
Aan alle onderzoekers naar de familie Van Griensven/Grinsven/Grunsven. 
  
In een mail naar het Forum d.d. 2-9-2012 verwijst Anton van Grunsven ons naar 
http://members.ziggo.nl/avgoss. 
Op deze site - overigens al langer bekend - kun je heel wat vinden over bovengenoemde familie o.a. 
ook de genealogie van Anton zelf (hier kom ik nog op terug). 
Onder het kopje "Den Dungen ongeveer 1330 " is te vinden: Nakomelingen van Jan Hutmanssoen 
door Mari van Oorschot. Dit is een zeer uitgebreide parenteel van deze familie;een geweldige 
hoeveelheid werk. 
Toch ben ik er van overtuigd dat vele van-Griensven-zoekers hierop nog aanvullingen kunnen geven, 
vooral over de takken buiten Den Dungen. Ik ben zo vrij om een aantal opmerkingen te maken over 
deze parenteel maar vooraf wil ik  zeggen dat ik ook overzichten van diverse takken heb gemaakt en 
dat ik niet zoveel afwijkingen zie met de versie van Mari van Oorschot. Als twee onderzoekers 
onafhankelijk van elkaar in grote lijn tot dezelfde opstelling komen, vergroot dit de betrouwbaarheid. 
Ik heb mijn overzichten beperkt ( ? ) tot de naamdragers van Grinsven en heb als uitgangspunten 
genomen:  
- A. v.d. Does de Willebois: Studiebeurzen, (1905)) met hierin opgenomen stambomen uit de 16-17-de 
eeuw; 
- L. van MInderhout: Zes Eeuwen Den Dungen en Genealogie van Den Dungen; 
- eigen ondezoek. 
  
Opmerkingen bij genoemde parenteel (de nummers zijn van de parenteel): 
  
IX-315: Jacob van Griensven, zoon van VIII-211 = Peter Joosten van Griensven en Jenneken van 
Nuland, trouwde met Lijsken Jan Willems van Geffen; dit paar woonde in Nuland en had 
nakomelingen in Nuland, Heesch. Uden, Ravenstein, Megen, o.a. Peter van Griensven, van 1717-
1762 pastoor in Macharen en Gerard, geboren 1716 in Ravenstein, pastoor in Teeffelen. 
  
VIII-23: Rembout van Grinsven, ca 1550-+ voor 1598, gehuwd met 1. Heijlke Aert Dirks; 2. Meriken 
Jan Lemmens; kinderen uit 1. o.a. Aert = IX-40; Jacob = IX-41; uit 2. oa. Peter = IX-44.  
IX-40 Aert van Grinsven te Kessel; hij is de stamvader van een grote tak te Kessel, Berghem, Herpen, 
Oss, Megen (een nakomeling hiervan is de bekende burgemeester  van Heerlen van 1926-1962, 
Marcel van Grunsven). Deze Aert wordt in deze parenteel nog wel genoemd maar onder foutieve 
afstamming, overgenomen van Anton van Grunsven, hierboven genoemd. Volgens Anton is Aert een 
zoon van Reijmbout (XI-49) Aarts (X-62) Jacobs (IX-46). Maar in Studiebeurzen bl. 522 wordt er geen 
zoon van Aart met de naam Reijmbout genoemd. Ook qua leeftijd kan deze afstamming niet kloppen: 
Jacob =IX-46 is geboren ca 1590; zoon Aart = X-62  ca 1620 en de veronderstelde zoon Reijmbout 
zou ca 1650 geboren moeten zijn en diens zoon Aart ca 1680. Onder XII-11 staat echter dat deze Aart 
al voor 23-5-1651 is overleden!!  Deze Aart is in feite no IX-40 en is geboren ca 1600,  gehuwd met 
Meriken Lamberts Denissen, ouders van Thonis = XIII-2, overleden op jonge leeftijd te Kessel 1665 en 
voortzetter van de tak Kessel. 
  
IX-41 Jacob Rembouts van Grinsven is volgens de samensteller getrouwd met Bertina de Vries maar 
dit is foutief; deze Jacob is gehuwd met Aalke Peter Lenaars en vader van Rembout, ca 1635-1710, 
de stamvader van de grote tak Heesch; zie hiervoor mijn Genealogie van de tak Heesch van de 
families Van Griensven/Grinsven/Grunsven (2003); hierin ook een overzicht van alle takken als losse 
bijlage. Bahalve in Heesch ook afstammelingen in Leiden, Den Bosch, Oirschot, Nistelrode, 
Rosmalen, Erp, Beghem, Geffen, USA en Canada; de bekendste afstammeling in deze tak is Anky 
van Grunsven uir Erp. 
  
De in deze parenteel onder IX-41 genoemde Jacob is dus geen zoon van Rembout en Heilke Aert 
Dirks maar is no VIII-24, zoon van Jacob Peter Eijmberts = VII-10, gehuwd mer Marike; hun zoon, ook 
weer Jacob, is geboren in Geffen, gedoopt in Den Bosch op 22-10-1579 en gehuwd met Bertina de 
Vries, met hun kinderen foutief vermeld onder IX-41. Ze hadden afstammelingen in Macharen en Den 
Bosch. 
  
