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Geachte abonnee, 

Met genoegen mogen wij U thans de 14de aflevering van CAMPINIA aan-
bieden. De reeds in Uw bezit zijnde historische dok;m►entatie zal de 
komende 5 jaren uitgroeien tot een unieke vraagbaak voor geïnteres-
seerden in het verleden van plaats en streek. Er is voor elk wat wils. 
Ieder hoofdstuk heeft reeds zijn weerklank gevonden. 
Zoals eerder aangekondigd, zal bij voldoende deelname van de zijde 
onzer lezers in 1976 een alfabetische index worden uitgegeven op alle 
in de eerste 5 jaargangen van CAMPINIA voorkomende persoonsnamen, to-
poniemen en onderwerpen. Tot nu toe hebben 120 abonnees op deze index 
ingeschreven. Om de uitgave hiervan financieel mogelijk te maken, zou 
volgens een nieuwe berekening van deskundigen een afname van 800 á 900 
exemplaren gegarandeerd moeten worden aangezien de index p.m. 250 
bladzijden zal beslaan (omvang van een jaargang). Wie dus de index 
wenst te ontvangen en zijn desbetreffende inschrijving nog niet aan 
onze administratie heeft doorgegeven, wordt verzocht, dit spoedig te 
willen doen, zodat wij een definitieve beslissing kunnen nemen. 
Gaarne willen wij ook bij deze gelegenheid nog eens onze bijzondere 
dank betuigen aan al onze medewerkers voor hun belangrijke en sponta-
ne bijdrage in het welslagen onzer periodiek. De verwachting van het 
eerste uur, dat CAMPINIA eens een periodiek voor velen door velen  zou 
worden, is reeds na een tweejarig bestaan uitgekomen. In dit sukses 
hebben diverse vakbekwame medewerkers en gedegen amateurs een groot 
aandeel gehad. 
In alle bescheidenheid mogen wij ook stellen, dat mede door CAMPINIA 
en de door het archivariaat gegeven kursussen een aanzienlijk aantal 
onzer lezers een voor de gemeenschap uiterst waardevolle vrijetijds-
besteding praktizeren door de oude rechterlijke archieven van de bij 
het streekarchivariaat aangesloten gemeenschappen te indiceren op per-
soonsnamen, toponiemen en onderwerpen. Dit is, meen ik, een unicum in 
ons gewest. Wij zijn dankbaar en blij met deze vruchtbare heroriënta-
tie op de historische evolutie in onze streek. 

De redaktie. 

Wij willen onze lezers zeer bijzonder attenderen op hoofdstuk XIII van 
deze aflevering, waarin de heer F. Ettro (Eindhoven), deskundige op 
het gebied van heraldiek of wapenkunde, een voortreffelijke skriptie 
presenteert over deze hulpwetenschap der geschiedenis in verband met de 
Brabantse historie. Ongetwijfeld zullen velen onder U deze kombinatie 
of kompositie van heraldiek en historie met grote belangstelling lezen. 
Het is onzes inziens de moeite waard, om dit opstel voor beter begrip 
een- of tweemaal te herlezen. Wat is de betekenis van de heraldiek? Wat 
kunnen de wapens ons twintigste-eeuwers nog zeggen? Wat is de achter-
grond van een wapen? En hoe is het gesteld met de Brabantse wapens? De 
antwoorden op deze en andere vragen worden U in hoofdstuk XIII door ge-
noemde auteur in zeer duidelijke terminologie gegeven. Wij willen dan 
ook de heer Ettro bij deze onze oprechte dank betuigen voor zijn spon- 
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tane bereidwilligheid de genoemde skriptie in CAMPINIA te doen plaat-
sen. Aan ons verzoek, reeds enige tijd geleden aan de schrijver van 
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I. DE KLOKKUIL VAN DE ZONDERWIJKSCHE AKKERS 

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930) 

De legende zegt, dat er in vroeger tijden in den toren te Steensel 
twee zware klokken hingen. De eene zou later verhuisd zijn naar de 
Basiliek van St. Jan te 's Bosch. Wellicht is ze geroofd door de 
Franschen in 1672 of 1702 in welk laatste jaar de klok te Veldhoven 
door hen is geroofd. De legende zegt, dat de duivel die klok, die 
nog niet gedoopt was, heeft gestolen en ze in zijn vlucht heeft laten 
vallen in den Klokkuil gelegen in de Zonderwijksche akkers in de z.g. 
Zoe. Een manneke, dat boven dien kuil tegen de gezonken klok riep: 
"Zeg, doe 'ns een mirakel!" kreeg op slag een ...  stijven nek. Ik 
heb dat manneke gekend en 't had werkelijk een stijven nek. Maar of 
het dien gekregen had tengevolge van bijgeloovigen uitroep, weet ik 
niet; 't ventje beweerde het intusschen en 't is er mee het graf in-
gegaan, met zijn stijven nek namelijk. Het heette Martinus Vermeulen; 
zijn vader was 'bedeljager" geweest, d.w.z. hij moest de bedelaars 
het dorp uitdrijven en kreeg daarvoor jaarlijks 40 gulden en alle 
twee jaren een "nieuwen rok". 
N.B. De toren van Steensel dagteekent uit de 2e helft der 15e eeuw en 
zou gebouwd zijn uit de steenen, die nabij de steenfabriek "De Hei-
bloem" zijn. De werklieden vormden een aaneengeschakelde rij van deze 
fabriek tot aan den toren en gaven de steenen elkander van hand in 
hand. 
De klok van Steensel is wel de zwaarste uit den heelen omtrek; ze 
weegt 3000 pond. Ze spreekt de volgende taal naar spotters beweren: 
"Wat ... is... er... te Steensel!", waarop het kleine klokje van 't 
naburige Knegsel antwoordt, vinnig en fel: "er-re-moei! er-re-moei!" 
(d.i. armoede). Dan antwoordt de klok van Steensel: "Hoe ... lang... 
zal't.... nog ... du-ren!" waarop het klokje van Knegsel nog vinniger 
en stekeliger antwoordt: "al-ta, al-ta, ..el-tê!" (d.i. altijd). 
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II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEEIST-VELDHOVEN-
BLAARTHEM. 

(vervolg) 

341. Zo.-Ve. 2-5-1616 blz. 133/2 

Jan Lenarts verklaart van zijn moeder een bed te hebben ontvangen, 
dat hij tijdens zijn leven mag gebruiken en dat na zijn dood moet wor-
den overgedragen aan Lenart Diercx Lenartsen. 

Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs 

342. B. 25-5-1616 blz. 133/3 

Jan Rutten verklaart schuldig te zijn aan Jan Floris, zoon van Mr. 
Jacob Floris, doctor medecinae te Brussel, van St.-Maarten a.s. tot 
over één jaar de som van 255 gulden voor de pacht van 2 huizen met 
hun hoven in de parochie van St.-Lambrecht te Blaerthem (belendende 
percelen: de goederen van de pastoor, Jan Rutten, Jonker Roelof van 
Eijck). 

Schepenen: Jan Claessen  Henrick Janssen 

343. 23-5-1616 blz. 133/4 - 134/1 

Jan Michielssen heeft als erfgenaam van Jan van Herssel aan Laureijss 
Jacobssen overgedragen een erfrente van 16 gulden, waarvan de origi-
nele akte dateert van 16 april 1587. Deze erfrente was Jan Michielssen 
en Willem Michielssen in een erfdeling der achtergelaten goederen van 
wijlen Jan van Herssel ten deel gevallen per schepenbrief van Eijnd-
hoven. Jan Michielssen is echter niet gerechtigd, deze schepenbrief 
te verkopen. Als waarborg stelt hij een rentebrief van 7 gulden, ge-
passeerd voor de schepenen van 's-Hertogenboseh d.d. 3-2-1568 en een 
rentebrief van 9 gulden, gepasseerd voor de schepenen van 's-Hertogen-
bosch d.d. 8-1-1573. 

Schepenen: D. Hooffman - Ariaen Janssen 

344. Zo.-Ve. 10-5-1616 blz. 134/2  

De mombers (voogden) van Peter Artssen, t.w. Jan Jacobssen Embrechts 
en Frans Adriaens, verklaren, dat zij van de provisoren van de Tafel 
van de H. Geest te Zonderwijck de navolgende geldbedragen hebben op-
genomen: a) van Frans Henricx 30 gulden, b) van Jan Willem Smits en 
Corstiaen Laureijssen 50 gulden; deze 80 gulden hebben zij besteed 
voor kost en onderhoud van Peter Artssen. De jaarlijkse rente be-
draagt 4 g. 15 st.. 

Schepenen: Pauwels Máthijssen - Jacob Thielmans 

345. 16-6-1616 blz. 134/3 

Anthonis Joosten verklaart schuldig te zijn aan Heijlken, de weduwe 
van Jacob Janssen de som van 60 gulden van Lichtmis j.l. tot over 
3 jaar tegen een rente van 3 g. 15 st. per jaar. Hiermede is een 
schuldbrief van 27 september 1613 afgelost. 
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Schepenen: Ariaen Janssen - Dirck van Deoff 
(gekasseerd 10-2-1620) 

346. 16-6-1616 blz. 135/1 

Joost Andriessen verklaart schuldig te zijn aan Heijlken, de weduwe 
van Jacob Janssen van Lichtmis j.l. tot over 3 jaar een bedrag van 60 
gulden. Hiermede is een schuldbrief van 24-3-1613 afgelost. 

Schepenen: Ariaen Janssen - Dirck van Hooff 

347. 16-6-1616 blz. 135/2 

Nicolaas Pauwels verklaart schuldig te zijn aan Heijlken, de weduwe 
van Jacob Jan Diercx van 15 mei j.l. tot over 3 jaar de som van 100 
gulden tegen een jaarlijkse rente van 6 gulden. Hiermede is een 
schuldbrief van 16-12-1613 afgelost. 

Schepenen: Ariaen Janssen - Dirck van Hooff 

348. 6-7-1616 blz. 135/3 

Peter Wouterssen verklaart schuldig te zijn aan Dierick Henricx van-
af heden tot over 2 jaar de som van 100 gulden tegen een jaarrente 
van 6 gulden. 

Schepenen: Dierck van Hooff - Adriaen Janssen 

349. Z. 7-7-1616 blz. 135/4 - 136/1 

Jenneken, de weduwe van Roeloff Wouterssen, en Andries Henricx, haar 
momber en momber van haar kinderen, en Henrick Janssen, haar als zaak-
gelastigde toegewezen, hebben aan Peter Wouterssen overgedragen een 
erf met huis in het Muggenhool te Zeelst (belendende percelen: An-
dries Henricx, Jan Janssen Staessen, Gerart Artssen en de gemene 
straat). Tevens moet de koper uit deze percelen te 's-Hertogenbosch 
een som van 150 gulden betalen, die Roeloff Wouterssen had opgenomen. 
Peter Wouterssen mag dit bedrag op het feest van Maria-Lichtmis af-
lossen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 jaar. 

Schepenen: Dierck van Hooff - Ariaen Janssen 

350. Z. 7-7-1616 blz. 136/2 

Peter Wouterssen heeft in erfrecht overgedragen aan Jenneken, de we-
duwe van Roeloff Wouterssen en haar kinderen de helft in een Bocht 
in het Muggenhool (belendende percelen: de gemeijnt, Dierick Yewers.) 

Schepenen: Dierck van Iboff - Ariaen Janssen 

351. 15-7-1616 blz. 136/3 

Goijart Adriaenssen heeft overgedragen aan Bartholomeus 11enricxen van-
der Waerden een stuk weiland genaamd "De Genderbeempt" in de parochie 
van St.-Lambert te Blaerthem (belendende percelen: verkoper, Gender, 
Jonker Goijart van Eijck). De koper is aan Goijart Geritssen vanden 
Graeve een som van 150 schuldig tegen een rente van 10 gulden 10 stui-
ver per jaar, en aan de Heren van Baseldonck een cijns van 1!, stuiver. 
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Schepenen: Jan Claessen Henrick Janssen 

352. 24-7-1616 blz. 136/4 
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gedragen aan de kinderen van Margriet het vruchtgebruik van de helft 
der goederen, die de kinderen van hun vader waren aangestorven. 

Schepenen: Dirck van Hooff - Ariaen Janssen 
Marcelis en Laureijs, kinderen van Jacob Laureijssen, verklaren 
schuldig te zijn aan Matheus Bastiaens een bedrag van 100 gulden te-
gen een jaarrente van 6 g. 5 st., eerste vervaldag St. Jacob 1617. 

Schepenen: Dirck van Hooff Adriaen Janssen 

353. 24-7-1616 blz. 137/1 

Frans Adriaens verklaart schuldig te zijn aan Matheeus Wouterssen 
van Lichtmis a.s. tot over 3 jaar de som van 90 gulden tegen een 
jaarlijkse rente van 6 g. 5 st. per honderd. Hiermede is een schuld-
brief van 170 gulden afgelost. 

Schepenen: Dirck van Hooff  -  Ariaen Janssen  

360. 10-9-1616 blz. 138/2 

Hendrick Janssen verklaart schuldig te zijn aan Meeriken, de dochter 
van Willem Sijmens van Fasen a.s. tot over één jaar de som van 37 
gulden met twee jaarrenten van 2 gulden. Hiermede is een schuldbrief 
van 35 gulden afgelost. Mocht Meeriken tussentijds trouwen en het 
geld nodig hebben, dan moet met inachtneming van een opzegtermijn van 
2 maanden het geld worden terugbetaald. 

Schepenen: Dirck van }boft.  Ariaen Janssen 
(gekasseerd: 1624) 

361. Zo.-Ve. 9-7-1616 blz. 138/3  

354. 

Willem Artssen verklaart 
Lichtmis j.l. tot over 6 
lijkse rente van 6 g. en 

Schepenen: Dirck van 

24-7-1616 blz. 137/2 

schuldig te zijn aan Matheeus Wouterssen van 
jaar de som van 170 gulden tegen een jaar-
5 st. per honderd. 
Hooff - Ariaen Janssen 

Jan Mateussen heeft aan zijn zuster Cathalijn Mateussen overgedra-
gen het gedeelte van het erfgoed dat hem van zijn vader was aange-
storven, t.w. de helft van het goed dat Marten Lambrechts en diens 
vrouw Neesken in gebruik hadden aan het Kerkeind te Zonderwijck. 

Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs 

355. 24-7-1616 	blz. 137/3  

Willem Artssen verklaart nog 4 pachten achterstallig te zijn. 
Schepenen: Dirck van Hooff  -  Ariaen Janssen 

356. 24-7-1616 	blz. 137/4 

Laureijs Henricx verklaart schuldig te zijn aan Matheus Wouterssen 
van Lichtmis j.l. tot over 4 jaar een som van 25 gulden tegen een 
jaarlijkse rente van 6 gulden 5 stuiver per honderd. 

Schepenen: Dirck van I-boff - Ariaen Janssen 

357. 24-7-1616 	blz. 137/5 

Laureijs Henricx verklaart nog 8 gulden aan pacht schuldig te zijn. 
Schepenen: Dirck van Hboff Ariaen Janssen 

358. 23-7-1616 	blz. 137/6 

Adam Janssen verklaart schuldig te zijn aan Barbara, de weduwe van 
Corstiaen Udemans van nu tot over 2 jaar de som van 17 gulden voor 
een door hem van Jenneken Adriaens gekochte koe. Dit geld komt bij 
versterf toe aan Adriaen, de geesteszwakke en minderjarige zoon van 
Ariaen en Jenneken. Barbara, de weduwe van Corstiaen Udemans zal de 
geesteszwakke hiervoor twee jaar verzorgen. 

Schepenen: Dirck van Hooff - Adriaen Janssen 

359. 30-6-1616 	blz. 138/1 

De weduwe Margriet Aerts en haar momber IlUijbert Ariens hebben over- 

362. Zo.-Ve. 9-7-1616 blz. 138/4 

Catalijn verklaart voor bovenstaande (nr. 361) overdracht schuldig 
te zijn 30 gulden kontant en nog 30 gulden, zonder rente te betalen 
over een jaar. Tevens belooft Cathalijn aan KUen Hanssen te betalen 
50 st., aan diens zwager Roeloff Diericx 3 g., aan Lijkop 30 st. 
Deze bedragen mogen aan de laatste termijn worden gekort. Bij over-
lijden van Jan Matheussen zal de laatste termijn worden kwijtgeschol-
den. 

Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs 

363. Ve. Z-7-1616 blz. 139 

Testament van het echtpaar Jan Handricx en Alit Jans te Velthoven: 
J. alle vorige testamenten worden nietig verklaard, 
2. alle goederen, roerend en onroerend etc. komen toe aan de langst-
levende, die er vrij over kan beschikken en verplicht is de kinderen 
te helpen en de schulden te betalen. 

Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacobs 

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARM-
MEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK 
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN. 

Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet. 
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IV. DE OUDE LANDRECHTEN EN HET GEWOONTERECHT DER VRIJHEID VAN 
OIRSCHOT-BEST. 

(vervolg) 

6. 

