboren 14-
04-1852 in Hilvarenbeek, 
gestorven 17-03-1929 in 

Hilvarenbeek. Hij is getrouwd met 
Berdina van de Loo.  

 Hij gaat wonen in de boerderij van zijn 
vader in de Koestraat. Zie bijlage 
5.  Johanna Petronella Hesselmans, 

geboren 1854 in Hilvarenbeek.  
6.  Maria Anna Hesselmans, geboren 02-

09-1855 in Hilvarenbeek, gestorven 11-
02-1871 in Hilvarenbeek.  
7.  Johannes Hesselmans, geboren 13-11-

1858 in Hilvarenbeek, gestorven 07-02-

1879 in Hilvarenbeek.  
 
 

 
3e generatie (grootouders) 

 
Hendrik (Driek) Hesselmans, geboren Hemelvaartsdag donderdag 16 mei 
1844 in Hilvarenbeek en overleden zondag 15 juli 1888 in Hilvarenbeek, 44 

jaar oud. 
Hij boert op  ’t Loo (B92) Bij zijn overlijden bezit hij  twee boerderijen 

samen 25 hectaren groot. Ze worden voor de successierechten geschat op 
11.000 gulden. Voor vee en inboedel wordt 1300 gulden genoteerd en hij 
heeft ook nog enkele obligaties. Zijn zonen Gerardus en Johanna erven de 

boerderijen.    

Afb. 7 Bidprentje van Driek 

Hesselmans 



Hendrik trouwde maandag 5 april 1880 in Hilvarenbeek met:  
Margaretta Damen, geboren zaterdag 20 september 1845 in Hilvarenbeek 

en overleden zaterdag 15 mei 1915 in Hilvarenbeek, 69 jaar oud. Zij wordt 
in 1891 tijdelijk opgenomen in psych. centrum Voorburg in Vught 
 

Hendrik en Margaretta kregen drie kinderen: 
1.  Adriana Hesselmans, geboren 09-10-1881 in Hilvarenbeek, gestorven 

1883 in Hilvarenbeek.  
2.  Johanna Hesselmans, geboren 29-03-1883 in Hilvarenbeek, 
gestorven 04-08-1972 in Hilvarenbeek.  

3.  Gerardus Hesselmans, geboren 08-06-1884 in Hilvarenbeek, 
gestorven 12-07-1969 in Tilburg.  

 
 

 
2e generatie (ouders) 

 

Gerardus (Grard) Hesselmans, geboren zondag 8 juni 1884 in 
Hilvarenbeek en overleden zaterdag 12 juli 1969 in Tilburg, 85 jaar oud. 

Landbouwer aan het Groot Loo 5.  
Gerardus trouwde op 29 mei 1917 met: 
Jacoba van Akeren, geboren 15 november 1885 in Moergestel en 

overleden 16 november 1918 in Hilvarenbeek, 
31 jaar oud. 

Gerardus trouwde dinsdag 5 oktober 1920 in 
Diessen met:  
Francisca Roosen, geboren donderdag 14 juni 

1894 in Diessen en overleden woensdag 28 
januari 1959 in Hilvarenbeek, 64 jaar oud. 

 
Gerardus en Francisca kregen twaalf kinderen: 
1.  Henricus Cornelis Hesselmans, geboren 

13-10-1921 in Hilvarenbeek.  
2.  Cornelis Petrus Hesselmans, geboren 25-11-

1922 in Hilvarenbeek, gestorven 12-10-1944 in 
het ziekenhuis in Eindhoven.  
3.  Johannes Hendricus Hesselmans, geboren 

25-11-1922 in Hilvarenbeek, gestorven 03-12-
1922 in Hilvarenbeek.  

4.  Margaretha Johanna Hesselmans, geboren 

18-12-1923 in Hilvarenbeek.  
5.  Jacobus Petrus Hesselmans, geboren 31-05-1925 in Hilvarenbeek.  

6.  Petrus Bernardus Hesselmans, geboren 30-08-1926 in Hilvarenbeek.  
7.  Catharina Johanna Hesselmans, geboren 04-12-1927 in 

Hilvarenbeek, gestorven 07-02-1928 in Hilvarenbeek.  
8.  Catharina Johanna Hesselmans, geboren 27-03-1929 in 
Hilvarenbeek.  

Afb. 8 Kees Hesselmans  



9. Johannes Bernardus Hesselmans, geboren 04-08-1930 in 
Hilvarenbeek.  

10.  Maria Lucia Hesselmans, geboren 04-12-1931 in Hilvarenbeek.  
11.  Johanna Lucia Hesselmans, geboren 22-03-1934 in Hilvarenbeek.  
12.  Adrianus Gerardus Hesselmans, geboren 16-02-1936 in 

HIlvarenbeek.  
 

