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N.B. Op schriftelijk verzoek kan toestemming tot overname
worden gegeven.

Inderdaad voor de tweede maal, want op 2 april 1971 schreef ik
het eerste, naar aanleiding van het verschijnen van "CAMPINIA"
nummer 1.
Vandaag, 5 maart 1976, is het een en twintigste mimer gereed
gemaakt voor de drukker en wordt het eerste lustrum van "CAMPINIA"
daarmee een feit.
Een echt heuglijk feit, mag ik gerust schrijven, want het tijdschriftje verschafte aan meer dan duizend geabonneerde lezeressen
en lezers in ieder geval lering en vermaak en bovendien nog aan
een niet te tellen aantal verborgen meelezenden.
U zult begrijpen dat ik blij ben met deze zo gelukkige ontwikkeling van het "huisorgaan" van ons streekarchivariaat. Proficiat!
Dat op zaterdag 8 mei 1976 ter ere van dat eerste lustrum onze
"CAMPINIA-DAG en ARCHIEFDAG" in Oirschot zeer moge slagen is
mijn vurige wens!
Oirschot, 5 maart 1976
Mr. H.K.J.M. CAPPErII
Voorzitter Streekarchiefcannissie
Noord-Kempenland

Geachte abonnee,

I NHOUD

De eerste vijf jaren van onze periodiek zijn thans verleden tijd.
Dit feit betekent op zichzelf niets bijzonders. Maar de gestadige
groei door deze eerste vijf jaren heen en de nog steeds toenemende belangstelling voor ons blad binnen en buiten de Kempen hebben
ons doen besluiten, het eerste lustrum enigszins te accentueren
door een bescheiden feestuitgave, waarin wij nu eens willen afwijken van het normale patroon en gerenommeerde figuren uit de Brabantse archiefwereld aan het woord laten.
In de loop van dit jaar zal de alfabetische index op de eerste
vijf jaargangen van Campinia gereedkomen, waardoor de twintig afleveringen van deze periodiek tot een handig naslagwerk zullen
zijn geworden. Volgens onze schatting zullen de komende vijf jaren
misschien een nog groter rendement opleveren. Voor heemliefhebbers
en onderzoekers van diverse pluimage wordt hiermede een respektabele historische dokomentatie voor plaats en streek opgebouwd.
Wij willen de wereld van vandaag inderdaad dienen met gegevens van
gisteren. De oude archieven - en hiermede bedoelen wij zowel de
geschreven archieven alsook de bodemarchieven en de stenen archieven of monumenten - zijn voor ons modernen van grote betekenis. Gebaseerd op de historische evolutie van de menselijke maatschappij
kunnen wij in onze eeuw van de computer verder op de weg van ontwikkeling in de goede zin van het woord. Moge ook onze periodiek
tot deze heroriëntatie in de nabije en verdere toekomst een bescheiden bijdrage leveren.
In ons inleidend woord bij de twintigste aflevering van Campinia
hebben wij U geattendeerd op de door ons te organiseren archiefdag
van 8 mei a.s.. Wij willen U hierbij thans officieel uitnodigen,
deze eerste lustrumviering van Campinia met ons in Oirschot te
willen doorbrengen. Ingesloten doen wij U toekomen een desbetreffend inschrijvingsformulier, dat wij gaarne zeer spoedig, door U
ingevuld en getekend, terug zouden ontvangen. Tevens treft U hierbij het programma aan van 8 mei a.s.. Ter voorkoming van eventuele
vergissingen of teleurstellingen zullen wij 8 mei a.s. op het
marktplein te Oirschot een inlichtingentent plaatsen, waar U bij
aankomst een deelnemerskaart zal worden uitgereikt. hij heten U
allen hartelijk welkom.
De redaktie.
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1. DE DAKPANNEN VAN DE VELDWACHTERSWONING
(door de heer P.A. Gondrie te Best)
( vervolg)