DE RECHTEN, COUSWIJMEN ENDE USANTIEN DER VRIJHEIJT VAN OIRSCI{TF 
ENDE HAERDER BANCKEN: 

In den iersten aengaende de successie vande goederen van wettige man  
ende wijff die egeen kinderen achter en laeten: 

Soe wanneer man ende wijff in wettigen houwelijck vergaederen, als 
cnaep ende maecht, ende een van hen beijden sterft sonder wettige 
kijnderen achter te laeten, soe sal die lestlevende alle die haeffe-
lijcke ende erffelijcke goederen van den afflijvigen, hoedanich die 
mogen wesen, ende tot wat plaetse die bevonden mogen worden, t'sij 
dat se gecomen sijn van wegen des afflijvigen, oft t'samen vercregen 
mogen hebben onder eenen inventaris (soe verre dijn versocht wordt) 
mogen possideren, ende in tochten gebruijcken sijnen oft heuren lanck-
duerende, ende nae de doodt vanden lestlevende, sullen allen die goe-
den van den lestlevenden devolueren totten wettigen naesten erffge-
naem van der sijden daer die goederen affgecomen sijn, meer die de 
tochte van de selve goederen niet en verbeijt, en sal daer aff niet 
hebben, behoudelijck dat die lestlevende metter vliegender ende le-
vender haeven sal mogen doen sijnen oft haeren vrijen eijgen wille, 
sonder datmen die schulden ten tijde van den eersten afflijvigen daer 
wesende die legaeten, costen van executien eerst vuijtten gelijcken 
gereetsten goeden betaelen sal, ten waere houwelijcxe voerwaerden, 
instrumenten, testamenten, schepenenbrieven oft andere autentijcque 
bescheeden, ter contrarien te voeren daer aff gemaeckt wesende. 

Die successie van den goeden van wettige man ende wijff achterlaeten-
de wettige kijnderen oft geboorte van en beijden:  

Soe wanneer man ende wijff in wettigen houwelijck wesende, ende bij 
malcanderen verwecken wettige kijnderen, ende het gebuert dat het 
bedde scheijt, ende een van hen beijden afflijvich wordt achterlae-
tende wettige kijnderen, ende achterlaetende oijck seeckere haeffe-
lijcke ende erffelijcke goeden, dat alsdan alle die haeffelijcke en-
de erffelijcke goederen daer wesende ten tijde van den eersten aff-
lijvigen, soe wel van den levenden als van den afflijvigen aengaende 
der erffelijckheijt, versterven op haer beijder wettige kijnderen, 
waer aff die voers. kinderen oft momboiren in hunnen naeme den langst-
levende henne vaeder oft moeder die eene helft van den selven goede-
ren sullen mogen affdeijlen, ende daer mede doen hennen vrijen eijgen 
wille, ende d'ander helft van den goeden sal den langstlevende in 
tochten mogen besitten, sijnen oft heuren leven lanck duijrende, on-
der eenen behoorelijcken inventaris (soo verre dijen versocht wordt) 
ende soe verre die wettige kijnderen afflijvich worden sonder wettige 
kijnderen achter te laeten, voer ende aleer tocht ende erffelijcheijt 

-58- 

vergaedert sijn, die en sullen van de leste helft van de goederen 
voerscreven niet hebben, maer sullen die goederen hebben die kijnde-
ren oft kijnder kijnderen daer levende inder menschelijcheijt, die 
weicke die tocht verbeijt hebben, ten waere anders bij schepenen-
brieven, instrumenten, testamenten, houwelijcxe voerwaerden oft an-
dere autentijcque bescheet ter contrarien te voerens daer aff gemaeckt 
waere geweest, behoudelijck dat de langstlevende metter helft vander 
vliegender haven mach doen sijnen, oft haeren vrijen eijgen wille, 
ende oft gebeurde dat die langstlevende van sijnen kijnderen afge-
deijlt wesende eenige haeffelijcke oft erffelijcke goederen vercrege 
bij coope, daer mede mach die lestlevende doen sijnen oft haeren 
vrijen eijgen wille, tot sijnder begeerten, ende oft gebuerde dat den 
langstlevenden eenige goeden gemaeckt gegeven ende gelaeten waeren 
oft anderssins aenbestorven van besijen, weer die lestlevende van 
sijnen kinderen is afgedeijlt oft niet, mach nochtans daer mede doen 
sijnen oft haeren vrijen eijgen wille, soe die langstlevende dat be-
lieven sal. 

Aengaende de successie der kijnder kijnderen, van den goeden comende  
van Heerken ende Vrouken:  

Soe wanneer man ende wijff in wettigen houwelijck vergaedert, bij 
malcanderen verwecken wettige kijnderen, ende eenige van denselven 
henne wettige kijnderen worden afflijvich, bij den leven van.henne 
vaeder ende moeder, achterlaetende naer hen oijck wettige kijnderen, 

• dat naer de doot van henne vaeder ende moeder oft Heerken ende Vrou-
ken alle haere haeffelijcke ende erffelijcke goeden, die sij achter-
laeten, alsoe wel met vollen rechte vervallen ende versterven op 
henne wettige kijnder kijnderen, in plaetse van hennen vaeder ende 
moeder, als op henne andere wettige kijnderen, ende dat in de rechte 
linie doscenderende, van vaeder ende moeder, die doode hant deijlt 
metter levender, in plaetse van hunnen vaeder ende moeder. 

Aengaende de successie vanden goeden van wettige man ende wijff  
tweederhande ofte naekijnderen achterlaetende:  

Soe wanneer manende wijff in wettigen houwelijck vergaederen als 
cnaep endemaecht, ende bij malcanderen brengen seeckere haeffe- • 
lijcke ende erffelijcke goederen, ende oijck staende hender beijder 
houwelijck seeckere goeden ende wettige kijnderen vercregen bij mal-
canderen, ende het gebuert dat het bedde scheijt, ende een van hen 
beijden sterft achterlaetende wettige kijnderen, dat alsdan alle de 
goeden daer wesende ten tijde van den eersten afflijvigen, soe wel 
vanden levenden als van den dooden comende, met vollen recht ver-
sterven op hender beijder wettige kijnderen vanden eersten bedde, 
ende oft gebuerde dat die lestlevende hem oft haer veranderden met 
wettigen houwelijck te doen ende naekijnderen vercrege, dat die nae-
kijnderen totten goeden van den eersten bedde bij versterff niet ge-
recht en sijn. 
Vuijtgescheijden oft gebeurde dat die lestlevende hem veranderde met 
wettigen houwelijck te doen, ende ombedeijlt van sijnen iersten ende 
vorsten kijnderen, ende allen den goeden van den vorsten bedde blijft 
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besittende ende naekijnderen, ende oijck seeckere haeffelijcke ende 
erffelijcke goederen vercregen, dat die selve vercregen goeden sul-
len worden gedevolveert d'een helft totten wettigen kijnderen van 
den eersten bedde, ende d'ander helft totten.wettigen kijnderen van-
den anderen bedde. 
Item oft gebuerde dat die lestlevende affgedeijlt van sijnen vorsten 
kijnderen, hem oft heer veranderde met wettigen houwelijck te doen, 
ende oijck naekijnderen, ende oijck seeckere haeffelijcke ende erffe-
lijcke goederen vercregen, dat die kijnderen van den vorsten bedde 
totten goeden van den naebedde oijck niet gerecht en sijn, meer ver-
vallen met vollen recht totten naekijnderen, ende soe wanneer eenige 
kijnderen van den vorsten bedde aflijvigh worden sonder wettige ge-
boorte achter te laeten, ende achterlaeten seeckere haeffelijcke en-
de erffelijcke goeden, dat die goeden versterven ende vervallen op 
die geheel susters ende broeders vanden voersten bedde, soe verre 
daer eenige sijn, ende ingevalle neen op die geheel broeders ende 
susters kijnderen, ende niet op die halve broeders ende susters oft 
haere kijnderen. 
Insgelijcx soe wanneer broeders ende susters vanden naebedde sterven 
sonder wettige geboorten achter te laeten, achterlaetende seeckere 
haeffelijcke ende erffelijcke goederen, dat die goederen versterven 
ende vervallen op die geheele broeders ende susters vanden naebedde, 
soe verre eenige sijn, ende ingevalle neen op die broeders ende sus-
tets kijnderen, vanden naebedde, ende niet op de halve broeders en-
de susters van den vorsten bedde alsoe wesende. 

Aengaende de successie vande goeden van beseijen comende:  

Alle goederen comende van Oomen, Moijen, Neven ende Nichten, verval-
len oft versterven tot twee sijden, d'eene helft totten wettigen 
naesten neven ende nichten, van des vaeders, ende d'ander helft tot-
ten wettigen naesten neven ende nichten van des moeders wegen, vuijt-
genomen oude stockgoederen die en vervallen niet achterwaerts op dat 
naeste wettige bloedt meer descenderen nederwaerts totten wettigen 
naesten van die sijden daer die goeden affgecomen sijn, ende in de-
set saecken en deijlt die doode haat metter levender niet, ten weer 
bij schepenenbrieven, instrumenten, testamenten oft bij andere auten-
tijcquen bescheede alsoe gemaeckt, meer die effen nae.sijn, deijlen 
hooft voor hooft effen diep. 

(wordt vervolgd) 

V, a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW 

(vervolg) 

61. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT-BEST 
1  mei 1359 (Archief van het Kapittel 

van Oirschot, 's-Hertogen-
bosch) 

 

Wij Heinric Brant, Jan van Blaertum, Didderic Didderics Nennen zoen 
was, scepen in Oerscot, tughen onder onsen ghemenen zeghel dat voer 
ons coaten sijn Katelijn Godeken Punders wijf was van Straten, Jacob 
enden Heinric heer wittighe kinder ende hebben vercoft in enen wit-
tighen cope ende in enen erveliken recht der capitelen van Sente Pe-
ters t'Oerscot een pont tsiaers te ghelden ende te betalen alle jaer 
op Chser Vrouwen dach in den winter die men heyt Lichtmis wt al sul-
ken beemt als si hebben gheleghen in die Castert tot Straten in die 
parochye van Oerscot aen der ervenissen Daneel Joerdaens zoen was 
vander eenre siden, ende d'ervenisse Wouter Rosers kinderen vander 
ander siden. Oec hebben Katelijn, Jacob ende Heinric voersc. ghe-
loeft op hen ende op haer goet voer hen ende voer haer nacomelinghen 
na hen der Capitelen voersc. desen voersc. beemt te weren als men 
erve met recht sculdich is te weren. Ende alle calaengi ende voer-
emmer daer in af te doen wtghenomen der heren cijns vanden gronde. 
Mede hebben Jacob ende Heinric voersc. gheloeft Godevaerde haren 
wittighen broeder te vervaen in des voersc. vorwaerden also dat hise 
met hem stade ende vast houden sal ende onghebroken. Ghegheven inden 
jaer ons Heren doe men streef dusent driehondert vijftich ende neg-
hen op ten iersten dach van meye. Mede eest vorwaerde dat men dit 
voersc. pont tsiaers betalen sal met aisulken payen als op den voer-
se. ghulde dArh altoes ghenghe ende .gheve wesen sal. 

(Katelijn, de vrouw van Godeken Punder te Straten,'en haar kin-
deren Jacob en Heinric hebben aan het Kapittel van de St.-Pieter 
te Oirschot in erfrecht verkocht een jaarlijkse opbrengst uit 
een beemd in de Castert te Straten (belendende percelen: Daniël 
Joerdaens en de kinderen van Wouter Rosers). Jacob en Heinric 
hebben in deze ook namens hun broer Godevaert gehandeld.) 

62. OORKONDE VAN RIDDER DANIEL VAN OERSCOT 
30 augustus 1301  (Archief der abdij Ton- 

gerlo) 

Universis presentes litteras inspecturis, Daniel de Oerscot, miles 
salutem cum noticia veritatis. Noveritis quos nos decem et novem bon-
naria warischapiorum sive paludis in parrochia. de Oerscot jacentia, 
nobis ab illustri principe domino Johanne, Dei gratie Lotharingie, 
Brabancie et Lymburgie duce, paulo ante collata, viris religiosis ab-
bati et conventui monasterii de Tongerlo pro certa summa pecunie no-
bis integraliter persoluta, vendidimus et eosdem de consensu et vo-
luntate dicti domini ducis sub annuo censu XII denariorum Lovanien-
sium persolvendo annis singulis ipsi domino duci, per monitionem 
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Walteri dicti Toyart sculteti ac receptoris de Buschoducis et sen-
tentiam illorum quorum intererat judicare, induci, investiri et here-
dari procuravimus secundum jus et consuetudinem terre in bonariis an-
tedictis renunciantes omni juri quod nobis competiit in dictis bonis, 
seu competere poterit in futurum. In cujus rei testimonium sigillum 
nostrum, una cum sigillis virorum discretorum Th. decani ecclesie 
Oerscothensis, Danielis investiti de Bladele, Walteri Toyart predic-
ti, presentibus litteris sunt appensa. Et nos Th. decanus ecclesie 
Oerscothensis et Daniel investitus de Bladele, ad peticionem domini 
Danielis militis predicti, sigilla nostra presentibus apposuimus. Et 
nos Walterus Toyart scultetus et receptor predictus sigillum nostrum 
hiis litteris est appensum (sic) in testimonium omnium premissorum. 
Datum in crastino decollationis Johannis Baptiste, anno Domini M0 
CCC'° primo. 

(Ridder Daniël van Oirschot verklaart, dat hij de 19 bunder hei-
de te Oirschot, verkregen van hertog Jan II, aan de abdij Tonger-
lo heeft verkocht. De abdij moet verder de jaarcijns van 12 
denier Leuvens aan de hertog betalen.) 

V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELD-
HOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE I3e EEUW. 

(vervolg) 

16. SCHEPENAKTE VAN OERLE 
1 2 april 1366  VESSEM 

Wij Herman die Smet ende Heinric Happen soen was, scepene in Oerle, 
tughen onder onse seghelen, dat voer ons comen is Ghisebrecht ghehei-
ten Pensart van Vessem soep Johannis Pensen was ende heeft gheloeft 
voer hem ende voer sinen erfghenamen na hem Goeswine gheheiten van-
den Rotele ende sinen erfghenamen na hem vief pont goets ende gheefs 
payments syaers erfleken ende alle yaer op onser Vrouwen dach Licht-
misse als men kersen bornt teghelden ende tebetalen elcs yaers in 
alsolken paymente als op den paydach vorsc. dan genghe ende gheve 
sal wesen te heffen ende te boeren ute enen beemde gheheiten die Ha-
meye met sinen tobehorten ghelegen inder prochien van Vessem aen die 
ghemeinte van Vessem met eenre siden aen Willems erve vanden Dale en-
de aen Jacobs erve van Vessem metter andere siden, welcke beempt vor-
sc. des vorsc. Ghoeswijns te wesen nlach ende die Ghisebrecht vorsc. 
teghen den verse. Ghoeswine over den vorsc. tsijns heeft ghenomen 
erfleken ende vercreghen. Ende des heeft die vorsc. Ghisebrecht als 
witteghe momboer Aleiten sijns wijfs dochter Jhans Everarts van Ves-
sem alsolken ghedeelt als hem ende Aleiten sinen wive vorsc. bliven 
ende versterven mach vanden vorsc. Jhanne Everarts soen in enen been-
de gheheiten die Vondermans Beempt met sinen tobehorten ghelegen in-
der prochien van Oerscot tusschen Peters Tymermans kinder beempt van 
eenre siden ende tusschen Roelkens kinder beempt van Oerscot vander 
andere siden tonderpande gheset erfleken in die vorsc. vief pont 
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syaers ghelijc den vorsc. beemde gheheiten die Hameye. Ende dat 
Ghisebrecht vorsc. heeft gheloeft op hem ende op sijn spet dat vors:. 
ghedeelt vanden vorsc. \Tindemans Beempt te weren tot enen onderparade 
in die verse. vief pont syaers ende alle verkommer aftedoen sander 
der Heren tsijns vanden gronde alsoe verre als daer op die ghaende 
coemt. Ende dat verwarde is dat Ghisebrecht vorsc. een huys sil  set-
ten op den irsten beeppt vorsc. die gheheiten is die Hameye. Begeven 
int jaer ons Heren gheboert dusent driehondert tsestich ende sesse 
op den twelfsten dach inden aprille. 

(Ghisebrecht Pensart van Vessem, zoon van Johannes Pensen, be-
looft aan Goeswijn vanden Rotele een jaarlijkse erfcijns van 5 
pond uit een weiland genaamd "Die Hameye", gelegen te Vessem (be-
lendende percelen: de gemeijnt van Vessem, het erf van Willem 
vanden Dele en het erf van Jacob van Vessem),welk weiland hier-
door in het bezit van Ghisebrecht Pensart komt. Deze stelt als 
momber van zijn vrouw Aleit, dochter van Jan Everarts, hiervoor 
als onderpand het gedeelte van de Vendermansbeempt te Oirschot 
(belendende percelen: de kinderen van Peter Tymermans en de kin-
deren van Roelken van Oerscot), dat hem en zijn vrouw zal aan-
sterven van Jan Everarts.) 