(over de tak Geffen met de vele verwarrende gelijke namen heb ik in de tachtiger jaren uitvoerig 
gecorrespondeerd met Theo van Herwijnen om tot een juiste opstelling te komen, ook met onderzoek 
in het schepenarchief). 
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IX-44 Peter Rombouts is stamvader van een grote tak in Lith, Appeltern, Oss, Eindhoven. 
  
X-63 Gijsbert Jacobs Dirks van Grinsven was  o.a. vader van Jacob met afstammelingen in Zeeland, 
de Reek, USA en van Andries met vele afstammelingen in Geffen en Nuland. 
  
X-65 Dirk Hendriks  Dirks van Grinsven had een dochter Jenneken, gehuwd met Peter Hendriks 
Paulissen uit Oss; hun kinderen noemden zich van Grinsven: afstammelingen te Oss, Maastricht, 
Venlo (drukkerij van Grinsven). 
  
X-71 Marten Gerard Dirks van Grinsven had nakomelingen te Schaijk en Huisseling en zijn broer 
Wouter = X-75 te Oss. 
  
VIII-27 Jan Lenaerts Eijmberts van Griensven had nakomelingen  in Den Bosch en Breda. 
  
IX-7 Jan Roelof Lenaerts van Griensven: diens zoon Jan had nakomelingen in Berlicum en Wouter, 
zijn broer, had zeer vele nakomelingen in Berlicum, Rosmalen,Nuland, Geffen, Dinther, Heesch  en 
Nistelrode. 
  
VI-38 Peter Willem Rutten van Griensven had nakomelingen in St.Michielsgestel, Den Bosch en 
Empel. 
  
VIII-166 Peter Willem Andriessen van Griensven was secretaris van  Schijndel; zijn dochter Anna was 
in 1613 getrouwd met Hendrik van Amstel; zij waren de ouders van Jan van Amstel, 1619-1669, 
bekende zeeheld; zoon Klaas van Griensven was schout in Schijndel. 
  
VII-102 Jan van Griensven had  nakomelingen te Helvoirt (schout), Baarle-Nassau, Roosendaal, Den 
Bosch. 
  
XI-380 Jan van Griensven: nakomelingen in Den Bosch, St. Michielsgestel, Boxtel, 
  
X-415 Jan Jan Rutten van Grinsven: nakomelingen in Den Dungen, Nijmegen, Esch, Maastricht, Den 
Bosch. 
  

  
Verder zijn er nog takken die voorlopig niet zijn onder te brengen bij de hoofdtak Den Dungen 
bijvoorbeeld: 
  
- de zogenaamde molenaarstak, afkomstig uit Schijndel en later te Gemonde, St. Michielsgestel, 
St.Oedenrode, Veldhoven, Nistelrode; afstammend van     Antoon Goijaerts van Grinsven, ca 1575-
1641 te Schijndel met als  zoon Goijaert, geboren te Schijndel in 1605.  
Onlangs ontving ik een parenteel van deze tak; de samensteller hiervan laat deze tak afstammen van 
de hoofdtak in Den Dungen via Godefridus, zoon van Eijmbert Peter Eijmberts  = VIII-193 en Heijlke 
Jan van der Merendonk; deze Godefridus zou de vader zijn van Antoon Goijaerts in 1605 in Schijndel 
geboren; noch in deze parenteel, noch bij van Minderhout, (deel I, blad p 23) noch bij van der Does is 
deze Godefridus te vinden. Bovendien kloppen de veronderstelde levensjaren totaal niet. 
Als tweede zoon van Godefridus noemt de samensteller Jan Goijaerts, geboren te Berlicum 17-9-1614 
en  hij neemt de nakomelingen van deze Jan ook in zijn parenteel op. Maar deze Jan Goijaert was 
een zoon van Goijaert Aalbrechts Zegers van Grinsven te Berlicum. 
Ik heb de samensteller hierop gewezen maar kreeg tot nu toe geen reaktie. 
  
- de zojuist genoemde tak in Berlicum is tot nu toe ook niet onder te brengen bij de hoofdtak in Den 
Dungen; stamt af van Zeger van Grinsven, geb ca 1500 en gehuwd met Suzanna Aalbrecht Coolen; 
afstammelingen ook in Tilburg, Uden. 
  



- ook nog niet onder te brengen zijn de afstammelingen van Hieronimus Geurt Cronen, 24-4-1689 te 
Geffen gehuwd met Claaske Teunissen Claassen van Grinsven; hun kinderen noemen zich van 
Grinsven; nakomelingen te Geffen en Heesch. 
  
- verder noemen zich ook twee zonen van Dirk Dries Jansen , ca 1655-1694 uit Heesch,  van 
Grinsven namelijk Peter te Oss , 1687-1759 met afstammelingen te Oss en Dirk, geb. 1694, te Heesch 
met afstammelingen in  Lithoijen; een broer van vader Dirk en diens nakomelingen in Heesch 
noemden zich Van de Ven. 
  
en .... er zullen zeer zeker nog wel meer takken zijn van deze uitgebreide en interresante familie. 
  
Tot zover mijn opmerkingen/aanvullingen 
  
Jan van der Heijden, Geleen 
heijden343@zonnet.nl  
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