BRABANTSE KOFFIETAFEL,
BROODSOORTEN: Ronde Boerenmikken
Roggebrood
Ronde Boerenkrentenmikken
Bestellen
VLEESSOORTEN: Gerookte boerenham
Zult
Koud gekookt vet spek gesneden
Ringen gerookte worst in stukken
Reusel vet
VERDER:

Kaasrepen
Peperkoek
Roomboter
Zout
Mosterd
Suiker
- onbeperkt
Melk
Koffie - onbeperkt
Thee
- onbeperkt

PRIJS:

f 10,-- per persoon

Hkoe ging het nu verder?
Er werd in die tijd blijkbaar veel sneller gehandeld dan tegenwoor-.
dil;. Op 28 oktober al is in de vergadering van burgemeester en wethouders aan - de orde "Adres van C. Beerens, H. van Heesewijk en de
Poorter den Raad door Ged. Staten toegezonden om daarop te dienen
van bericht en raad". Het is het stuk, dat de burgemeester in zijn
verdedigingsrede op 25 oktober in zijn geheel reeds heeft aangehaald. Daags daarna, op 29 oktober dus, komt de Raad in spoedeisende vergadering bijeen.
Wethouder van de Meulengraaf geeft te kennen, dat er in het stuk
veel onwaarheden voorkomen en zegt naar aanleiding van het gesprokene door. Van Abeelen, die de voorzitter de hand boven het hoofd
houdt, dat geen spreker hem uit de gedachte praat, dat de burgemeester er niets van heeft geweten.
De voorzitter is niet voornemens in deze zaak veel te spreken. Het
lid van de Spijker wijst op enkele onjuistheden in het geschrift
van adressanten.
Hel lid Suetens houdt vol, dat er iets achter steekt, waarom niet
eerst de burgemeester, de aannemer en de opzichter zijn gehoord,
alvorens het besluit tot schorsing te nemen.
Wethouder Róche ontkent dit ten stelligste. In de vergadering van
burgemeester en wethouders had hij overigens al gesteld zijn eed
getrouw te zijn gebleven en niet anders gehandeld. te hebben, al ware het zijn eigen broeder geweest.
Hel lid. van de'Ven heeft een rapport opgemaakt naar aanleiding van
hel adres van Beerens c.s.. Hij overhandigt dit, verzoekt voorleing hiervan en opname in de notulen.
Hierin wordt het eigenmachtig handelen van Beerens om de 130 pannen.
die er te kort waren van de kalkloods van van Heeswijk te nemen,
neer in twijfel getrokken. Ook de datum van oplevering van de veldwachterswoning is een twistpunt, volgens adressanten 15 december,
volgens het bestek 18 september.
Er is een verklaring van de gemeenteopzichter van Heeswijk, dat de
en 4e termijn waren verschenen, maar volgens het bestek mocht
de le termijn pas worden uitbetaald, wanneer het gebouw geheel was
opgeleverd.
In het rapport verklaart de raad pertinent, dat er met de bewuste
';chorsing hij hem geen boos opzet heeft voorgezeten en dat hij heeft
gemeend te moeten handelen, zoals plicht en geweten zulks vorderden.
ondanks de protesten van de voorzitter wordt dit rapport waarin de
geloofwaardigheid van het adres van Beerens c.s. sterk in twijfel
wordt getrokken; aanvaard als advies aan Gedeputeerde Staten. Tegen
stemden wederom de leden Suetens en van Abeelen. De voorzitter onthoudt zich van stemming en wenste het volgende in de notulen te
nacm opgenomen:

-2" dat ik, zover het mij als voorzitter, niet als lid van den Raad
veroorloofd is, wensch te protesteren tegen de gegeven inlichtingen, bericht en raad en alleen als Voorzitter de notulen en de te
geven inlichtingen aan Ged. Staten zal ondertekenen."
Nog was hiermede deze onverkwikkelijke zaak in de raad niet afgedaan.
In de raadsvergadering van 6 november diende een schrijven van Gedeputeerde Staten met 12 bijlagen, naar aanleiding van de schorsing,
met verzoek om daarop te dienen van bericht en raad.
De burgemeester leest een verklaring voor, waarin hij nog eens uitdrukkelijk constateert hetgeen hij in de vorige vergaderingen als
Zijn grieven naar voren heeft gebracht.
Alvorens tot behandeling over te gaan wordt een drietal bijlagen
van de brief van Gedeputeerde Staten voorgelezen, waaronder een
adres van W. Swinkels en Zn., dat de burgemeester zich inlaat met
de levering van ijzerwaren in de gemeente Best aan de landbouwers
door zijn aanstaande schoonzoon, de heer Batenburg te Princenhage.
Het punt van het niet tijdig thuis bézorgen van de oproepingsbriefjes voor de raadsvergadering van 16 oktober binnen de daarvoor
wettelijk gestelde termijn, houdt de gemoederen van de raadsleden
nogal bezig. De voorzitter roept de veldwachter op als getuige,
deze heeft namelijk deze briefjes per fiets rondgebracht.
Het aanwezige publiek leeft danig mee. Op een gegeven moment ontstaat er zoveel rumoer, dat de voorzitter om stilte verzoekt met
het dreigement anders het publiek te doen verwijderen.
Ten slotte wordt er een motie in stemming gebracht, waarin gehoord
de inlichtingen en gezien de schrifturen, waaronder een exemplaar
van de Eindhovensche Courant van 26 oktober, de raad zijn reeds
eerder uitgesproken oordelen nog eens uitspreekt, zijn besluit van
16 oktober ten tweedenmale handhaaft en Gedeputeerde Staten verzoekt in overeenstemming met dit besluit te willen handelen en verder alle zodanige maatregelen te willen nemen, welke hem nuttig en
oorbaar zullen voorkomen.
Tegen deze motie stemmen wethouder van de Meulengraaf (dit was niet
te verwachten) en de leden van Abeelen en Suetens. Daar het lid van
de Spijker wegens ziekte afwezig is, zijn er eveneens 3 stemmen
voor
De stemmen staken. De voorzitter stelt - overigens ten onrechte dat de raad nu een ander voorstel zal moeten doen.
Na enig geharrewar wordt vervolgens op voorstel van het lid van
Abeelen met algemene stemmen besloten de motie in haar geheel mede
te delen aan Gedeputeerde Staten, met vermelding dat deze door de
raad is verworpen.
Een zeer merkwaardige besluitvorming, die naar het mij voorkomt,
uniek is in het Nederlandse gemeenterecht.
Aan het slot van deze vergadering legt de burgemeester nog een verklaring af, waarin hij met de grootste gerustheid en het volste
vertrouwen op volkomen rehabilitatie van zijn persoon de beslissing
van Gedeputeerde Staten afwacht.
In de raadsvergadering van 15 januari 1910 valt dan voor de laatste

maal het doek.
De voorzitter deelt mede:
"een schrijven van H.H. Ged. Staten d.d. 16 dec. '09 G. No. 279,
waarbij wordt medegedeeld, dat zij geen termen hebben gevonden, om
het geschorste raadslid Dobbelaere, wiens verdediging zij gehoord
hebben, van zijn lidmaatschap van den Raad vervallen te verklaren
en dat mitsdien zijne schorsing als raadslid bij dezen wordt opgeheven."
... voor kennisgeving aangenomen. Men had
Deze mededeling wordt
elkaar blijkbaar niets meer te zeggen.