V. d. DE OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE I4e EEUW 

(vervolg) 
BEERSE, HOOGELOON, HOOG-KASTERLEE.VESSEM 

6. OORKONDE VAN HERTOG JAN II 
4 februari 1305 (Archief van de Abdij Tongerlo) 

Universis presentes litteras inspecturis et audituris nos Johannes 
Dei gratia dux Lotharingie, Brabantie ac Limburgie, netum facimus, 
quod nos Wilhelmo de Herlaer, camerario et fideli dilecto conferimus 
et concedimus locum et ventum ad construendum unum molendinum venti 
inter Hochasterle, Vessem, Beerse et Loen tenendum et habendum inper-
petuum pro quinque solidis Lovaniensium nobis et nostris heredibus 
ab ipso et suis successoribus anno quolibet in festo beati Remigii 
persolvendis, ita tarnen quod nullum molendinar venti ab aliquo alio 
in illo confinio imposterum construi poterit nisi hoc de ipsius Wil-
helmi aut suorum heredum licentia processerit ac plenaria voluntate. 
In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duxi-
mus apponendum. Datum in die Jovis post purificationem virginis Marie, 
anno Domini millesimo CCCmO quarto. 

(Hertog Jan II van Brabant vergunt aan Willem van Herlaer plaats 
en wind tot de bouw van een windmolen tussen Ibog-Kasterlee, Ves-
sem, Beerse en Hoogeloon tegen een jaarlijkse cijns van 5 schel-
lingen Leuvens. Een andere molen mag in dit gebied niet worden 
opgetrokken, tenzij met instemming van Willem van Herlaer of zijn 
erfgenamen.) 
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VI. OUDE TOPONYMICA 

(vervolg) 

Deze keer weer eens naar Veldhoven en wel naar Zeelst. 

53. "Zee1st" 

De etymologie van deze plaatsnaam is duister. Het is nuttig dit hier 
nog eens vast te stellen, daar men nogal gemakkelijk aan blijkt te 
nemen, dat Zeelst<Sele "zaal" betekent, zoals ook Dr. J. de Vries 
"Etymologisch Woordenboek", Utrecht, 1958, doet, zij het met het be-
perkende "zal wel een afleiding zijn van" erbij. 
Veelzeggend is ook, dat Jan Lindemans in zijn 'Toponymische verschijn-
selen, III, De -zele en hovenamen", Brussel, 1954, Zeelst helemaal 
niet noemt, terwijl hij als betekenis van het achtervoegsel toch geeft: 
"Een ruim vertrek dat een geheel gebouw uitmaakt en dat naargelang van 
de omstandigheden of als gemeenschappelijke eetzaal of slaapalkoof, 
of nog als schuur dienst kan doen." (p. 19) 
Op pag. 20 zegt Lindemans, dat Zele bijna uitsluitend voorkomt in sa-
menstellingen; hij noemt dan vier uitzonderingen en daarbij is Zeelst 
niet. Het is dus duidelijk, dat Lindemans Zeelst niet als een zaal-
naam beschouwt. (N.B. Het gebied dat Lindemans bestudeerd heeft op het 
voorkomen van zele-namen strekt zich uit van Calais tot Nijmegen.) 
Een tweede veronderstelde etymologie is Zeelst<Selsate, maar A.P. de 
Bont in zijn "Dialect van Kempenland", Vocabulair p. 771, plaatst er 
een vraagteken achter. Hij verwijst wel naar het Vlaamse Zelzaten tus-
sen Sas van Gent en Gent. Dit "Zelzaten" is in ieder geval ouder dan 
Zeelst, want Gijsseling "Toponymisch Woordenboek" 1960, noemt Zelza-
ten wel en Zeelst niet. Van Zelzaten zegt Gijsseling: 
"Gelijkwaardige namen in Engeland (1066 Selesat) en in Noorwegen 
(Seljusaetz); Germaans: saljan "verkopen"  Oudnoors s ce tr hut. 
Skandinavische oorsprong?" Dat zou dus vrij vertaald zoveel betekenen 
als winkeltje! En dan die Skandinavische oorsprong? De weg tot de 
fantasie staat weer open. Toch wil ik ter overweging hier de bekende 
regels van De Bont over Zeelst nog aan toevoegen, en ieder mag dan 
voor zich konkluderen in hoeverre er verband kan bestaan tussen de 
vreemde bewoners van Zeelst en de onverklaarbare naam van hun dorp. 

"Onder de dorpen in de Noordbrabantse Kempen heeft Zeelst altijd een 
eigenaardige plaats ingenomen: voorheen had  het de schijn of de bewo-
ners van Zeelst minderwaardig waren ten opzichte van de omringende 
bevolking. 
Als we daarbij voegen hun min of meer op zich zelf staand dialekt met 
o.a. zijn eigenaardige glottal catch, dan menen we gerechtigd te 
zijn om te zeggen, dat Zeelst tot voor enige jaren een aparte bevol-
king had, een die van een ander ras was."  (A.P. De Bont "Dialect van 
Kempenland", vocabulaire, pag. 770) 

54. "Muggenhol " 

Veel toponymica met dierenamen duiden erop, dat bedoelde dieren daar 
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huisden, maar er is ook een kategorie waar die dierenamen spottend 
bedoeld zijn, vaak door de omwonenden gegeven, die dat land alleen 
goed genoeg achtten voor luizen, mieren, kikkers, enz.. Toponymica 
met als eerste lid "mug" zijn er nog al wat, en vaak, zegt Schilanfeld, 
(Veldnamen in Nederland, Amsterdam, 1949, p. 72) behoren die tot de 
laatste kategorie. Van elk van deze plaats- of veldnamen zal afzon-
derlijk vastgesteld moeten worden, of dat eerste lid, in ons geval 
Muggen, spottend bedoeld is, ofwel dat het inderdaad wijst op een 
gebied met veel muggen. 
De plaatselijke situatie en het tweede lid "hol" zouden nadere aan-
wijzingen kunnen bevatten. Op de eerste plaats het achtervoegsel 
"-hol". Dit "hol" betekent "laagliggend, moerassig terrein" (Schon-
feld: Nederlandse Waternamen, Brussel, 1955, p. 269). Nu zijn er in 
de direkte omgeving van het Muggenhol wel toponymica die erop wijzen, 
dat dat gebied laag (lager) gelegen is. Op de eerste plaats wordt het 
begrensd door de Djept, een merkwaardig toponiem dat tot nu toe al-
tijd geïnterpreteerd is als diepte. (Op dit toponiem hoop ik neg eens 
terug te komen.) Bij het Muggenhol en de Djept loopt de Hoornven, een 
straatnaam afkomstig van een niet meer bestaand ven van die naam. De 
terreingesteldheid en de betekenis van "-hol" wijzen dus op laagge-
legen land en bijgevolg zou het eerste lid wel degelijk op de aanwe-
zigheid van muggen kunnen wijzen. 
Naast "hol" komt met dezelfde betekenis ook de variant "hel" voor. 
J.A. Huisman heeft in "De Hel-namen in Nederland (1953) hel geïnter-
preteerd als "noord". Hij zegt daarvan: de Germanen lokaliseerden het 
dodenrijk in het noorden en bij onderzoek blijken een aantal helnamen 
aan de noordzijde van het meer nabijgelegen bewoonde centrum te lig-
gen: de namen zijn ontstaan in een tijd, waarin de traditie van de 
noordelijke onderwereld nog leefde. Schbinfeld blijft echter vasthouden 
aan de betekenis hel/hol is "laaggelegen, moerassig" (zie ScMinfeld, 
Nederlandse Waternamen, p. 127) maar hij tekent hierbij aan, dat het 
zeer goed denkbaar is, dat secundair zo'n helnaam, vooral wanneer die 
een nooit uitdrogende poel (etc.) aanduidde, gereïnterpreteerd werd. 
Hiermee werd dit woord dan gelijkgesteld aan grondeloos, een epitheton 
dat gegeven wordt aan meren en kolken die zelfs 's zomers niet droog-
vallen. Het volksgeloof deed deze "grondeloos diepe" plassen bewonen 
door watergeesten, en deze diepten zouden dan reiken tot de ingang van 
de hel. 
Of nu in Muggenhol sprake is van zo'n helnaam wat een nieuw bewijs 
voor moeras, en dus muggen zou zijn, is niet te bewijzen. We kennen de 
oudste schrijfwijze niet, we weten niets met zekerheid van het bestaan 
van zo'n niet droogvallende poel, toch zijn er twee zaken die in de 
richting van die mythologische hel-verklaring wijzen: 
1. op de eerste plaats ligt het Muggenhol duidelijk ten noorden van 

"het meest nabijgelegen centrum" namelijk Zeelst en 
2. het grenst aan het toponiem Hemelrijken. Waarover nu iets meer. 

55. Hemeiri jken 

Dit toponiem is nog nooit bevredigend verklaard, dat is al eerder in 
Campinia vastgesteld (2e jaargang, april 1972, p. 25). Ik wil hier ook 
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geen poging tot een verklaring geven. Ik bespreek het slechts in ver-
band met het "Muggenhol". 
Schilinfeld geeft als mogelijke verklaring voor dit toponiem: volksety-
mologie uit "heimaal". Dit heimaal is ontstaan uit 'regen" = met een 
heg afsluiten, afheinen en betekent dan de rechtplaats afpalen en "maal" 
hoger gelegen plaats waar gericht werd, zodat heimaal (heemaal, hemel) 
"rechtplaats, vierschaar, rechtsgeding" betekent. Maar, zegt Schafeld 
t.z.p., die naam Hemel(rijk) kan ook verklaard worden uit de hoge lig-
ging; uit de naam van een café dat er gestaan kan hebben, of het is zo 
genoemd om de vruchtbaarheid van de grond of ironisch om de onvrucht-
baarheid ervan. Of in kontrast met hel. 
Dit laatste is in ons geval interessant. Ik acht het nu namelijk aan-
nemelijk, dat er samenhang bestaat tussen de toponiemen het Muggenhol 
en de Hemelrijken en dus dat Milggenhol moerassig/laaggelegen en in ie-
der geval onvruchtbaar gebied meet;letekenen, terwijl van Hemelrijken 
mogelijkerwijze het tegenovergestelde aangenomen kan worden. En ten-
slotte dat het gevoel voor die samenhang verdwenen is. (Een aardige 
parallel noemt Schbnfeld onder Sint Anthonis, waar laagten Hemel en 
Hel heten.) 
Wat ik verder graag zou willen weten is: 
1. of er aanwijzingen zijn dat er ter plaatse van de Hemelrijken ooit 

sprake is geweest van een gerechtsplaats. Is het kasteel dat daar 
ooit gestaan heeft en waarvan de resten "Het Slot" heten daarvoor 
een aanwijzing?; 

2. welke van de toponiemen het eerst in de stukken voorkomt, want als 
de Hemelrijken een gerechtsplaats - hoger gelegen - is geweest, kan 
het moerassig en bijgevolg onvruchtbare lagere gebied later hel/hol 
genoemd zijn; 

3. of er uit welke stukken dan ook ooit iets gebleken is van zulk een 
poel. Nu weet ik wel, dat in de buurt nog niet zo lang geleden een 
vijver (een vivarium, vaak ook Weijer genaamd) is geweest, maar die 
lijkt me van te recente datum. Nader onderzoek is dus dringend ge-
wenst. Te meer daar het misschien iets van die (altijd) mysterieuze 
hemel(s) zou kunnen oplossen. 

Voor de samenhang tussen Muggenhol en Hemelrijken acht ik het geen be-
zwaar, dat het een hoger en het ander lager gelegen is, want in een 
plaats als Zeelst in een oud heide- en vennengebied wemelt het van de 
naast elkaar gelegen toponymica, waarvan de een een hoogte en de ander 
een laagte aanduidt. 

56. "De Rundgraafu 

57. "De Run" 

Op dat moerassige van het Muggenhol kan ook wijzen, dat in de onmiddel-
lijke nabijheid ervan de Rundgraaf ontspringt, een zeer klein beekje, 
dat ooit bij het gehucht de Biezenkuilen in de Gender uitmondde. Het 
beekje is echter verdwenen. 
Eerst even iets over de veel bekendere beek de Run. 
Het toponiem Run hangt samen met Rijn. Ten grondslag aan beide ligt 
de Indogermaanse basis rei = stromen, vloeien. In het gotisch vinden 

we het werkwoord rinnan = rennen en het slaarmee samenhangende zelf-
standig naamwoord runs e loop, m.a.w. De Run, zijrivier van de Dommel 
betekent de loop of de stromende. (Zie ook Schbnfeld o.a. Nederlandse 
Waternamen, Brussel, 1953, p. 65) 
In Rundgraaf hebben we zonder enige twijfel het zelfde woord run, m. 
a.we we behoeven alleen de d en het woord graaf nog te verklaren. Het 
woord graaf (zie Schenfeld, Nederlandse Waternamen, p. 171) wordt vaak 
gebruikt voor watertjes die water afvoeren naar een ander water, een 
aardige parallel met Rundgraaf is dan Loopgraaf bij Berlikum 
De d ten slotte. De Bont vermeldt in zijn Vocabularium (p. 520) bij 
Dialect van Kempenland Runt. En in zijn Klank- en Vormleer p. 156 
acht hij deze t na n een paragogische consonant die in het Brabants 
vrij frequent is, b.v. pijnt e pijn, Ant = An, Jaant = Jaan, etc.. 
Dus is het niet nodig in deze d een d-of-t-suffix te zien. 

J.A.J. v.d. Bosch 

VII. GENEALOGICA 

1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN GERWEN (GERVEN) van 1699 af 
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorte-
registers van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.) 

WILLEM VAN GERVEN X HENDRINA WILLEMS 
10- 1-1699 Jan 	get. Nic. Peters, Anna Jacobs 

CORNELIUS JOANNIS VAN GERWEN X ELISABETA PE1RI BASEINANS 
11- 1-1705 Guilielmus 	get. M.A.Eliens, Cath. Janssen 
22- 5-1707 Joannes Jacobus Janssen, Maria Janssen 
4- 8-1709 Guilielma eT Joannes Linders, Anna Jacobs 

JACOB VAN GERVEN X JOHANNA ......  
11- 2-1711 Anna Maria get. Willem van Gerven, Wilh. Janssen 
9-11-1713 Johannes P.J. van Hest, H.W. van-Gerven 

ADRIAAN VAN GERWEN X HELENA DIRKSEN 
15-11-1722 Wouter get. Hubert Dirksen, Hendr. Wouters 

ADRIANUS VAN GERWEN X HELENA VAN BEIRS (BERS, BEERS) 
30-11-1725 Catharina get. Arn.v. Gerwen, Joanna v. Beirs 
13-11-1726 Joannes fr Th. Iluijbers, Petr.van Gerwen 
13- 9-1735 Joannes re Chr. Baselmans, Helena Rijkers 
10- 3-1740 Theodora re Jan v. Gerwen, J.M. van Beers 

HENRICUS VAN GERWEN X ALDEGUNDIS GERARTS (GhhRITS) 
8-11-1727 Guilielmus get. J. van Gerwen, Aldeg.v.Cauwen- 

berg 
9- 1-1736 Joanna re Anselm. Jansen, Barbara Bergers 

JAN VAN GERWEN X CATHARINA JACOBI PETERS 
10-11-1727 Willem get. Peter van Hulsel, H.W.v.Gerwen 
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get. Jan Linders, M.P. van Hulsel 

X ALDEGUNDIS VAN COUWENTBERGH 
get. Ch.v. Couwenberg, J. Louwers 

J. Louwers, Gertr. Dirkx 
Guil. v. Gerwen, P. Couwenberg 
W.Couwenborgh, W.v.d.Oever 
H.Couwebborgh, Fr.v. Gerwen 
J.v. Gerwen, Lv.d.Broeck 

HELENA DIRCKS HUYBERTS 
Chr.v. Gerwen, L.van Kemena 
J.v. Gerwen, J.M. Dirksen 
J. Copnens, M. Heuvelmans 

ELISABETH VAN COURSEL 
Z. Smets, A. van Coursel 
J.A. Leuris, P. van Gerven 
J.v. Gerwen, A.v. Dooren 

ADRIANA GERARDI ELIENS 
G. Eliens, W.v. Gerwen 
J. van Gerwen, Joanna Ellens 
J.G. Eliens, A.J. van Gerwen 

PETRONELLA VAN GEMERT 
M.v. Gemert, Anna v. Dooren 
H.v. Dooren, M. van Gemert 
L.v. Dooren, A.A. Leunis 

ALEGUNDIS PEETERS 
J. van Gerwen, J. Smolders 

ALEGUNDIS VAN DER HEIJDEN 
Th.v.d.Heijden, G.v.d.Heuver 
G. Mercks, A.v.d. Heijden 

JOHANNA MARIA VAN DIJK 
J. Wouters, Corn.v. Dijk 
J. Deckers, M.v. Dijk 
Th. v. Dijk, M. Verhaalen 
Th. v. Dijk, M. van Dijk 
D.v.d. Broeck, M. Verhaalen 
J.v. Dijk, Isabella v. Doren 

ANTON LA VAN DER HEIJDEN 
H.v.d. Heijden, A. Eliens 
C.v. Gerwen, J. Helmans 
W.v.d. Heijden, J. Vermeulen 
W.v.d. Heijden, C.v. Gerwen 
W. v. Gerwen, A .v.d. Heijden 

MARIA VAN BOXEL [BOEISEL, 
BOKSEL) 

get. A. van Gerven, Elisabeth ...  