 
 

1e generatie  

 
Henricus (Harrie) Cornelis Hesselmans, geboren donderdag 13 oktober 

1921 in Hilvarenbeek. 
Landbouwer aan het Groot Loo 14 in de boerderij die komt uit de 

nalatenschap van zijn vader en tante.  
Henricus trouwde op 6 mei 1952 met Adriana van de Ven, geboren op 13-2-
1924. 

 
Met nog twee laatste generaties zodat we  op 13 generaties 

komen.  
 

 
 

 
 

Afb. 9 Harrie Hesselmans zo’n 35 

jaar geleden. 



 

Bijlage 1 
 
Genealogie van Petrus Hesselmans 

 
 

Petrus Hesselmans, geboren woensdag 14 april 1852 in Hilvarenbeek en 
overleden zondag 17 maart 1929 in Hilvarenbeek, 76 jaar oud. Hij trouwde 
zondag 30 januari 1887 in Hilvarenbeek met Berdina van de Loo. 

Woont in de Koestraat in de boerderij van zijn vader. Staat ook vermeld als 
leerlooier. Zijn broer Gerardus (geboren 19/11/1847) is inwonend. 

 
Kinderen van Petrus Hesselmans en Berdina van de Loo: 

 

1 Jacoba Hesselmans, geboren maandag 21 november 
1887 in Hilvarenbeek. 

 
2 Woutherus Johannes Hesselmans, geboren dinsdag 30 

april 1889 in Hilvarenbeek. 
 
3 Maria Johanna Hesselmans, geboren vrijdag 31 oktober 

1890 in Hilvarenbeek. 
 

4 Adrianus Gerardus Hesselmans, geboren zondag 25 
september 1892 in Hilvarenbeek en overleden maandag 
22 september 1913 in Hilvarenbeek, 20 jaar oud. 

 
5 Cornelis Hendrikus Hesselmans, geboren dinsdag 10 

maart 1896 in Hilvarenbeek en overleden woensdag 14 
april 1954 in Tilburg, 58 jaar oud. 
 

6 Hendrik Johannes Hesselmans, geboren zaterdag 19 
maart 1898 in Hilvarenbeek. 

 
7 Gerardus Petrus Hesselmans, geboren donderdag 10 
oktober 1901 in Hilvarenbeek. 

 
8 Petrus Woutherus Hesselmans, geboren maandag 27 juli 

1903 in Hilvarenbeek. 
 
9 Adriana Hesselmans, geboren woensdag 18 januari 1905 

in Hilvarenbeek. 
 

10 Alphonisius Bernardus Hesselmans, geboren maandag 
3 december 1906 in Hilvarenbeek. 
 

11 Anneta Maria Hesselmans, geboren vrijdag 16 oktober 
1908 in Hilvarenbeek en overleden vrijdag 13 december 



1991 in Goirle, 83 jaar oud. 
 

12 Regina Johanna Hesselmans, geboren maandag 6 mei 
1912 in Hilvarenbeek. 
 

 
2 Woutherus Johannes Hesselmans, geboren dinsdag 30 april 1889 in 

Hilvarenbeek. Hij trouwde 1927 met Catharina Swinkels. 
Woont in buurtschap  de Veldhoven.  
 

Kinderen van Woutherus Hesselmans en Catharina Swinkels: 
 

2.1 Gerdina Henrica Hesselmans, geboren donderdag 20 
september 1928 in Hilvarenbeek. 

 
2.2 Petrus Cornelis Hesselmans, geboren maandag 21 
oktober 1929 in Hilvarenbeek. 

 
 

5 Cornelis Hendrikus Hesselmans, geboren dinsdag 10 maart 1896 in 
Hilvarenbeek en overleden woensdag 14 april 1954 in Tilburg, 58 jaar oud. 
Hij trouwde 1924 met Margarrietta Luijten. 

 
Kinderen van Cornelis Hesselmans en Margarrietta Luijten: 

Landbouwer en transporteur aan de Gelderstraat 
 
5.1 Petrus Adrianus Hesselmans, geboren zaterdag 14 

februari 1925 in Hilvarenbeek. 
 

5.2 Rosalia Theresa Hesselmans, geboren woensdag 28 
april 1926 in Hilvarenbeek. 
 

5.3 Bernardus Godefridus Hesselmans, geboren zaterdag 
4 juni 1927 in Hilvarenbeek. 

 
5.4 Maria Johanna Hesselmans, geboren maandag 12 
augustus 1929 in Hilvarenbeek. 

 
5.5 Godefrida Adriana Hesselmans, geboren zaterdag 6 

september 1930 in Hilvarenbeek. 
 
5.6 Henrietta Josepha Hesselmans, geboren dinsdag 29 

maart 1932 in Hilvarenbeek. 
 

 