II. DE HARDE WEG VAN STRIJP NAAR ZEELST
(door A.L.G.M. van Agt)
Spottenderwijs hoort men oude mensen nog wel eens zeggen, dat de
dorpen in de Kempen vroeger alleen 's winters over de harde weg te
bereiken waren (als het hard genoeg gevroren had). Hoe Strijp een
harde weg kreeg naar het buurdorp Zeelst en de grote buur Eindhoven, moge uit het volgende relaas blijken. *
Op 4 februari 1872 kreeg de burgemeester van Strijp een brief van
zijn ambtgenoot van Vessem, waarin deze mededeelde, dat er bij de
gemeentebesturen van Vessem, Oost-, West- en Mdddelbeets en Zeelst
een plan bestond tot de aanleg van een grindweg van Middelbeers over
Vessem, Wintelre en Zeelst naar Eindhoven. Op dat moment was het nog
mogelijk, het tracé Zeelst-Eindhoven over Strijp te laten lopen,
mits Strijp bereid was deel te nemen in de kosten. Zo niet, dan zou
aansluiting gezocht worden op de bestaande provinciale weg EindhovenReusel ter hoogte van Blaarthem.
Met voortvarendheid bracht de burgemeester van Strijp het plan reeds
op 13 februari in de gemeenteraadsvergadering ter tafel. Veel enthousiasme was er niet, getuige het besluit, om aan de burgemeester
van Vessem te antwoorden, dat Strijp "niet ongenegen is eenigsins en
zoo veel mogelijk in de kosten bij te dragen, dewijl de financiën
der gemeente niet toelaten groote uitgaven te doen."
Naast Strijp was uiteraard ook Eindhoven als belanghebbende gemeente
over let plan benaderd. Hier zat men al met een plan, de zeer slechte verbinding Eindhoven-Strijp te verbeteren. De nieuwe plannen voor
een rechtstreekse verbinding Eindhoven-Zeelst over Strijp kwamen dus
goed van pas. Naar goed gebruik werd er een speciale commissie ingesteld. Deze stelde aan Strijp een traject voor, uitgaande van de
H. Geeststraat, over de Strijpse Gender en het Belgisch spoorlijntje
in de richting van Schouwbroek.

* Over deze weg is veel kaartmateriaal aanwezig op het Eindhovens
gemeente-archief.

-4Op 9 maart 1874, ruim twee jaar na de kennisgeving van de burgemeester van Vessem, vergaderden delegaties uit de gemeenteraden van Strijp
en Eindhoven over het plan. Aan Strijp werd een snelle beslissing gevraagd.. Die bleek moeilijk tot stand te komen, zelfs nadat ook daar
een speciale commissie in het leven geroepen was, Op 3 juni dringt de
burgemeester van Eindhoven bij Strijp nog eens aan op een beslissing,
maar het hielp weinig. Pas in de raadsvergadering van 14 oktober
wordt, mede naar aanleiding van een request van een zestal vooraanstaande Strijpenaren, besloten, dat men voorkeur heeft voor de prociale weg naar Middelbeers boven de oorspronkelijk voorgestelde "communicatieweg" naar Eindhoven, doch dat bij het uitzetten van het tracé wellicht rekening kon worden gehouden met laatstgenbemde.
Een week later, op 22 oktober, komt een nieuwe brief van de burgemeester van Vessem in Strijp aan, waarin deze mededeelt, dat Oerle niet
mee wil doen, wat hij niet zo erg vindt, want het zou immers een omweg
van minstens een half uur betekenen. Wel vraagt hij nog eens contact
op te nemen met Zeelst, want doet Zeelst niet mee, dan ligt het hele
plan in duigen. Als stok achter de deur wijst hij er nog op, dat er
ook een plan bestaat voor een weg van Bergeijk over Eersel, Duizel,
Hoogeloon en Vessem naar Middelbeers. Zodra die weg tot stand komt,
heeft Vessem een verbinding met Tilburg en alsdan minder belang bij
een verbinding met Eindhoven! Het Strijpse contact met Zeelst heeft
tot resultaat, dat Zeelst reeds op 30 oktober aan Strijp antwoordt,
dat het genegen is mede te werken en als de kosten niet te hoog worden, ook mede te betalen. Ook Oerle is door de dreiging van de weg
Eersel-Middelbeers kennelijk wakker geworden, want het schrijft een
gelijksoortige brief aan Strijp op 4 november.
Op 16 februari 1875 vindt ér weer een gemeenschappelijke vergadering
plaats van de Eindhovense en Strijpse commissies. Door de gemeenteraad gemachtigd, deelt de burgemeester van Strijp mede, dat Strijp
voor een nieuwe weg, mits over een door Strijp gewenst traject, wel
f 1.000,-- over heeft. De "communicatieweg" die parallel aan de Belgische spoorlijn zou moeten lopen, kon dan wel aangesloten worden
aan dé nieuwe weg. Eindhoven ging zijn plannen daarop aanpassen en
op 22 september volgt een vergadering voor het aangeven van de juiste
plaats van de Genderbrug en de spoorwegovergang.
Twee jaar lang horen we dan niets meer over het plan, tot op initiatief van de burgemeester van Zeelst in Eindhoven een vergadering
wordt belegd in het koffiehuis bij Piet van de Ven (Hotel Stad Rotterdam) op 27 februari 1877. Hier waren de gemeenteraden aanwezig
van Zeelst, Eindhoven, Strijp, Oerle, Wintelre, Vessem en Middelbeers,
Het traject Eindhoven-Strijp-Zeelst wordt er vastgesteld en besloten
wordt aan de opzichter Ouwerkerk van de provinciale waterstaat opdracht te geven, tekeningen, bestek en kostenbegrotingen op te maken.
Deze komt op 12 maart naar Strijp om de zaak op het raadhuis te bespreken. Op 4 juni is Ouwerkerk gereed. De kosten van een klinkerweg
zijn geraamd op f 225.000,--, een alternatieve begroting voor een
deels klinker-, deels grindweg beloopt de som van f 120.000,--.
Op 23 juni volgt een vergadering in Eindhoven van de betrokken gemeenten over de kostenverdeling over de gemeenten.