X 
get. 

tt 
ff 

X 
get. 

tt 
ff 

X 
get. 

tt 

 

get. 
11 

11 

X 
get. 

X 
get. 

Pt 

X 
get. 

tr 

1/ 

11 

t' 

11 

X 

X 

29-10-1729 Johanna 

HENRICUS VAN GERWEN 
8- 2-1729 Guilielmus 
11- 5-1731 Jeannes 
19- 7-1733 Henrica 
26- 6-1740 Alegundis 
4- 9-1742 Gerardus 

31- 3-1745 Wilhelmina 

ADRIAAN VAN GERWEN 
18- 8-1730 Jacob 
19- 9-1733 Catharina 
19- 9-1733 Hendrika 

JAN VAN GERWEN 
11- 8-1731 Antonius 
8- 9-1740 Hendrika 
20-10-1742 Maria 

GUILIELMUS VAN GERWEN 
7- 4-1732 Cornelius 
1-10-1734 Guilielmus 

27-12-1737 Jeannes 

JAN VAN GERWEN 
11- 4-1736 Jacob 
24- 8-1739 Christina 
18-10-1748 Jacob 

JOANNES VAN GERWEN 
9- 4-1738 Cornelius 

JOANNES VAN GERVEN 
22-11-1745 Thomas 
5- 1-1748 Cornelius 

JOHANNES VAN GERWEN 
8-12-1755 Maria 
22-11-1759 Hendrika 
6- 1-1761 Jacoba 
21- 2-1762 Johanna 
6- 7-1763 Jacob 
16-11-1764 Anna Maria 

GERARDUS VAN GERWEN 
6- 8-1757 Joanna 
22- 8-1759 Adriana 
19- 5-1761 Petrus 
16- 5-1762 Petrus 
9- 2-1765 Adrianus 

THEO GERVEN 

26- 1-1761 Elisabeth 
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27- 3-1764 Willem get. Arnold ... , Maria v. Gerwen 
2- 8-1765 Johanna ft J.v. Boexsel, Cath.v. Gerven 

22-11-1767 Martinus rr J.v. Gerven, J.M. Cuypers 
12- 8-1769 Anton 

fl A. Smolders, E.v. Boxel 
7- 7-1771 Hendrika fr W.v. Bocksel, M.v. Doren 

30-12-1773 VHlhelma tf J.v. Boxel, J. van Ham 

(wordt vervolgd) 

2. EEN OIRSCHOTS GESLACHT VAN KROONENBURG, 1678 - 1974 
(Genealogische aantekeningen van A.B. van Cronenburg, Rotterdam) 

I. GIJSEERT PETER VAN CROONENBURGH 
ged. p.m. 1650 
gehuwd op 28-8-1678 te Oirschot met Grietje Thomas van de Ven 

II. a. Kinderen uit huwelijk 1, te Oirschot gedoopt 
Petrus Thomas 
12-10-1678 1-4-1680 25:.9:4681 

b. EGIDIUS, zoon van Gijsbert 
gehuwd op 2-4-1719 te Oirschot met Maria, dochter van Hen-
ricus van Dinther 

III. a. Kinderen uit huwelijk II, b, te Oirschot
-gedoopt 

Thomas Petronella Henricus Gisbertus  
2-4-1719 2-4-1719 22-5-1720 29-2-1722 

Jeannes Jeannes 
10-11-1723 22-6-1732 

b. GISEERTUS, zoon van Egidius 
gehuwd op 31-10-1756 te Oirschot met Cornelia, dochter van 
Corstiaan van Gerwen uit Valkenswaard 

IV. a. Kinderen uit huwelijk III, b, te Oirschot gedoopt 
Egidius Christianus  Thomas Justina 

15-8-1757 28-8-1759 31-8-1762 1-2-1765 

b. THOMAS, zoon van Gisbertus 
gehuwd op 31-1-1796 te Oirschot met Gertrudis, dochter van 
Adriaan de Croon 

V. a. Kinderen uit huwelijk 1V, h, te Oirschot gedoopt 
Maria Cornelia Gijsbertus Cornelia 

4-11-1796 30-7-1798 23-2-1801 

Pierre 

19-11-1802 

Francisca 
21-10-1805 

Petrus Pierre 
21-9-1811 

h. PFTRUS, zoon van Thomas (Van Kroonenburg) 
,nuwd op 4-6-1835 te Oirschot met Johannr , Overdijk 

Kindelui uit huwelijk V, b, te Oirschot geboren VI. 
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Maria Camelia Antonij Cornelis Anna Maria 
5-6-1847 3-1-1851 24-3-1853 22-9-1854 

Adriaan  
23-7-1856 

b. ADRIAAN, zoon van Petrus 
gehuwd op 10-2-1890 te Oirschot met Theodora van Beek 

VII. a. Kinderen uit huwelijk VI, b, te Oirschot geboren 
Johanna Maria Petrus Joannes  
11-12-1890 15-3-1893 26-6-1895 

Joannes Marinus Cornelis 
1-5-1897 4-12-1900 

b. JOANNES, zoon van Adriaan 
gehuwd op 28-4-1920 te Oirschot met Helena Maria van de 
Sande 

VIII. a. Kinderen uit huwelijk VII, b, te Oirschot geboren 
Adrianus Theodorus Hendricus Maria Theodora 
25-2-1921 10-6-1922 

Theodora Maria Henricus Joannes Cornelis Josephus 
19-10-1923 17-6-1926 7-3-1928 

Johannes Leonardus Johannes Leonardus Johannes 
23-3-1930 16-1-1933 

Joannes Aloysius 
11-1-1935 

(De heer A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat 31 B te Rotterdam, 
heeft na jarenlang speuren de door hem verzamelde genealogische ge-
gevens in een overzichtelijke orde gebracht, waarbij alle huwelijken 
van de mannelijke én vrouwelijke van Kroonenburgs op de voornamen 
zijn gealfabetiseerd. Achter elk huwelijk vindt men de doop- respek-
tievelijk geboorteaantekening van alle uit het desbetreffende huwe-
lijk geboren kinderen. Wij hebben gemeend, deze zeer verdienstelijke 
genealogische lijst in de komende jaren onder hoofdstuk VII van Cam-
pinia te moeten publiceren. De redaktie.) 

3. Genealogische reeks van W.J.C. Senders, geb. 17 oktober 1935 te 
Valkenswaard (Zeelst, Bergeijk, Luyksgestel, Valkenswaard) 

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 1, blz.74. 

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT 
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW 

Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet_  
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IX. HET HOF VAN HEERENBEKE ONDER OIRSCHOT 

(door Felix Maes, archivaris abdij van 't Park) 

EEN HERTOGELIJK GESCHENK 1)  

In het begin van de 14de eeuw moeten abt Willem van Lubbeek en het 
Konvent van Park speciaal in de gratie gestaan hebben van hertog Jan 
II ! En niet zonder reden, want hij had van hen voor zijn militaire 
expedities 1000 gld. en daarbij nog heel wat levensmiddelen voor zijn 
soldaten kadeau gekregen. 
In juli 1303 gaf hij hun dan ook 80 bunder novaal land, gelegen te 
Verdonck en Wolfskuele, in de "heertganck van Strathem" onder de heer-
lijkheid Oirschot. Over die gronden mochten ze vrij beschikken. De 
hertog wou zich enkel de hoge en lage jurisdiktie voorbehouden, en de 
abdij zou hem een jaarlijkse cijns betalen van 12 deniers Leuvens geld 
per bunder. 
Kort daarop mochten ze ook, mits daarvoor 400 gulden werd betaald, 
aanspraak maken op al de bomen en heesters, welke op voormelde goede-
ren stonden. En hetzelfde jaar kregen ze ook nog van hem als erfgoed 
30 bunder hei. 
Natuurlijk zal Park, om die landerijen, beemden, bossen en hei te ex-
ploiteren niet lang gewacht hebben met daar een pachthof op te rich-
ten. Ons archief liet ons echter weinig sporen achter van wat er ge-
durende de 14de eeuw daar gebouwd en geboerd werd. 

I N ERFPACHT VERHUURD  

Alleen weten we dat abt Jan Balduwel op 10 juli 1400, met eenparige 
goedkeuring van het Konvent van Park, het hof van Heerenbeke heeft 
overgemaakt aan de gebroeders Jan en Walter van Bruystem en hun nako-
melingen voor een jaarlijkse cijns van 80 Hollandse goudgulden, met 
voorbehoud van hun heerschappelijke rechten. Die cijns diende betaald 
te worden de helft rond Kerstmis, en de andere helft op St.-Jan-
Baptist, 24 juni. 
De erfpachters mochten dus beschikken over hof, stallen, schuur, beem-
den en weiden, landerijen, bos en hei, ongeveer 971 bunder, aaneenge-
legen tussen de goederen van de Veldershoeve, toebehorende aan de Heer 
van Boxtel en de gemeenteweide van Oirschot. 
Deze erfverpachting, door de abdij gedaan, werd 11 oktober 1400 goed-
gekeurd door het Generaal Kapittel van de Orde van Prémontré. 
In mijn hoofdstuk over de hoeve "de Rooikapel" te Blanden heeft men 

1) Al de gegevens over het hof van Heerenbeke komen uit het archief 
van Park, R IX, 33 (CartuI.A:I1) en Corpus VII, kastje XXXI, 1I as 
I  : 91 losse stukken (1303 - 1729) 



- 71 - 
-72- 

reeds kennis kunnen maken met de familie van Bruystem. Walter, die 
hier, samen met zijn broer Jan, het erfgoed van Heerenbeke overnam, 
was zelf reeds vanaf 16 augustus 1390 erfpachter te Elanden tot aan 

[ zijn dood in 1426. Niet hij, naar zijn broer Jan woonde dus als erf-
} pachter op Eeerenbeke-, hoelang weten we niet. Zeker is, dat hij er 
werd opgevolgd door de zoon van Walter, Jan van Bruystem, die gehuwd 
was met Waltera Holla. In 1444 verkoopt deze twee renten of pachten 
waarmee het hof belast was, namelijk een pacht van 5 mudden rogge te 
betalen aan de "Fraters van het Gemene leven" te 's-Hertogenbosch, 
en een van 3 mudden te schenken aan de armen van Rosmalen. 
Jan van Bruystem junior overleed rond 1453. Zijn weduwe bleef nog op 
het hof tot in 1485, toen ze al haar erfgoederen overliet aan Dierk 
de Borchgrave, die ze op zijn beurt in 1486 overmaakte aan Peter Pels, 
die gehuwd was met Lutgardis, de dochter van wijlen Jan van Bruystem 
en Waltera 
Tussen Peter Pels en de andere erfgenamen van de van Bruystems ener-
zijds, en abt Dierk van Tuldel met het Konvent van Park anderzijds, 
NMS een lelijk geschil gerezen, dat voortduurde onder abt Arnoldus 
Wijten: erfpachter Jan en zijn weduwe hadden reeds heel wat jaren de 
jaarlijkse erfcijns van 80 Hollandse goudgulden niet meer betaald, 
en - wat nog veel erger was - ze hadden, zonder toestemming en buiten 
weten van de abt, van de goederen die tot het hof behoorden meer dan 
38 bunder als erfgoed verder verkocht aan acht partikulieren, zodat 
het erfkontrakt ten enen maffe verviel. Omwille van de vrede en om zwa-
re proceskosten te vermijden, hebben dan, op aanraden van "goede man-
nen", Peter Pels en abt Wijten getracht tot een vriendschappelijke 
overeenkomst te komen. 

HET PACHTHOF TERUG AAN PARK 

Peter Pels belooft het hof de overgebleven goederen definitief terug 
te geven aan de abt. Het erfpachtkontrakt wordt opgeheven, en niemand 
zal nog aanspraak maken op dit hof. De abt zal hem ontlasten van alle 
verantwoordelijkheid aangaande de 38 bunder, die niet door zijn schuld 
gealiëneerd werden. De abt zelf zal zich in verbinding stellen met de 
acht die erfrechtelijk in bezit werden gesteld van die 38 bunder en 
met hen tot een akkoord trachten te komen. Hij neemt ook voor zijn re-
kening de 8 mudden pacht en de cijns die op het hof rusten; en van de 
achterstallige erfcijns die de erfpachter aan Park moet betalen, en 
die opgelopen is tot 925 goudgulden zal Peter maar 270 gulden moeten 
geven; de rest wordt hem kwijtgescholden. 
Het akkoord werd wederzijds aangenomen en geregistreerd voor schepe-
nen, en al de brieven die Peter had aangaande het hof, maakte hij ter 
bewaring over aan de abt. Onder die papieren was ook een lijst van al 
de personen die een deel van de 38 bunder bezaten. 
Het akkoord werd gesloten op 1 februari 1495. En in de loop van dit 
jaar werd er ook met de 8 personen die de 38 bunder in erfpacht beza-
ten, een overeenkomst bereikt: de abdij zal hun de percelen in erf-
pacht laten, maar hun nieuwe erfpachtbrieven geven op haar naam op 
voorwaarde, dat zij die percelen zal mogen terugnemen wanneer het haar 
belieft, tegen terugbetaling van al de erfcijnzen die zij voortijds 
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daarvoor zullen betaald hebben. Zo kwamen stilaan de meeste van die 
38 bunder terug aan de abdij en werd de hoeve weer zo groot als ze 
vroeger was. 
Vanaf 1495 wordt ze dan ook niet meer erfrechtelijk verpacht, naar 
verhuurd voor een zekere termijn, 6 of 9 jaar. We geven IJ in de vol-
gende aflevering de huurvoorwaarden, die in de volgende eeuwen van 
kracht zijn geweest. 

(wordt vervolgd) 

X. LIJST VAN KEMPISCHE STEDEN, HEERLIJKHEDEN EN DORPEN MET OPGAVE 
VAN HUN QUOTE IN DE OVER 1700 TE BETALEN DEKLARATIE VAN 1050 
GULDEN VAN DE STADHOUDER. 

("Alsoo haer Ed. Mo. de Heeren Raeden van Staeten der Vereenighde 
Nederlanden bij resolutie wanden 6 julij 1701 hebben gelieven te 
ordonneren aen het quartier van Kémpelant om te betalen aan Jacob van 
Nahuijs de ordonnantie van duijsent ende vijftigh gulden hem bij het 
kwartier den 4den januarij jonghstleden toegetauxeert op sijne de-
claratie tot laste van het voorcc. quartier, soo als naeder bij de 
annexe resolutie van haer Ed. Mo. blijckt, soo ist dat hier onder aen 
is volgende ieder dorp sijn contingent inde voorn. 1050 gulden die 
versoght worden ten eersten gesight deses te betalen.") 

Oirschot 

g. 

209 

st. 

3 

p. 

Oistelbeers 19 12 8 
Middelbeers 11 13 10 
Eersel 46 4 
Duijsel 11 3 2 
Steensel 12 14 10 
Bergeijk 66 13 8 
Borckel en Schaft 11 5 12 
Rijthoven 27 11 4 
Westerhoven 22 11 8 
Hapert 18 3 10 
Hooghloon 23 17 12 
Casteren 11 13 10 
Dommelen 14 6 2 
Bladel 31 16 16 
Reusel 33 18 10 
Netersel 12 14 10 
bommel 68 11 10 
Oerle 21 7 14 
Meervelthoven 4 6 10 
Vessem 21 9 4 
Wintelre 13 15 10 
Knegsel 7 8 6 

g. 
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st. P- 

Zeelst 19 12 8 
Velthoven 29 19 14 
Blaerthem 10 12 10 
Weerdt 31 11 6 
Waelre 26 18 2 
Aelst 18 11 
Gestel 23 8 8 
Stratum 19 4 8 
Strijp en Eeckaert 27 12 8 
Wbensel 52 6 
Eijndhoven 68 16 12 

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE 

1.  GENEALOGISCHE REEKS VAN W.J.C. SENDERS TE VALKENSWAARD 
(Zeelst-Bergeijk-Luyksgestel-Valkenswaard)   
(door W.J.C. Senders, VaIkenierstraat Oost 195, Valkenswaard) 

(vervolg) 

VII. Martinus Senders  
Martinus wordt als kind van Arnoldu Senders en Jennemerie van 
der Meeren gedoopt te Zeelst op 3-8-1759 met als doopheffers 
Petrus Senders en Elisabeth Boogers. 
Hij overlijdt te Bergeijk op 4-8-1808 en wordt aldaar op 6-8-
1808 begraven. 
Hij huwt voor de lste maal te Dommelen op 15-7-1787 (trouwboek 
Ned. Herv. Gemeente Valkenswaard), ondertrouw 30-6-1787 met An-
na Beers, geboren te Dommelen 14-11-1754 als dochter van Fran-
ciscus Beers en. Anna Jansse Willens. Anna overlijdt 1795 (23-1-
1795 sepulta est Anna Senders). 
Uit dit eerste huwelijk worden te Dommelen 2 kinderen geboren 
en gedoopt volgens Dommelen doopboek 1747 - 1810. 

