
Vrijwel alle voorouders van de familie 
Baselmans en van Agt komen uit de Kem-
pen, het hart van het vroegere hertogdom 
Brabant. Eigenlijk komen de meesten uit 
het noordelijke deel van de Kempen, net 
onder Eindhoven. Er zijn opvallend veel 
generaties die in dezelfde plaats blijven 
wonen. Zo woont de familie Baselmans 
al vanaf het midden van de 16e eeuw tot 
het begin van de 19e eeuw in Strijp. Een 
andere belangrijke tak woont eeuwen-
lang in Zeelst. 
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De namen Baselmans en van Agt

Meer dan 600 jaar familiegeschiedenis

Dielis Dirck Cremers ( - 1569), schepen in 
Oirschot
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Ik heb in de familie geen adel aangetrof-
fen, maar wel mensen met een maat-
schappelijk belangrijke positie en grote 
hoeveelheden grond. Zo is Dielis Drick 
Cremers ( - 1569) (13 generaties geleden), 
schepen van Oirschot. 

De belangrijkste taak van een schepen 
is de rechtspraak. Hij is als voorgelei-
der, rechtzoeker en uitvoerder van de 
vonnissen. De schepen doet uitspraak 
in alle geschillen en over alle soorten 
misdaden en is gerechtigd alle soorten 
straf, van boete tot doodstraf, op te leg-
gen. Uit akten gemaakt in de 16e eeuw 
blijkt dat Dielis Cremers veel grond bezit 
die hij regelmatig verpacht. Zo wordt 
hij onder andere genoemd als eigenaar 
van ’t Holcop, in de herdgang Spoor-
donck, van het Meijenbeemdken in de 

Een Kempische familie

Het gebruik van een achternaam is in Nederland tot de 18e eeuw niet gebruikelijk, 
alleen bij adellijke personen. Omdat het onderscheiden van mensen op basis van hun 
voornaam lastig is, wordt vaak een zogenaamd patroniem toegevoegd. Dat is een 
naam die gebaseerd is op de naam van de vader. In bepaalde streken wordt de naam 
van een boerderij of plaats toegevoegd, een zogenaamd toponiem of het beroep. 

De naam Baselmans verwijst naar Basel (Plaats in Zwitserland) en is dus ook een 
toponiem. Dat geldt ook voor de naam van Agt (afkomstig uit Agt).  In onze familie 
komen ook patroniemen voor zoals bij onze stamgrootmoeder Maaeijken Corstiaens 
(1611-1691). Haar achternaam is de naam van haar vader Corstiaen. Ook beroepsnamen 
komen voor zoals bij onze oudmoeder Johanna Maria Smolders (1788-1855) en onze 
edelbetovergrootvader Wolter Timmermans (1335-1400) die ook echt timmerman was. 
Een naam die in de familie voorkomt vanaf minstens 1350 tot in de 17e eeuw (en al-
lemaal in Oirschot) is de naam Cremers wat zoveel betekent als kramer in de zin van 
marktkramer of marskramer. In de late middeleeuwen wordt de naam geschreven als 
‘die Cremer’.

De meeste mensen met de achternaam Baselmans komen voor in de Kempen maar 
daarnaast treffen we de naam ook aan in de kuststreek van zuid-Holland en op de Ve-
luwe. De naam is in onze familie terug te voeren tot 1600. De naam van Agt komt het 
meeste voor in de regio Oirschot/Eindhoven en er is een kleine concentratie in Amster-
dam, Achterhoek en Limburg. Veruit het grootste deel is te vinden in Brabant. 

Al bijna een jaar ben ik bezig om de stam-
boom van de familie Baselmans samen te 
stellen, een boeiend 
en leerzaam werk. Maar ook een klus waar-
van je van tevoren niet direct kunt overzien 
hoeveel werk het is en waar het zal eindi-
gen. Inmiddels zijn er bijna 300 personen 
ingevoerd en het einde is nog niet in zicht. 

Het is mijn bedoeling om alle bevindingen 
in een boek samen te vatten om het zo voor 
iedereen beschikbaar te maken. Maar voor-
uitlopend daarop wil ik met enige regel-
maat een nieuwbrief uit laten gaan waarin 
ik alvast een aantal opmerkelijke zaken uit 
de stamboom op wil nemen. In het boek 
zal ik ook de context van de stamboom 
proberen te beschrijven. Dus niet alleen 
wie wanneer leefde, maar ook in wat voor 
omstandigheden en wat er in de wereld 
van deze mensen allemaal gebeurde.

De Kempen is door de hele geschiedenis 
van de familie Baselmans en van Agt een 
centraal thema. De eerste voorouders die ik 
heb kunnen vinden (1320-1345) komen uit 
Oirschot en op een enkele uitzondering na, 
blijven ze allemaal tot aan de tweede helft 

De ontginning van de Kempen begint al in 
de vroege middeleeuwen voor de vesti-
ging van abdijen in Tongerlo, Postel en 
Averbode. Pas in de 13e eeuw worden door 
Hendrik I van Brabant (1165-1235) vrijheden 
gesticht. Oisterwijk en Eindhoven krijgen 
pas in 1232 vrijheidsrechten. De gronden 
om die vrijheden werden gemeenschap-
pelijk gebruikt voor plaggenbouw en 
schapenteelt. Later ontstond er ook textiel-
industrie (wol en later linnen). 

van de 20e eeuw in dezelfde streek. 
Omdat de meesten grondbezitter of 
grondgebruiker zijn, is het begrijpe-
lijk dat ze in het gebied blijven waar 
ze opgegroeid zijn. 

Schepen als uitvoerder van vonnissen in de 
Middeleeuwen

voorkomen naam: van Agt voorkomen naam: Baselmans

Ontginning van de hei in de Kempen

herdgang Straten onder Ameijden (in de 
buurt van Vianen) en een akker met de 
naam de Braeck in Oirschot. Hij verkoopt 
niet alleen grond, maar koopt percelen 
aan om ze vervolgens met winst weer 
door te verkopen. Het gaat daarbij om 
honderden guldens, voor die tijd grote 
bedragen. 

Toch denk ik dat hij alleen al van de cijns 
(rente) op zijn verpachte grond, hij een 
goed leven heeft kunnen leiden. Ook zijn 
er testamenten van Dielis Dirck Cremers 
bewaard gebleven waaruit blijkt dat hij 
veel van zijn verworven rijkdom aan zijn 
kinderen heeft kunnen doorgeven.

16e eeuws Boterkerkje in Oirschot