-5Intussen had het plan voor een verbinding van de nieuwe weg van Middelbeers over Zeelst naar Blaarthem ook voortgang gemaakt. Op 12
maart 1878 komt er dan ook bij het gemeentebestuur van Strijp een
request binnen van verontruste inwoners. Zij stellen "dat Gestel
reeds uitmuntend geweegd is en de weg over Strijp een aanmerkelijk
korter traject zal vereischen". Hun voorstel is, dat een commissie,
desnoods te benoemen uit de burgerij, er bij de commissaris des konings op zou Moeten aandringen "zijne hoge goedkeuring aan het daarstellen van den weg van Gestel alsnog te willen onthouden". Nu is
het duidelijk, dat een definitieve beslissing moet worden genomen.
De gemeenteraad van Strijp komt met spoed bijeen op 16 maart. Na
langdurige beraadslagingen wordt uiteindelijk besloten over de kwestie te stemmen, waarbij 4 stemmen v66r en 3 tegen worden uitgebracht.
Besloten wordt, samen met Zeelst in Eindhoven te gaan praten, over
wat nu te doen staat. In deze bijeenkomst wordt besloten aan de provincie een subsidie van 80% te vragen in de kosten van onteigening
van de voor de weg benodigde grond, de aanleg en het eenjarig onderhoud van de weg. Al op 8 april krijgt Strijp het door Eindhoven opgestelde subsidieverzoek ter medeondertekening toegezonden.
Na nog wat op en neer geschrijf tussen Eindhoven, Strijp en de provincie wordt op 17 juli 1879 door Provinciale Staten besloten tot
een bijdrage van 70% in de door Eindhoven en Strijp te maken kosten
tot een bedrag van hoogstens f 34.490,-- voor de aanleg van:
"1. een klinkerweg van de Vrijstraat te Eindhoven, beginnende bij
het huis genaamd "De Vijf Ringen" (nu: hoek Keizersgracht-Kleine
Berg) en vandaar lopende over de Gender (nu: Willemstraat) in de
richting van het Schouwbroek onder Strijp, volgende het zogenaamde Schouwbroek naar Zeelst in aansluiting aan de aldaar aan te
leggen kunstweg van Gestel over Zeelst, Oerle, Wintelre en Vessem naar Middelbeers;
2
.den parallelweg of zijtak langs den spoorweg Eindhoven-Luik en
den staatsspoorweg (nu: Gagelstraat en Mathildelaan) tot den
rijksweg te Eindhoven (nu: Denier)."
De kosten van onteigening bleven ten laste van de gemeenten.
Als voorwaarde werd nog gesteld, dat de bestrating van de weg met
inbegrip van de kantlagen een doorgaande breedte zou hebben van
33 meter. Nu moest nog de grond aangekocht.of onteigend worden langs
het traject door Strijp, dat beschreven staat als "te beginnen voorbij het huis "Het Ketje" op het Schouwbroek om vervolgens den groten
weg langs de kerk (nu: Strijpsestraat), den molen over den Heuvel en
den kortsten groten weg tot het Zeelstersche Schoor (nu: Zeelsterstraat) te volgen."
Op 31 mei 1883 vond de aanbesteding van het gedeelte op Strijps
grondgebied plaats. Op 30 juni 1885 werd de weg aan de provinciale
waterstaat opgeleverd, ruim 13 jaar na de brief uit Vessem.
Dit was de lange weg naar de harde weg van Strijp naar Zeelst.
De kosten voor Strijp bedroegen rond f 21.000,--. Men verkocht een
drietal inschrijvingen werkelijke schuld, besteedde het batig slot
van de rekening 1882 eraan, en sloot een geldlening van f 16.000,--.
De aflossing zou worden gevonden uit verkoop van bossen.