1. Anna Maria  
8-5-1789 
doopheffers Arnoldus Senders en Anna Elisabeth Baers 

2. Joanne Maria Elisabeth 
31-7-1793 
doopheffers Jacob Bijnen en 1•iaria Elssen 

Martinus Senders huwt voor de 2de maal te Bergeijk op 12-6-1796 
(ondertrouw 28-5-1796) met Elisabeth Bex, weduwe van Bartholo-
neus van Maarhees en dochter van Willem Bex en Maria Bierens. 
Elisabeth werd gedoopt op 4-11-1759 te Bergeijk met als doop-
heffers Dionysius Roest en Elisabeth Aerts. Elisabeth overlijdt 
te Bergeijk op 27-1-1838. 
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Uit dit huwelijk worden te Bergeyk 2 kinderen gedoopt, namelijk: 

1. Antonius  
27-3-1797 
doopheffers Nicolaas Schippers en Wilhelmina Kuypers 
Hij was bouwmansknecht en huwt te Riethoven op 7-6-1822 
met Elisabeth Baken, dochter van Renritus Raken (overleden 
24-7-1819 te Riethoven) en Josina Kennis. 
Uit dit huwelijk te Riethoven worden te Riethoven 2 kinderen 
geboren: 
a. Anna Catharina 

30-8-1827 

b. Martinus  
4-8-1829 

2. Wilhelmus  (volgt VIII) 
10-1-1799 

Na het overlijden van Martinus Senders d.d. 4-8-1808 worden Hen-
drik Eisen (gehuwd met Maria Senders, zuster van Martinus Sen-
ders) als voogd en Elisabeth Bex als voogdes benoemd. 
Dit blijkt onder meer uit een akte van 30-11-1810 (Veldhoven 
R. 60, fol. 77), zijnde de boedelscheiding van Arnoldus Senders. 

Bij akte van 20-11-1806 (Bergeijk R. 90, fol. 60) wordt de nala-
tenschap van wijlen Willem Bex gedeeld. Hierbij treden als erf-
genamen op: 

1. Elisabeth Bex voor haar 2 kinderen, verwekt door Marte Sen-
ders. 

2. Nicolaas en Willem Schippers, kinderen uit het lste huwelijk 
van Johanna Bex en Hendrik Schippers. 
Jan Vromans en Hendrik Vromans, kinderen uit het bie huwe-
lijk van Johanna Bex en Jan Vromans. 

3. Adriaen Lomans, armenmeester van Bergeijk voor Anthony Bex. 
4. De 3 kinderen uit het huwelijk van Maria Bex en Harte Jansen 

met name Willemina, Willems en Hendrikus Jansen. 

Aan Elisabeth Bex is ten deel gevallen het eerste lot en wel: 
een huis met hof bij verkrijger thans in gebruik, gelegen te . 
Bergeijk op den Boevenheuvel, groot 21 Lopense, belend oost de 
kinderen Jan Kramts en west de kinderen Marte Jansen. 
Item 1/4 part van een perceel genaamd "den Bogt", groot in to-
taal 5 loopense. 
Item de helft van heiveld daarbij gelegen, groot in totaal 3 
loopense. 
Item 1/4 part van een perceel genaamd "Den Ledooren" groot in 
totaal 71 loopense. 
Uit de genoemde kavels moet jaarlijks behalve 's-lands- en 
dorpslasten ook nog worden voldaan een gulden en tien stuivers 
aan de Armentafel van Bergeijk. 

(wordt vervolgd)  

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST) 

(door A.M.C. Zom) 

BOUDEWIJNSLEEN, AUDENHOVEN EN DE MOOST 

Bij een onderzoek dat oorspronkelijk slechts de opzet had om de histo-
rie van het leengoed Boudewijnsleen nader toe te lichten, bleek al 
spoedig, dat Boudewijnsleen niet los gezien kon worden van twee andere 
leengoederen, te weten Audenhoven en De Moost. Een geslaagde huwelijks-
politiek, het uitsterven van verschillende leden uit de families die 
het bezit hadden over de leengoederen en een gunstige aankoop, bewerk-
ten, dat deze leengoederen niet versnipperd raakten, maar zelfs om-
streeks 1600 in één hand werden samengebracht. 
Een vrij slordige en onvolledige administratie in de eeuwen v661.  de 
Franse revolutie, alsmede het feit dat bepaalde bronnen niet binnen 
het bereik van dit onderzoek vielen, zijn er debet aan, dat enkele 
problemen, vooral met betrekking tot de erfdelingen en de onderlinge 
familierelaties, niet opgelost konden warden. 
Aangezien de lijn van opvolgingen bij één leengoed vaak al moeilijk 
te volgen is, worden de leengoederen afzonderlijk beschreven, waarbij 
zo nu en dan wel verwezen moet worden naar de andere leengoederen. Ten 
slotte zal getracht worden bij iedere beschrijving een schematisch 
overzicht van de verheffingen van de leengoederen te geven, hetgeen de 
duidelijkheid ten goede moge komen. 

BOUDEWIJNSLEEN 

Aanvankelijk moet het leengoed Boudewijnsleen, dat in de leenregisters 
wordt gesitueerd in het heerschap Straten, vrij omvangrijk zijn ge-
weest. Nicolaas Specht tekent omstreeks 1379 reeds diverse goederen 
aan in zijn leenregister, die oorspronkelijk tot het Boudewijnsleen 
behoorden, maar in zijn tijd reeds als zelfstandig leengoed werden ver-
heven. Enkele namen hieruit zijn: 
-- Een beemt geheten die Meest met huize, hove ende eussele daeraen 

liggende 
-- 2 mudsaets lants geheten de Struyckacker 
-- j mudsaets lants geheten die Haverhof en Nuwelant 
-- 1 stuc beemps geheten de Berendonc en een dijt langs de Haverhof 

ende Nuwelant 
- Slebosch, Mostakker ende Breemakker ende eenen beemde. Op de lapt 

sayet men 2 mud saets ende op den beempt mayet men 4 voeder hoys. 
Steeds vindt men bij deze aantekeningen de notering "dat was ghesple-
ten van Boudensleen" of "ende goede plagen te horen tot Boudensleen 
ende zijn daer af ghespleten". 
Hoe het dan ook zij, in de oudste bronnen die ons ter beschikking staan, 
vindt men niets over de oorzaken van deze afsplitsingen. Daarnaast zijn 
deze bronnen eveneens uiterst summier wat betreft de bezitters van het 
goed zelf. Het Latijnboek vermeldt het Boudewijnsleen in het geheel 
niet. Jan Stoot noteerde in zijn leenregister omstreeks 1340 niet meer 
dan 'Willem Oemkens zoen van Straten van geide geheiten Boudewijns lee:, 
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tot Straten gelegen." (1) 
Kennelijk is Willem Oemkens zoen van Straten dus omstreeks 1340 bezit-
ter van het leengoed en meer wordt men er niet uit wijs. 
Nicolaas Specht geeft daarentegen een hele rij van bezitters, zonder 
echter een jaartal daarbij te vermelden (2). Vermoedelijk heeft hij 
de exacte data ook niet zo best geweten, want uit zijn aantekeningen 
blijkt, dat de rij van bezitters teruggaat tot v6Ór 1340, terwijl zijn 
register werd aangelegd omstreeks 1379. Toch moet men met dit register 
aanvangen om de oudste bezitster van Boudewijnsleen te achterhalen. 
Spechts aantekeningen beginnen namelijk als volgt: 
"Willem Oemkens zoen van Straten hout een goet geheiten Boudewijns 
leen liggende tot Straten ende hyr horen mansscane toe ende dit goet 
was Jutten wijf Fenric Lauwairts des Lange van Heersele .....  
V66r Willem Oemkens heeft Jutten voornoemd het Boudewijnsleen blijk-
baar bezeten. Dat deze Jutten gedateerd moet worden v66r 1340 volgt 
weer uit de aantekening in het Stootboek, dat omstreekS 1340 werd aan-
gelegd en waarin alleen Willem Oemkens wordt vermeld. Of Willem Oem-
kens Boudewijnsleen kocht of erfde is niet bekend. 
Na het overlijden van Willem Oemkens werd het goed verheven door zijn 
zuster Alijt. Ebt is aannemelijk dat zij het goed erfde. Alijt ver-
kocht Boudewijnsleen aan Andries Willem Andries soens zoen van Stra-
ten, die daarover verhef deed. Een datum van deze koop wordt niet ge-
geven. Andries Willems verkocht op zijn beurt het goed aan Jan van 
Gheemert. Na diens dood vererfde het goed op zijn zoon Gheerlic van 
Ghemert Janssoen. 
Deze laatste verkocht opnieuw het leengoed. Ditmaal was Albrecht Loden 
de koper. Na de dood van Albrecht Loden vererfde Boudewijnsleen op 
zijn zoon Reijnken Loden en toen Reijnken overleed werd het goed ver-
heven door zijn zuster Demoet Loden, die Boudewijnsleen geërfd had. 
Bij Demoet Loden vermeldt het Spechtboek voor het eerst een datum, 
die echter niet te ontcijferen is. Blijkens aantekeningen in de vol-
gende leenregisters zoals Edaboek en Strickgrefier, moet deze datum 
van verhef in het jaar 1445 geplaatst worden. (3) 
Reijnken Loden heeft echter op 23 mei 1440 wel een akte van denombre-
ment opgemaakt (4), waarin men een uitgebreide beschrijving van het 
Boudewijnsleen vindt. Omdat dit de oudste nadere beschrijving is van 
het leengoed, is het interessant de tekst van dit denombrement te le-
zen, die hieronder verkort volgt. 
- Ten eerste een stuk land genaamd Boudewijnsleen in Oirschot onder 

Straten groot omtrent 33 of 34 lopenzaad. 
Dan volgen de achterlenen die op het leengoed rusten te weten: 
- 1) Thomas van der Sneppenschoet, een stuk grond genaamd Sneppen-

schoet, tussen de weg en Pollant gelegen. Of dit Pollant vereen-
zelvigd mag worden met de huidige wijk van de gemeente Oirschot 
die Pallande wordt genoemd, lijkt kadastraal gezien niet uit-
gesloten. 

2) Jan Quant, een stuk grond genaamd de Hoffstadt, groot circa 14 
lopenzaad. 

3) Rutger Noyten, een akker genaamd 't Héylaer, groot circa 12 lo-
penzaad. 

4) Jan Vos, een stuk grond, circa 31 mudzaad groot, in drie stukken,  
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waarvan 2 stukken de namen de Cloete en de Beempt droegen terwijl 
voor het derde stuk geen naah gegeven werd. 

5) Andries in 't Lam, de Trudenacker van Vught. 
6) Tenslotte was er nog een achterleen, genaamd het Pollelant, mar 

dit werd ten tijde van het denombrement door Reijnken Leden zelf 
in gebruik gehouden. 

Als laatste vermeldde Reijnken Loden, dat bij het Boudewijnsleen nog 
twee cijnzen behoorden, namelijk: 

één op het huis van lendrik Baertmekers' kinderen ter waarde van 27 
penningen en één op het huis van Janne geheiten Kutken, ter waarde 
van 3 oude groten en 6 penningen. 

Demoet Loden heeft geruime tijd het leengoed bezeten, want eerst op 
20 maart 1480 deden Mechtelt Loden en Janne van Haeren "hueren man 
ende momboir" verhef over Boudewijnsleen, na het overlijden van Demoet 
"hoer moeder" aldus het Leenboek van Den Bosch (5). Dezelfde aanteke-
ning in Strickgrefier, het leenregister dat door Strick werd aange-
legd, onderstreept dit. Op Strickgrefier is men tevens aangewezen om 
de opvolging in het bezit over Boudewijnsleen na te kunnen gaan, ter-
wijl daarmee onmiddellijk de problemen rijzen. 
In Strickgrefier vindt men namelijk de volgende aantekening: (6) 
"jonffrouw Jehanne van Haren, 28 augusti anno 1494 bij doode Jans van 
Haren huers oems". Deze aantekening zou impliceren, dat Jehanne van 
Haren 6f een nicht 6f een schoonzus was van Jan van Haren, maar in 
elk geval geen dochter. De titel oom werd in die tijd namelijk ook in 
andere betekenissen gebruikt dan die welke wij kennen in de oom-nicht-
relatie (7). Op zich is dit natuurlijk nog geen probleem, maar als 
Strick vervolgt: "Jonffr. Mechtelt, Jehanne ende Demonde van Haren 
25 junii anno 1540 bij doode wijlen Jans van Haren huers grootvaders" 
dan vervaagt toch het verband in dit register. Kennelijk wordt hier 
met Jan van Haren dezelfde persoon bedoeld, die eerst de titel oom 
heeft en later de hoedanigheid van grootvader. Ook dat is nog moge-
lijk, maar één persoon kan niet én in 1494 én in 1540 sterven. 
Vermoedelijk hebben Strick en zijn collegae het fijne ervan ook niet 
begrepen, of, hetgeen meer voorkwam, werd bij het laatste verhef in 
1540 nog eens het overlijden van Jan van Haren in 1494 gememoreerd. 
Dan blijft evenwel de vraag welke de relatie is tussen Jehanne van 
Haren en Jan van Haren en tussen Jehanne van Haren en de drie gezus-
ters van Haren die in 1540 optreden. 

(wordt vervolgd) 

Noten:  

1) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 2, folio 54 verso 
2) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 4, folio 211 
3) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 9, folio 408 

R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21a, folio 300 verso 
4) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 7, folio 210 - 211 
5) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 13, folio 318 
6) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21a, folio 300 verso 
7) Verwijs en Verdam: Middelnederlandsch Woordenboek, 5de deel: koloe 

1609 - 1611 
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uan brahant 

Iedere dag komen we in aanraking met wapens, al is het maar, 
omdat op gulden en rijksdaalder het wapen van Nederland 
is afgebeeld.Alleprovinciesenbijna alle gemeenten van 

ons land hebben een eigen wapen. Misschien hebt U zich al 
ooit afgevraagd hoe dat allemaal zit met de wapenkunde. 

Over dit onderwerp, ook wel HERALDIEK genaamd, wordt 
hieronder iets verteld, met als uitgangspunt het wapen en 

de geschiedenis van (Noord -)Brabant. 
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Over de wapenkunde of heraldiek bestaan veel misverstanden 
en zelfs vooroordelen. Een familiewapen is NIET het voorrecht 
van personen van adel. Iedereen heeft het recht een eigen 
wapen te voeren, maar het is niet fatsoenlijk het wapen van 
iemand anders, ook al is dit een naamgenoot, domweg over te 
nemen. Familiewapens zijn erfstukken, die overgaan van vader 
op zoon. Het spreekt dus eigenlijk vanzelf, dat broers, resp. 
een vader en zijn zonen, vooraf tot overeenstemming moeten 
komen en hetzelfde  nieuwe wapen dienen aan te nemen. 
Men maakt zich belachelijk, als men een nieuw wapen al meteen 
verdeelt in meerdere vlakken of kwartieren, elk met één of 
meer eigen wapenstukken! Dat landen en vorsten soms vele 
kwartieren in hun wapenschild hebben, is historisch verklaar- 
baar; het gaat om bezittingen, die het voorgeslacht geërfd of 
veroverd heeft. Een particulier kan zich beter beperken tot 
een ongedeeld schild met één wapenfiguur, eventueel drie of 
meer gelijke wapenfiguren. Hoe minder woorden men nodig 
heeft om het wapen te beschrijven zoveel voornamer is het van 
opzet. 
Juist in de heraldiek is eenvoud het kenmerk van het ware. 
"Qui porte le moins est le plus" zeggen de Fransen: Het 
eenvoudigste wapen (afgezien dus van vorstenwapens met vele 
op zich eenvoudige kwartieren) voert de hoogstgeplaatste. 
Koning Willem I koos in 1815 een nieuw wapen, dat sindsdien 
op gulden en rijksdaalder te zien is en dat veel eenvoudiger is 
dan de wapens van zijn vader en zijn grootvader. 
Voor een familiewapen kieze men bij voorkeur figuren, die 
in de heraldiek van ouds in gebruik zijn. Zij worden in 
silhouet getekend, nooit in perspectief. Met het ontwerpen 
van nieuwe familiewapens houdt zich een beperkt aantal 
serieuze deskundigen bezig, maar een eigen familiewapen 
blijft een aardigheid van beperkte waarde. 
Veel meer waarde mag men hechten aan de bestudering van de 
officiële heraldiek, van de wapens van landen, provincies, 
gemeenten, waterschappen en vorsten. 
In Nederland en België houdtmen zich daarmee veel minder 
bezig, dan het geval is in b.v. Groot-Brittanië, Zwitserland 
en Duitsland. Niettemin moet het U opgevallen zijn dat in 
advertenties van Nederlandse gemeenten enz. zo veelvuldig  

gebruik wordt gemaakt van het gemeentewapen als versiering 
of blikvanger. En er zijn mensen, die het leuk vinden te 
weten wat de achtergrond van zo'n wapen is. 

Men mag de heraldiek gerust beschouwen als een hulp-wetenschap, 
die in vele gevallen een brug vormt tussen Aardrijkskunde en 
Geschiedenis; die waardevolle hulp geeft bij het terugkenner 
van oude zegels, aan musea en aan verzamelaars van munten. 
Bepaalde feiten zijn voor de historie vastgehouden alleen 
door wapens op zegels en munten. 

Het kan U overkomen, dat U het wapen van Bergen-op-Zoom of 
dat van Breda terug vindt op voor Duitse vorsten en landen 
in vorige eeuwen geslagen munten. Of dat U de wapens van 
Brabant en van Vlaanderen tegenkomt in en op paleizen en 
kastelen in Spanje en Oostenrijk. Op de gevel van het Paleis 
van Justitie in Luik, het vroegere paleis van de Prins- 
bisschoppen van het land Luik, staat hetzelfde wapen, dat 
o.a. de gemeente Wouw voert. Het is het wapen van geslacht 
Glymes, dat men met allerlei variaties terug vindt in 
meerdere Nederlandse en Belgische gemeentewapens en waarvan 
2 afstammelingen Prins-bisschop van Luik zijn geweest. 
Te gemakkelijk neemt men aan, dat de heraldiek een erg 
ingewikkelde materie is. Goed, een aantal vaktermen zijn 
onmisbaar, maar die zijn in elk handboek te vinden. Men heeft 
beslist veel meer uren nodig om in Nederland te kunnen 
behoren tot de honderd beste beoefenaars van b.v. het biljarten, 
het schaakspel of het bowlen of kegelen, dan men nodig heeft 
om een van de honderd beste wapendeskundigen van de Benelux 
te worden. 
De vaktaal, een mengelmoes van Frans, Latijn en de landstaal, 
die men tot voor ca. 100 jaar in de heraldiek gebruikte, is 
al lang vervangen door goed Nederlands. Zelf de oude 
benamingen voor de kleuren worden steeds minder gebruikt: 
LAZUUR werd blauw, KEEL rood, SINOPEL'groen en SABEL zwart. 
Het is niet moeilijk te onthouden, dat er een goed contrast 
moet zijn, een goed evenwicht, een goede verhouding tussen , 
de stukken en het veld. Een belangrijk voorschrift is ook 
dat men geen kleur op kleur plaatst en evenmin goud op zilver 
of omgekeerd. Bij gedrukte afbeeldingen op wit papier 
vervangt men zilver door wit. Bij vlaggen spreekt men niet 
van aoud en zilver maar van geel en wit. Op vlaggen worden 
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de wapenfiguren naar de vlaggestok gewend, op wapens naar 
heraldisch rechts. 

OPGEPAST: Rechts en links zijn in de heraldiek het 
tegengestelde van wat men daaronder in het dagelijkse leven 
verstaat; het schild wordt met beide handen vastgehouden, 
met de afbeelding naar de toeschouwer gewend; wat de 
rechterhand vasthoudt is dus de rechterhelft van het schild. 
Wanneer men bij uitzondering een wapenfiguur omgewend (in 
spiegelbeeld) tekent, b.v. de gouden leeuw in het wapenschild 
van GELDERLAND, dan is dit een kwestie van wapenbeleefdheid, 
van courtoisie, ofschoon de symmetrie ook wel enige invloed 
heeft uitgeoefend. 
Overigens mag niet worden vergeten, dat vele zegelafbeel-
dingen geheel of gedeeltelijk op later ontworpen wapens zijn 
overgenomen. Voor een zegel spelen rechts en links geen rol, 
zolang er geen wapenschild op te zien is. Het oudst bekende 
zegel van HELMOND vertoonde een ridderhelm, die in dezelfde 
stand op het gemeentewapen is overgenomen en dus, heraldisch 
bezien, is omgewend. In een van de zalen van het kasteel-
raadhuis van HELMOND bevindt zich een groot wapenbord, 
dat het huwelijk in 1688 in herinnering houdt van de 
erfdochter Isabella van CORTENBACH, vrouwe van HELMOND 
met Albert Joseph, Graaf van ARBERG: De helm komt voor op 
twee van de vele wapenschilden en is NIET omgewend. 

HELMOND 

 

BREDA 

 

MAASTRICHT 
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Afgezien van de tekenstijl, die in de loop van de eeuwen 
onvermijdelijk ook in de heraldiek aan veranderingen onder-
hevig was, is het van grote betekenis, dat elk wapen zo 
beknopt mogelijk zodanig kan warden omschreven, dat een 
ervaren wapentekenaar dat wapen kan afbeelden zonder een 
getekend voorbeeld bij de hand te hebben. Dat is een gevolg 
van de traditie, dat b.v. de leeuw, de adelaar, de burcht 
en de roos altijd in een algemeen gebruikelijke vereenvou-
digde vorm worden afgebeeld en in silhouet, nooit in 
perspectief. Een wapen beschrijven heet ook nog wel 
blazoengren. 

BEIZGE.lik 

Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw drie leliën van goud en 
een blokzoom van zilver en rood; 2 en 3 gedeeld, 2a en 
3a geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en een 
zoom van rood; 2b in zwart een Zeeuw van goud, getoond 
en genageld van rood; 3b in zilver een leeuw van rood, 
gekroond, getongd en genageld van goud; over alles een 
hartschild van goud, beladen met een leeuw van zwart, 
getongd en genageld van rood. 
Vergelijk de zegels op blz. 99 
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Dan is er nog het "breken" van wapens. In de middeleeuwen 
had een jongere broeder, die het familie-wapen wilde blijven 
gebruiken,de plicht een apart eigen extra teken aan het 
familiewapen toe te voegen, b.v. een schuinbalk, een zoom of 
een vrijkwartier, maar ook wel een ster, een roos of een 
aantal blokjes; men noemt dit een breuk. Een jongere linie 
van het geslacht van de Graven van Vlaanderen regeerde in 
NAMEN (NAMUR). Het provinciewapen van Namen vertoont nog 
steeds de Vlaamse leeuw met over alles een rode schuinbalk. 
De jachthoorn in het gemeentewapen van Dinteloord zou bij 
een vergelijkbaar familiewapen al gauw als breuk beschouwd 
worden en hetzelfde geldt voor de drie schuinkruisjes in het 
schildhoofd van het wapen van Deurne. 

Misschien zijn er lezers van dit verhaal, die wel eens wat 
meer over de wapenkunde zouden willen lezen. Zeer aanbevolen 
worden dan A) het boek "HERALDIEK" door Drs.J.A. de Boo, 
waarvan onlangs de tweede druk verschenen is, prijs 1.14,90. 
B) "NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS" door C. Druif, prijs ca. 
f. 25,--. Zeer fraai zijn de tekeningen van de heer Druif; 
in het begin gesigneerd CASPER DIRCKX. De in dit artikel 
gebruikte afbeeldingen zijn aan het boek van de heer Druif 
ontleend. Beide boeken zijn ook in diverse uitleen-biblio-
theken te vinden. 

Voor een goed begrip van de geschiedenis en van het ontstaan 
van de wapens moeten we teruggaan tot omstreeks het jaar 
1200. De ridder was toen van verre herkenbaar aan de 
versiering van zijn schild. Later werd dit herkenningsteken 
erfelijk, nog later verbonden met bepaalde bezittingen. 
Vele zegels vertonen wapenschilden, andere wapenfiguren 
zonder schild, maar de wapenkleuren zijn niet herkenbaar. 
De schildversiering, het wapenschild was aan bepaalde regels 
onderworpen. Dat langzamerhand ook steden een eigen embleem 
zijn gaan benutten en daaraan de vorm van een SCHILD gaven, 
heeft met zich mee gebracht, dat ook op de gemeentewapens 
de regels van de heraldiek werden toegepast. 
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Misschien is 'n verhaal over de wapens van BRABANT en van 
EINDHOVEN een geschikte methode om de lezers van dit blad 
zonder inspanning vertrouwd te maken met de heraldiek. 
Degenen, die er dan door geinteresseerd zijn geworden, 
zullen gemakkelijker aan het denken worden gezet, wanneer zij 
later ergens op reis wapens tegenkomen of thuis door een plaat 
of door een artikel in een krant een of ander wapen onder 
ogen krijgen waar zij iets meer van zouden willen weten. 

Uw aandacht is op de voorgaande bladzijden hopelijk reeds 
gevallen op het wapen van de PROVINCIE BRABANT, dat in 
1920 officieel door de Hoge Raad van Adel is bevestigd. 
Het schild is gedekt met een hertogelijke kroon en het wordt 
vastgehouden door twee leeuwen. 
Kroon, schildhouders en andere uitwendige versieringen van 
een wapenschild zijn meestal overgenomen van zegels of 
althans daardoor geinspireerd. Deze versieringen zijn van 
ondergeschikt belang en behoeven in het kader van dit opstel 
niet veel aandacht te krijgen. Als verderop sprake is van 
een wapen, wordt alleen het wapenschild bedoeld. 

Hertog Hendrik I (1190-1235) is de eerste geweest, die 
regelmatig naast zijn titel Hertog van Neder-Lotharingen ook 
de titel Hertog van BRABANT is gaan voeren. Hij is ook de 
eerste hertog, die op zijn wapenschild de Brabantse leeuw 
voerde, een gouden leeuw op zwart veld. De rode tong en de 
rode nagels zijn een latere extra versiering van de leeuw. 
Aldus versierd is dit wapenschild thans dat van de 
Belgische provincie BRABANT, van NOORD-BRABANT en officieel 
sinds het jaar 1837, van het koninkrijk BELGIË. 

Waarschijnlijk hebben voorgangers van Hertog Hendrik I 
andere kleuren in hun wapen gehad. Maar zelfs in de tijd van 
zijn kleinzoon Hendrik III was het hertogelijk wapen alleen 
nog maar een persoonlijk onderscheidingsteken en werd dit nog 
niet beschouwd als symbool voor het hertogdom zelf. 
Als dus Hendrik I (1190-1235) goede redenen heeft gehad zijn 
persoonlijk wapen resp. de kleuren daarvan te veranderen, 
dan is het beslist onjuist te willen teruggrijpen op een 
duister verleden, op de jaren voor 1200, om voor Noord-
Brabant andere kleuren aan te wijzen. De Brabantse kleuren 
zijn goud en zwart. 
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Wel heeft het hertogelijk Brabantse wapen in de loop van de 
eeuwen vele aanvullingengekregen. De belangrijkste daarvan 
was een gevolg van de verovering van het hertogdom LIMBURG, 
een gebied, dat toen in hoofdzaak lag in de huidige Belgische 
provincie LUIK. 't Is een interessante geschiedenis. 

In 1280 stierf Hertog Walram IV van LIMBURG, zonder zoons 
achter te laten en alleen zoons mochten destijds opvolgen. 
Zijn enige dochter Ermgard (+1283) was gehuwd met Graaf 
Reinald I van GELRE, die tevergeefs getracht heeft in het 
hertogdom LIMBURG te mogen opvolgen. Betere rechten had Graaf 
Adolf V van BERG (het graafschap ten Oosten van de Rijn tussen 
de rivieren Sieg en Ruhr). Adolf V was namenlijk een kleinzoon 
van Hertog Hendrik IV van LIMBURG, (1226-1247) waarvan de 
overleden Limburgse hertog Walram IV een zoon was. 

Omdat Adolf V van BERG weldra moest inzien, dat hij niet over 
voldoende strijdkrachten kon beschikken om zijn aangetrouwde 
neef Reinald I van GELRE te verslaan, verkocht hij zijn 
rechten op het Hertogdom LIMBURG aan Hertog Jan I van BRABANT 
(1261-1294). Deze wist vele bondgenoten voor zijn zaak te 
winnen, Reinald van GELRE niet minder. De eindronde was de 
bloedige slag bij WOERINGEN (Weirringen ten noorden van 
Keulen) in 1288. Hertog Jan I van Brabant kon zich voortaan 
onbetwist ook Hertog van LIMBURG noemen. 
Wat heeft dit nu met zijn wapen te maken? Met dat van Hertog 
Jan I, voor zover bekend is, niets. Maar zijn zoon en 
opvolger Jan II (1294-1312) koos zich een gekwartileerd 
("gevierendeeld") schild en plaatste in de kwartieren 1 en 4 
de Brabantse leeuw en in 2 en 3 het Limburgse blazoen: In 
zilver een leeuw van rood, die gekroond, en genageld is van 
GOUD. Het was de Koning van CASTILIE en LEON, die als eerste 
reeds in het jaar 1237 de blazoenen van die twee landen in 
een gekwartileerd schild liet plaatsen, daarmee in zijn 
PERSOONLIJK wapen kenbaar makend, dat deze twee van elkaar 
onafhankelijke landen wel door één en dezelfde koning 
(in de vorm van een personele Unie dus) werden geregeerd, 
maar dat zij ten opzichte van elkaar zelfstandig waren gebleven. 
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Hertog Jan II van BRABANT was in onze streken één van de 
eerstenom het "spaanse" voorbeeld te volgen; het oudste 
zegel, dat van hem bewaard is gebleven, hangt aan een acte 
uit het jaar 1300. 
Maar er zijn aanwijzingen , dat hij zich al enkele jaren 
eerder van een zegel met vier-leeuwen-wapen bediende. 
Ook in de graafschappen HAINAUT(Henegouwen) en HOLLAND ziet 
men enkele jaren later.een vergelijkbaar gekwartileerd 
wapen verschijnen. In 1299 overleed de jeugdige Graaf Jan I 
van Holland, de zoon van de beroemde graaf Floris V, die in 
1296 door enige edelen werd vermoord ...  
Jan I van HOLLAND werd opgevolgd door Graaf Jan I van 
HENEGOUWEN, een zoon van een zuster van Floris V. Het oudste 
zegel met een gekwartileerd wapen met in elk kwartier een 
leeuw, dat van Graaf Willem de Goede van Henegouwen, Holland, 
Zeeland en (West-) Friesland (+1337) bewaard is gebleven, 
wordt gedateerd in 1315. De kleuren zijn bekend uit latere 
wapenboeken. Alle kwartieren zijn van goud, met in 1 en 4 
de zwarte leeuw van Vlaanderen, in 2 en 3 de rode leeuw van 
het graafschap Holland. 

Terug nu naar het Brabantse wapen. Ambtenaren, die in naam 
van de hertog het bestuur uitoefenden in bepaalde gebiedsdelen 
en ook sommige stadsbesturen bekrachtigden hun documenten 
met een zegel, waarin o.a. het wapen van de hertog was 
verwerkt. Zegels met het gekwartileerde vier-leeuwen-wapen van 
de hertog van BRABANT en LIMBURG zijn aanwijsbaar bij o.a. 
akten van de steden BRUSSEL en ANTWERPEN. De meeste steden 
zijn later een eigen wapen gaan voeren. 

Er zijn gemeenten, die tot vandaag de dag en in de juiste 
kleuren bedoeld gekwartileerd wapenschild zijn blijven 
voeren; in Noord-Brabant zijn dit WAALWIJK en STIPHOUT, in 
België 's-GRAVENVOEREN, WIJLEN en HOEILAART. Andere 
gemeenten in Noord-Brabant hebben wel de vier leeuwen in 
hun wapen, maar de kleuren van de leeuwen zijn jammer genCeg • 
de juiste niet, zij zijn goud op blauw! 
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1. SCHILDHOOFD. 
2. PAAL. 
3. GEDEELD SCHILD. 
4. STAAK (zie 2(. 
5. TWEE PALEN. 
6. DWARSBALK. 
7. DOORSNEDEN SCHILD, 
8. SEVIERENDEELD(SEKWARTILEERD). 
9. GEDWARSBALKT van 6 stukken. 
18. SCHUINBALK. 

8 9 /0 

13 

18 PA 20 

21. SCHILDNOEK, 
22. HARTSCHILD, 
23. 200M. 
24. negen AANGESLOTEN RUITEN. 
25. GEGEERD van 8 stukken. 
26. SCHILDVDET. 
27. BEURTELINGS GEKANTEELDE DWARSBALK 
28. SCHJINGERUIT. 
29, HERMELIJN. 
30. VAIR. 

11, GESCHUIND. 
12. LINKS GESCHUIND. 
13. LINKER SCHUINBALK, 
14, VERKORTE LINKER SCHUINSTAAK, 
16. KRUIS, 
16. SCHUINKRUIS. 
17. KEPER. 
18, negen GELIJKE VLAKKEN. 
19. SCHUIN GEVIERENDEELD. 
20. VRIJKWARTIER. 

21 

7 

11 

u 
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Hoe het komt dat deze gemeenten een toch wel beroemd wapen 
in verkeerde kleuren voeren, is een heel verhaal. 
Beknopt komt het hier op neer: 
Na de val van Napoleon werd in 1815 het Koninkrijk der 
Nederlanden gevormd uit in hoofdzaak de volgende gebieden 
van voor 1794: 

A. de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. 
B. de Oostenrijkse of Zuidelijke Nederlanden. 
C. het Prins-bisdom Luik, váeir de Franse revolutie min of 

meer onafhankelijk en veel uitgebreider dan de huidige 
provincie Luik. 

Koning werd Willem I (1772-1843) uit het huis Oranje-Nassau, 
die beurtelings in Brussel en in Den Haag resideerde. De 
Belgische opstand (1830-1839) had weldra de afscheiding van 
het huidige België tot gevolg, dat Leopold I (1790-1865) uit 
het huis Saksen-Koburg tot koning kreeg. Ofschoon dus het 
huidige België niet veel meer dan 15 jaar door Koning Willem I 
werd geregeerd, bewaren toch vele Belgische gemeenten met de 
kleuren blauw en goud een herinnering aan die koning. 
Van Willem I is bekend, dat hij zich met allerlei bestuurszaken 
tot in details bezig hield. Omstreeks 1815 gaf hij de Hoge 
Raad van Adel opdracht om de wapens van alle gemeenten van 
zijn koninkrijk in registers op te nemen. Vele gemeenten waren 
echter pas kort te voren gevormd uit voormalige heerlijkheden 
en dan kwam het nogal eens voor, dat men met het bevel uit 
Den Haag nauwelijks raad wist. 
Sommige burgemeesters volstonden met de toezending van een of 
andere zegelafdruk, hetzij van de heerlijkheid, hetzij van de 
parochie en soms zelfs van een klooster, dat in de streek 
bepaalde rechten had uitgeoefend. Vele wapens werden aangemeld 
zonder de onmisbare vermelding van de kleuren. 
Toen nam Koning Willem I het noodlottig besluit, waaronder 
de Nederlandse gemeente-heraldiek vandaag de dag nog gebukt 
gaat, n.l. dat bij het ontbreken van kleur-aanduidingen, de 
kleuren zouden warden gevolgd van het op 24 augustus 1815 
vastgestelde wapen van het Koninkrijk, de figuren van goud 
op blauw veld. Vele gemeenten hebben sindsdien de juiste 
kleuren kunnen aantonen en hun destijds officiëel geregistreerd 
wapen kunnen laten wijzigen, vele andere zijn daar jammer 
genoeg nog niet aan toe gekomen! 
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Maar niet zonder méér! STIPHOUT en WAALWIJK en in België 
's-GRAVENVOEREN (10 km ten zuiden van Maastricht), NIJLEN 
(bij Antwerpen) en HOEILAART (bij Brussel) voeren alle reeds 
het vier-leeuwen-wapen in de juiste kleuren en dat is 
feitelijk teveel van het goede. Beter zou het zijn, indien 
elke gemeente het schild van Hertog Jan zou aanvullen met 
een eigen kenmerkend embleem. 
Een goed voorbeeld,hoe men het al-oude wapen van de hertogen 
van Brabant kan eren en behouden, heeft de gemeente 
VELDHOVEN gegeven. Terecht was men van mening, dat in blauw 
het beeld van de H. Cecilia van goud eigenlijk niet meer als 
wapen voldeed, vooral sinds de samenvoeging van de gemeenten 
Zeelst en Oerle met Veldhoven in 1921. Er werd ernstig 
gedacht over een voorstel van de streekarchivaris om in vlag 
en wapen van Veldhoven de blazoenen op te nemen van enkele 
adellijke families, waarvan echter de verdiensten voor 
Veldhoven niet verder gingen, dan dat zij tijdens de Republiek 
voor een koopje uitgestrekte landgoederen en de heerlijke 
rechten hadden weten te verkrijgen. Het was het gemeenteraads-
lid Fr. van der Zanden, die de Raad opmerkzaam maakte op het 
4-leeuwen-wapen van blauw en goud van de voormalige gemeente 
OERLE, eens Bestuurscentrum van Kempenland en die voorstelde 
het hertogswapen(maar dan wel in de historisch juiste 
kleuren) te combineren met een eigen embleem voor VELDHOVEN. 
Dit eigen embleem wordt gevormd door vier zwarte ruiten 
(voor de vier dorpskernen, die samen de gemeente vormen) op 
een schildhoofd van goud. Inderdaad geeft dit schildhoofd 
een duidelijk verschil met andere vier-leeuwen-wapens. 
Ook de gemeente OIRSCHOT heeft enkele jaren geleden haar 
foutief wapen uit 1819 verbeterd; het vier-leeuwen-wapen van 
de hertogen van Brabant heeft men in OIRSCHOT "gebroken" door 
de toevoeging van een hartschild MERODE: van goud met vier 
palen van rood en een getande zoom van blauw. 

Zolang niet het tegendeel blijkt, mag men aannemen, dat de 
leeuwen, die in verscheidene Brabantse gemeentewapens te 
zien zijn, van huis uit de leeuw van Brabant zijn, o.a. 
Hoogeloon-Hapert en Casteren: In blauw een leeuw van goud, 

getongd en genageld van rood. 

NISTELRODE MILLENSIMUOERT 

 

'HAPS 
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L  VELDHOVEN OIRSCHOT 

Voor de wapens, waarop een of andere heilige te zien is, 
zijn de rijks-kleuren eigenlijk best aanvaardbaar: 
Blauw als kleur voor de hemel, goud is het voornaamste 
metaal. 
Toch zijn er ernstige bezwaren tegen de afbeelding van 
heiligen op wapenschilden, de te grote onderlinge gelijkenis 
en het -bepaald ongewilde- gebrek aan respect. 
Tijdens de bloeitijd van de heraldiek zou geen enkel ridder 
het in zijn hoofd gehaald hebben een heilige op zijn 
oorlogsschild te laten afbeelden. Het strookte niet met 
zijn gevoel voor ridderlijkheid om zijn christelijke 
tegenstander te dwingen in te hakken op een schild met een 
heiligefiguur; zijn saraceense vijand gunde hij die kans 
eenvoudig niet. 
Het schild was letterlijk de plek waar de meeste slagen 
vielen. - Heiligen op zegels prima, doch heiligen op een 
gemeentewapenschild liever niet.- 
Men eert de stadspatroon(s) veel mêér door deze naast of 
achter het schild af te beelden! In Brabant en Limburg 
ziet men hiervan vele voorbeelden. Maar ook in het noorden 
van ons land, waar het aantal katholieken naar verhouding 
niet groot is, hebben enige gemeenten hun patroonheilige de 
eer toegedacht hem af te beelden naast of achter het 
gemeentewapen en dit als het ware onder diens hoede gesteld: 
HASSELT(0) Sint Petrus, STEENWIJK (0) de heilige paus 
Clemens, het friese HARLINGEN de Aartsengel Michaël. 
Overigens behoeft dit niets af te doen aan de waardering, 
die bijna alle Nederlandse provincies en talrijke gemeenten 
blijken te hebben van leeuwen als schildhouders. 
Daarnaast zijn ook z.g. wildemannen erg in trek als 
schildhouders, zie b.v. 's-HERTOGENBOSCH. 

Terug nu naar de vier-leeuwen-wapens in de kleuren blauw 
en goud, gevoerd door de gemeenten HELVOIRT, AARLE-RIXTEL 
en, in Belgiëpdoor NIJLEN. De gemeente OOST- WEST- en 
MIDDELBEERS heeft aan ditzelfde wapen een gouden schild-
hoofd toegevoegd, dat beladen is met drie blauwe baarzen. 
SOMEREN ten slotte heeft als variatie, dat het veld van 
rood is. De zwarte lijnen, die een schild in vier 
kwartieren verdelen, zijn verbasterd tot gouden streep-
kruisen. Al deze gemeenten hebben gegronde redenen om terug 
te keren naar de echte kleuren van BRABANT en LIMBURG. 
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Udenhout: In goud een leeuw van blauw. 
Nuenen-Gerwen en Nederwetten: Gevierendeeld door een 

streepkruis van goud; 1 en 4 
in blauw een leeuw van goud; 
2 en 3 in blauw een roos van 
goud. 

Liempde: Hetzelfde ais Nuenen, maar in 2 en 3 in blauw een 
omgewende ploeg van goud. 

Een aparte en eervolle plaats neemt in deze het wapen van 
de stad 's-HERTOGENBOSCH in. Het eigen embleem, in zwart 
een boom van goud (de Brabantse kleuren), is aangevuld met 
een gekwartileerd vrijkwartier geheel gelijk aan het hier-
boven beschreven echte wapenschild van de hertogen van 
BRABANT en LIMBURG, welk vrijkwartier kennelijk een bewijs is 
van waardering of van erkentelijkheid van een van de hertogen. 
Aan dit geheel werd omstreeks 1500 een gouden schildhoofd 
toegevoegd, beladen met een uitkomende dubbele (=2-hoofdige, 
ook wel keizerlijke) zwarte adelaar, die voor zijn borst een 
schildje draagt van rood met een dwarsbalk van zilver. 
In afwijking van het bovenstaande voert 's-HERTOGENBOSCH in 
werkelijkheid dit wapen tegenwoordig met een volledige 
keizerlijke adelaar in het gouden schildhoofd. 
De kleuren rood-wit-rood in het wapen van 's-HERTOGEN-
BOSCH zijn die van Oostenrijk. In de hele Benelux is 
geen tweede geval aanwijsbaar van die Oostenrijkse kleuren. 
Indien men een rood schild met dwarsbalk van zilver tegenkomt 
bij andere gemeenten in de Benelux, dan gaat het om de 
kleuren van het hertogdom NEDER-LOTHARINGEN, (BOUILLON, 
VIANDEN, LEUVEN). 

Dit hertogdom NEDER-LOTHARINGEN omvatte in de 12de eeuw in 
grote trekken het gebied tussen Schelde, Moezel en Rijn en meer 
speciaal: 
A) het huidige BELGIE, maar zonder VLAANDEREN-ten-westen-

van-de-Schelde; 
B) van het huidige Duitsland het gehele Rijnland ten Westen 

van de Rijn en bovendien de graafschappen KLEEF en BERG; 
C') van het huidige Nederland het gebied ten zuiden van de 

Rijn en bovendien het graafschap ZUTPHEN. 
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In dit gehele gebied kan men een grote voorliefde voor de 
kleuren rood en wit resp. rood en zilver vaststellen, een 
voorkeur die is blijven bestaan ook toen de hertog buiten 
zijn eigen erflanden steeds minder macht overhield en hij 
zich mede daarom hertog van Brabant ging noemen: ANTWERPEN, 
HERENTALS, HANNUT, BREDA, BERGEN-OP-ZOOM (de groenedrie-
berg is een latere toevoeging), HELMOND, MAASTRICHT en 
EINDHOVEN, zij alle voeren een wapen in de kleuren rood en 
zilver. 

EINDHOVEN 

Bij EINDHOVEN valt deze voorliefde voor rood en zilver te 
meer op, omdat de rode leeuw op zilver wel degelijk herinnert 
aan het bestuur vanwege de hertogen van BRABANT. EINDHOVEN 
had reeds een eigen stadszegel in het begin van de veertiende 
eeuw, maar de leeuw en de hoorns zijn op dit zegel nog niet 
op een wapenschild geplaatst. De hoorns zijn die van de 
heren van HORN, waarvan een jongere linie de heerlijke 
rechten bezat in de heerlijkheid CRANENDONK-en-EINDHOVEN. 
De heren, later Graven van HORN voerden ( en de gemeente 
HORN (L) voert) in goud drie hoorns (Frans: huchet) van 
rood, beslagen van zilver. De heren van CRANENDONCK voerden 
in zilver drie hoorns van rood. Voor een betere kleuren-
harmonie heeft men voor het wapen van EINDHOVEN de voorkeur 
gegeven aan zilveren hoorns op 'n rood veld. 
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Ook aan het wapen van EINDHOVEN zijn de Rijkskleuren niet 
ongemerkt voorbijgegaan. De Hoge Raad van Adel bevestigde 
op 16 juli 1817 voor EINDHOVEN een door 'n verticale lijn 
in tweeën gedeeld schild met in I in blauw een leeuw van 
goud en in II in blauw drie gouden hoorns, onder elkaar 
geplaatst. Men noemt deze stand "paalsgewijze. 
Het heeft tot 1923 geduurd, voordat de rood-witte kleuren-
harmonie werd hersteld. 
In het jaar 1600 waren de kleuren van het wapen van 
EINDHOVEN rood en zilver. 
De oudste bronnen voor de studie van de wapenkleuren in de 
Middeleeuwen zijn de "Armorials"(wapenboeken), waarin de 
herauten en wapenkoningen zeer deskundig de wapenschilden 
afbeeldden van vorsten en edellieden. Beroemd zijn de 
Armorials "GELRE" en"Jean de Saint-Rémy': 
Met stedenwapens hielden zij zich niet bezig. 

Voor gegevens over de kleuren van de wapens van Brabantse 
Steden, heerlijkheden, kloosters en toch ook wel de kleuren 
van adellijke families is een van de betrouwbaarste bronnen 
de wapenkaart van Brabant, die in 1600 werd getekend door 
J.B. ZANGRIUS (DE ZANGRE). Het wapen van de stad EINDHOVEN 
is daarop reeds met de kleuren zilver en rood aangegeven; 
de leeuw is echter omgewend. Dit is ongetwijfeld een 
kwestie van courtoisie, die men in de loop van de eeuwen 
voor dit wapen niet heeft gehandhaafd. 
Het is dus een alleszins verantwoorde beslissing geweest, 
dat het stadsbestuur van EINDHOVEN in 1923, nadat in 1920 de 
gemeenten EINDHOVEN, STRATUM, GESTEL, STRIJP, WOENSEL en 
TONEELRE tot ëèn grote gemeente waren samengevoegd, toestem 
ming vroeg en verkreeg de kleuren rood en zilver te mogen 
herstellen. Het wapen mag zeer geslaagd worden genoemd. 
Wel noemt men in het Koninklijk Besluit van 17 October 1923 
de hoorns per abuis posthoorns, een fout, die men wel meer 
tegenkomt, als men dj-TO-ngesnoerde jacht-) hoorns van HORNE 
bedoelt. 



Zegels van Hertogen van Bourgondië zie blz. 98 en 
blz.83 (Bergeyk). 
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De hoorns van HORNE zijn,behalve in gemeentewapens in het 
voormalige Graafschap HORN, bewaard gebleven in o.a. de 
wapens van HEEZE, LEENDE, BUDEL, MOERGESTEL, LOON-OP-ZAND, 
zij het lang niet altijd in de juiste kleuren. 
Ook deal genoemde gemeente WOENSEL voerde tot 1920 in blauw 
drie hoorns van goud. In België vindt men de hoorns van 
HORNE in de wapens van de gemeenten KASTEELBRAKEL, KROMBEKE, 
LOKER, PERWEZ en BEVEREN-bij-Veurne. Tenslotte zij vermeld, 
dat zowel in het wapen van de provincie LUIK als in dat van 
onze provincie LIMBURG de hoorns van HORNE een eervolle 
plaats hebben gekregen. Dat zij in sommige gevallen per 
abuis zijn voorzien van een snoer, is een verhaal apart. 

Wie ziet in hoe talrijke gemeentewapens het vier-leeuwen-wapen 
van de Brabantse hertogen is bewaard gebleven, zal zich 
niet terstond realiseren, dat dit wapen maar ongeveer 100 
jaar door de hertogen zelf is gevoerd. Met hertogin Johanna 
van Brabant stierf in 1406 het eerste huis van BRABANT uit. 
Zij werd in BRABANT, LIMBURG en in een aantal kleinere 
gebieden opgevolgd door de tweede zoon van haar 
nicht Margaretha van Vlaanderen (+1405):Anton van Bourgondië 
(+1415). 

In de prachtige, in 1640 verschenen boek van Olivier de 
WREE "De Seghelen der Graven van Vlaenderen" komen ook 
vele afbeeldingen voor van zegels van de Hertogen van 
Bourgondië, tevens Graven van Vlaanderen. 
Het bovenste zegel hiernaast is dat van Philips de Stoute 
(+1404). Zijn ridderschild is gekwartileerd: 1 en 4 Pair 
de France ("prins van den Bloede"); 2 en 3 Hertogdom 
Bourgondië (geschuinbalkt van 6 stukken en een zoom). 
Achter hem de schildjes van de graafschappen Rethel, 
Bourgondië, (Franche-Comté), Artois en Vlaanderen. 

Het onderste zegel hiernaast is dat van Philips de Goede 
(+1467) toen deze nog niet Brabant, Limburg, Henegouwen, 
Holland, Zeeland enz. had verworven. Zijn wapen is (net 
als dat van zijn vader Jan zonder Vrees) aangevuld met 
een hartschild Vlaanderen. 
Achter hem de schildjes van de graafschappen Vlaanderen, 
Bourgondië en Artois.Die schildjes zijn omgewend courtoisie! 
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Margaretha van Vlaanderen was gehuwd met Philips de Stoute 
(+ 1404), vierde zoon van de Franse Koning Jan II (+ 1364). 
In zijn jeugd was hij hertog van Touraine en hij voerde toen: 
van blauw, bezaaid met lelies van goud, (dat is het wapen van 
Frankrijk) aangevuld met (=gebroken door)een geblokte zoom 
van zilver en rood. Toen in 1361 het oude Huis van Bourgondië 
was uitgestorven en het hertogdom ter beschikking gekomen was 
van de Franse Koning, gaf deze in 1363 het hertogdom 
Bourgondië in leen aan Philips de Stoute. Deze kwartileerde 
toen zijn wapenschild: 1+4 zijn reeds genoemd persoonlijk wapen, 
dat van een zoon van de Franse Koning (Pair van Frankrijk), 
2+3 Hertogdom Bourgondië: geschuinbalkt van zes stukken van 
goud en blauw en een zoom van rood. 
Het echtpaar had drie zoons, de oudste Jan zonder Vrees (+ 1419) 
volgde op in het hertogdom BOURQONDIE, in VLAANDEREN en in het 
duitse Vrijgraafschap BOURGONDIE(Franche Comté). 
Hij voegde aan het vaderlijk wapen een hartschild toe van 
goud met een zwarte leeuw, getongd en genageld van rood.*  
Dit zelfde wapen voerde zijn zoon en opvolger Philips de Goede, 
totdat deze in 1430 ook BRABANT en LIMBURG had geërfd. 
De linie immers, die Anton van Bourgondië in BRABANT en 
LIMBURG was begonnen, is maar een korte tijdsduur beschoren 
geweest. Tegelijk met zijn jongere broeder Philips sneuvelde 
Anton in 1415 aan Franse zijde in de slag tegen de Engelsen 
bij Azincourt. Twee zoontjes bleven in BRABANT achter, 
hertog Jan IV, (1415-1427) de onhandige en onhandelbare 
echtgenoot van Gravin Jacoba van HOLLAND, HENEGOUWEN enz. 
(Jacoba van Beieren + 1436) en zijn opvolger Philips van 
St. Pol, hertog van 1427-1430. Geen van beidenlieten kinderen 
na. Philips de Goede slaagde erin zich als erfgenaam van 
zijn naamgenoot van St. Pol in BRABANT en LIMBURG erkend te 
krijgen. 
Anton van Bourgondië en zijn beide zoons voerden als regerend 
hertog van BRABANT en LIMBURG eveneens een gekwartileerd - 
schild: 1+4: gelijk aan 1+4 van Philips de Stoute(=Pair 
de France) 2: in zwart een leeuw van goud, getongd en genageld 
van rood (BRABANT) 3: in zilver een dubbelstaartige leeuw van 
rood, gekroond en genageld van goud (LIMBURG). 
De oudere linie (Jan zonder Vrees en Philips de Goede) 
voerden, zoals we reeds zagen, in de kwartieren 2 en 3 het 
geschuinbalkte schild van het hertogdom BOURGONDIE. 
Hoeveel waarde deze afstammelingen van een Franse koning 
* 
(d.w.z. het wapen van het graafschap VLAANDEREN).  
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hechtten aan de waardigheid van Pair de France, prins van 
den bloede, moge U blijken uit het wapen, dat Philips de 
Goede ging voeren na 1430, toen hij ook de hertogdommen 
BRABANT en LIMBURG had verworven. 
De kwartieren 1 en 4 werden ongewijzigd gehandhaafd. 
Het tweede kwartier en het derde werden gedeeld (verticale 
lijn), met in 2a en 3a het geschuinbalkte schild van het 
hertogdom BOUGONDIE, in 2b BRABANT en in 3b LIMBURG... 
zijn zoon en opvolger Karel de Stoute voerde ditzelfde wapen- 
schild. 
En nu komt wellicht een verrassing: De enige gemeente in 
de hele wereld, die dit wapenschild van de hertogen van 
BOURGONDIU thans voert is BERGEYK. In 1817 behoorde BERGEYK 
tot de gemeenten, die met de kleuren goud en blauw werden 
opgescheept. Bovendien was het van een lakzegel nagetekende 
wapen deerlijk misvormd. Pas op 25 maart 1958 werd het wapen 
hersteld, zowel wat de tekening als wat de kleuren aangaat 
en thans mag het tot de fraaiste gemeentewapens van het 
land worden gerekend. 
Na de dood van Karel de Stoute in 1477 resp. van diens 
dochter Maria (+1482) kwam in de Nederlanden het huis 
HALSBURG, meestal het Oostenrijkse Huis genoemd, aan de 
macht. Philips de Schone (+1506), zoon van Keizer 
Maximiliaan I van Oostenrijk (1519+) en van Maria van 
Bourgondië, voerde oorspronkelijk een wapen, dat de volgende 
kwartieren vertoonde: 1: OOSTENRIJK (in rood een dwarsbalk 
van zilver), 2: gelijk aan de kwartieren 1 en 4 van de 
Bourgondische hertogen, 3: hertogdom BOURGONDIE(schuingebalkt 
van goud en blauw van 6 stukken), 4: BRABANT, Hartschild: 
VLAANDEREN. 
In 1496 trouwde hij de Spaanse prinses Joanna, jongere 
dochter van Koning Ferdinand van Aragon en Isabella van 
Castilk. Als gevolg van vrij talrijke sterfgevallen in 
haar familie werd zij in 1500 Kroonprinses voor ARAGON 
en CASTILIE en werd haar gemaal Philips in 1506 bij het 
overlijden van Isabella Koning van CASTILIÈ. Het toen voor 
hem samengestelde wapen werd uitgebreid met de blazoenen 
van allerlei Zuid-Europese bezittingen, te ingewikkeld om 
het hier te behandelen. Maar wel mag worden opgemerkt dat 
het wapen van het hertogdom BRABANT in het wapen van de 
Spaanse Koningen wordt teruggevonden tot in de 18de eeuw. 
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We zijn dit verhaal begonnen met de gulden, waarop het wapen 
van Nederland voorkomt. Dit wapen is een herinnering aan 
Koning Willem I. De Republiek voerde een wapen waarop in 
rood een leeuw van goud, die in de rechter voorpoot een 
zwaard en in de linker een bundel van 7 pijlen vasthield. 
In 1815 besloot Koning Willem I de leeuw van NASSAU te 
gaan voeren, d.w.z. een leeuw van goud op een blauw veld, 
dat bezaaid  is met gouden staande blokjes. 
Voor het Nederlandse wapen werd die Nassause leeuw 
bewapend met de al genoemde bundel met 7 pijlen en het 
zwaard en bovendien gekroond. Zo werden de Rijkskleuren 
in 1815 blauw en goud. 
Zeeschepen met de naam "De gouden leeuw" zullen hun naam 
ontleend hebben aan het wapen van de Republiek der 7 
Verenigde Nederlanden! Maar bij een hotel of café 
"De gouden leeuw" in Noord-Brabant of in België mogen we 
eerst denken aan de trotse leeuw van Brabant. 

F. van Ettro. 

PROVINCIE GELDERLAND 
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XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN 

(vervolg) 

1 10. HET VERDWENEN ST.-CATHARINAGILDE TE OIRSCHOT 

a. Schepenoorkonde van Oirschot d.d. 31 juli 1595, houdende 
de vernieuwing van de oude ordonnantie, die "door de 
troubIen in't ongereet is gekomen". 

Wy, Henrick in 't Ekerschot, Herman Stockelmans, Dirck de Hoppen-
brouwer, Willem de Metser, Peeter Wauterssen van den Venne, Henrick 
Ghijsbrecht fibppenbreuwer ende Niclaes Adriaenssen van Nistelroy, 
schepenen der vrijheyt van Oirschot, tuygen onder onsen gemeynen se-
gele, dat voor ons tomen sijn de coninck ende deeckens ende voorts 
het meestendeel van de gildebroeders ende gemeyne gesellen der schut-
teryen van de Heylige Maget Sinte Catharina binnen dese vrijheyt van 
Oirschot voorschr. verclaerende, dat sy altijd over memorie van 
menschen hebben gehadt een Charte ende ordinantie, daernae sy ende 
henne voorouders, in de Schutterye voorschr. wesende, hen altijt heb-
ben gevuecht ende behoiren te vuegen, de welcke door de troublen in 
't ongereet is gekomen. Ende omme deselve te hernieuwen ende d'oude 
ordinantie ter eeren Godt ende der voorschr. maget Sinte Catharine 
te tetter te onderhouden, soe hebben sy voor hen ende henne naecome-
lingen dese artiri,len naegeschreven ter goeder trouwen belooft te 
achtervolgen. 
In de gersten dat sij henne hooftman, by den coninck ende deeckens 
met advys van de schutterye gestelt ende aff ende aen te stellen, in 
alle redelijckheit tot observantie van de naevolgende articulen sul-
len gehoirsaem wesen. 
Dat sy insgelyck sullen hebben vier goede mannen tot deeckens, die 
alle jaer gecoren aff ende aen sullen gaen op Sinte Catherynendach 
ende alsdan van alle henne beweijnde reckeninge, bewijs et reliqua 
sullen doen nae ouder costumen, wel verstaende dat de twee van dye 
sullen wesen deeckens der gilden ende d'ander twee van de schutte-
rije. 
Item soo wie in de schutterye sal begeren ontfangen te worden, sal 
daeromme den hooftman, coninck ende deeckens ierst moeten versuecken 
ende bidden omme mede voor hen medebroeder ontfangen te worden; ende 
indyen hy ontfangen wort, sal aen handen van den hooftman ofte co-
ninck op Sinte Catharinadach ofte schietensdach opten hoge moeten 
geloven, dese voorgaende ende naevolgende articulen te onderhouden. 
Ende ingeval1 enige van de schutterije daeruyt begerden te scheyden, 
dwelck sal moeten geschieden op Sinte Catharinen ofte schietendach, 
sal moeten geven drye pont was off betalen tweelff stuyvers daervoor 
ten behoeve der schutterije voorschr. 
Ofter oyck yemant in waere gekomen off noch mochte tomen, die on-
eerlyck waer van leven off enigen twest off tweedraecht maeckte, dat 
men dyen sal geven een negenmannecken off twee Hollandsche penningen 
daervoor ende denselven daermede casseeren, gelijck men oyck sal doen 
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andere, dye enige differentie in 't onderhouden van dese articulen 
mochten maecken. 
Item ten daege als de schutten voorsch. den vogel off papegay schie-
ten sullen (dwelck altijt geschiet Sondachs nae Sinse Jansdach), dat 
alsdan deselve schutten hen by malcanderen sullen vuegen ende tsament-
lyck op de meuleroede nae ouder gewoonten denselven vogel off papegay 
schieten, daeraff den lustleden coninck sal pre-eminentie hebben, en-
de opten selven deeh tsaementlyck byeen gaen teeren. Ende wie hem al-
deer absenteert (wettige ende merckelycke oirsaecke uytgescheyden) 
sal verbeuren een pont was off vier stuyvers daervoor ende daeren-
boven gehouden sijn synen maeltijt aen handen van de deeckens te be-
taelen ten behoeve als boven. Ende des anderen daechs, wesende Mfaene 
dach, dat deselve alsdan sullen moeten tomen goets tijts ter kercke 
ende aidaer doen singen een misse voor den sielen der afflyviger me-
debroederen ende de offerhande doen nae ouder gewoonten, opte ver-
beurte als boven. Ende nae de misse dat men alsdan 's middaechs we-
derom by malcanderen eenen eerelycken maitijt sal gaen teiren, alles 
dar 'tselve ierst by den deeckenen bestelt is geweest ende daechs 
te voiren geteirt hebben, daer eenyegelyck van de medebroeders sal 
moeten wederom compareren opte verbeurte als boven ende maecken dat 
eenyegelyck de werdinne van alles betaele ende contenteere. 
Item als den vogel ofte papegay gericht is, en sal niemant daernae 
mogen schieten, hy en sy yerst voer eenen medebroeder ontfangen, opte 
verbeurte van een ton biers by hem terstont aen te leggen; ende wie 
den vogel affschiet, 'tsy arm ofte rycke, sal den silveren vogel van 
den ouden coninck ontfangen ende daervoor borge moeten stellen, suf-
ficient sijnde ende binnen dese vrijheyt woenende; ende off denselve 
yemant affschoote buyten woenende, en sal denseive buyten Oirschot 
nyet mogen dragen, maer in deselve vrijheyt moeten laeten omme altijt 
ten versuecke van den hooftman ende deeckens wederom te leveren. Ende 
sal de coninck denselven silveren vogel binnen jaers moeten verbeteren 
de weerde van eenen Spaenschen reale ende meer nae sijnder discretie. 
Ende sal denselve coninck met sijnder coninginne een geheel jaer vry 
sijn in alle terringe. Ende ofte naer het schieten geschil mocht ry-
sen, en sal men den coninck alsdan nyet thuys leyden, maer 's ander-
dachs wesende Maendach nae den maeltijt sal men hem metten schutten 
eerelijck thuys leyden, die alsdan gehouden sal sijn te geven een 
halff ton biers voor den schutten oft eenen gulden daervoor. 
Item oft gebeurde dat de schutterye ofte gildebroeders om enige noot-
saeckelycke dingen mosten vergaderen, dat se sullen moeten compareren, 
daertoe ontboden sijnde, opte peene van twee stuyvers eens ten behoe-
ve als boven. 
Item dat oyck den hooftman, coninck, deeckens ende gemeyne medebroe-
ders in alle generale Processiën mede sullen moeten ommegaen ende op 
den Eerw. Heyligen Sacramentsdach ende Kermisdach met henne schutte-
lycken hoge ende de coninck metten vogel om den hals; ende indyen eni-
ge schutten van den boge onversien waeren, suilen moeten dragen eenen 
bout in henne handt ende byeen in gelegiën gaen opte peene van twee 
stuyvers, uytgescheyden wittige oirsaecke. 
Item op Sinte Catharinendach sullen de schutten ende gildebroeders 
wederom met malcanderen eenen eerelycken maeltijt gaen teiren, daer 
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't by den deeckens bestelt sal wesen (sonder meer in enige teirdagen, 
dan hier verhaalt is, gehouden te wesen) ende dat opte peene als bo-

: ven. 
Item soo wanneer eene medeschut oft gildebroeder van lijff ter doodt 
geraeckt te toemen, sullen de schutten ende gildebroeders (gebeden 
sijnde) mede ter graffenisse moeten gaen, gel ijck de vrienden van den 
afflyvigen, opte peene van eenen stuyver ende Iet cleet op de baeren 
leggen ende daeraff nae ouder gewoonten ontfangen twee kerssen van 

! den dertienen, tetter uytvaerden gemaeckt sijnde, t' employeren ten 
behoeve ende augmentatie van Godtsdienst. Ende sullen de schutten en-
de gildebroeders van denselven afflyvigen den fiersten terensdach daer-
nae hebben een tonne biers ofte twee gulden daervoor. 
Item oft oyck gebeurde datter enige omminne, twiest oft gekijff moch-

[ten rysen tusschen de voorschr. schutten ende gildebroeders oft mal-
' canderen quetsen, sal den hooftman, coninck ende deeckens 't selve 
beslichten; ende dye de schuit daeraff sal hebben, sal gehouden sijn 
voor den gemeynen medebroederen tot hennen verteiren te geven een ton 

! biers ende daerenboven by denselven gecorrigeert te worden, soo verre 
als tot hender correctie staet, gereserveert nochtans in alles den 
Herre ende yegelycken syne gereaticheyt. 
Item oft in deze carte enige articulen, die tot meer nutschap streek-
ten,. vergeten mochten wesen, dat de hooftman, coninck, deeckens ende 
medebroederen deselve sullen moeten byvuegen nae gelegentheyt van 
den tyde ende saecke. 
Ende opdat alle dese articulen te better mogen onderhouden worden, 
soo gelooven de voorschr. coninck, deeckens ende gemeyne schutten en-
de gildebroeders deselve voor hen ende henne naecomelingen te onder-
houden opte peene hierboven gespecificeert, daerinne nyemant en sal 
mogen worden gerespecteert, ende dat de executie vandyen sal worden 

'gedaen by den deeckenen ende gemeynen schuttersknecht off oyck, inge-
veil de saecke sulcx verheyscht, met assistentie van den =store. 
Verclarende voorts sy, coninck, deeckens ende gemeyne schutten ende 
gildebroeders, dese ordinantie nyet te begeeren te hernieuwen tot 
achterdeel van oase Medere der Heylige Catholycke Kercke, noch onsen 
genadigen Heeren den Coninck als Hertoge van Brabant, noch oyck in 
prejudicie van den Ed. Heere ofte Vrouwe deser vrijheyt van Oirschot, 
maer altijt tot hender oeren, hoocheyt, dienst ende reverentie. 
iDwelck gedaen sijnde, hebben ons Schepenen bovengeschreven versocht 
omme dese henne ordinantie ende raminge met onsen gemeynen segele te 

de voorschr. schutten ofte gildebroeders egeenen uytsteeck maecken 
bevestigen, dwelck wy gedaen hebben onder merckelycke restrictie, dat 

ien sullen in enige pomperye van met veendelens, trumuen, pypen ende 
anderssints te gaen, ofte oyck den vogel off papegay te schieten son-

[der consent van den officier ende magistraete deser vrijheyt, meer 
!hen temporiseeren nae gelegentheyt van desen bevonden tijt, dwelck 
isy oyck alsook hebben belooft te achtervolgen. 
Gegeven op den lesten dach van Julio in den jaere Oase Heere Geboorte 
duysent vijffhondert vijff ende tnegentich. 
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b. Het St.-Catharinagilde bestond reeds in 1466 

In het rechterlijk archief der Vrijheid en Heerlijkheid Oirschot-Best 
troffen wij een protokol aan van 5 maart 1466, waaruit duidelijk 
blijkt, dat het St.-Catharinagilde van Oirschot toen reeds bestond. 

"Jacob Jan Márcelijss. van Vessem beloeft aan den rectoer 
vander gemeijnder bruerschappen van Sente Kathelijn tot 
Oerscot 2 pont payments" ter versiering van het beeld. 

(Oirschot, R.A. nr. 122, folio 71") 

Colofon  

Samengesteld en 
vervaardigd door: Streekarchivariaat Noord Kempenland 

Rubriek: Oude Toponymica J. van den Bosch 

Lay-out en typewerk C. Aarts-Keesom 

Offset H. Tempelaars 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