.
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Ons dorp ligt in het grensgebied
van Meierij en Kempen, .
Veel oude schoonheid heeft het ni
geen gracht valt er te dempen.
Geen middeleeuwse romantiek,
alleen wat oude hoeven,
Al is ons dorp dus niet uniek,
't is goed om er te toeven.
't Heeft geen museum noch kaste
maar wèl veel nieuwe huizen,
En hier en daar, niet al te veel,
kapellekes met kruisen.
Ze horen in het brabants land,
zoals langs weg en greppels,
de oude wilgen hand in hand
staan met de hoge peppels.
De industrie heeft hier geen rook
of stank op haar geweten.
En laten wij de heide ook
en bossen niet vergeten.
De lucht is er nog puur en schoor
waar kan je dat beleven?
Het antwoord is al heel gewoon
want dat kan Best je geven.

(door H.M.B.

Jacobs)

Voorspel
De financiële situatie der heerlijkheid Oirschot was in de zeventiende eeuw zeer slecht. In 1665 berekende een commissie uit de Raad
van State - welk lichaam zorg moest dragen voor de belastinginning
in de Generaliteitslanden en dus ook in Oirschot - dat de heerlijkheid een schuldenlast had van ruim f 47.000,--, een voor die tijd
bijzonder hoog bedrag. De commissie was tot deze berekening gekomen
op grond van gegevens, welke door de magistraat van Oirschot verstrekt waren. De door de meerderheid der regeerders van Oirschot
gesuggereerde oplossing om uit deze betalingsmoeilijkheden te geraken, werd door de commissie overgenomen:
a. de verkoop van gemene gronden aan particulieren
b. een extra-belasting, door elk der gehuchten van de heerlijkheid
op te brengen (1).
De vergunning om tot verkoop van gemene gronden over te gaan werd
verleend in een resolutie van de Raad van State d.d. 16 oktober
1665.
Op 13 september 1666 werden per gehucht de geërfden aangewezen, die
de te verkopen percelen zouden moeten aanwijzen. Alleen de drie gehuchten Aarle, Verrenbest en Naastenbest weigerden de geërfden aan
te wijzen (2).
Reeds eerder hadden deze gehuchten zich verzet tegen de verkoop van
percelen uit het Besterbroek, waarvan ook nu weer een gedeelte verkocht zou worden. De verkoping van 1654 hadden zij kunnen stilzetten door een proces aan te spannen voor de Raad van Brabant. Als reden voor hun weigering om stukken van het Besterbroek te laten verkopen voerden zij toen aan, dat dit geen gemene grond van de hele
heerlijkheid Oirschot was, maar uitsluitend eigendom van de drie gehuchten. Als bewijs voor deze bewering legden zij een door notaris
Henrick Leermakers geauthentiseerde kopie over van een vidimus van
de deken der St.-Pieterskerk van Oirschot d.d. 24-9-1414, van een
charter d.d. 24-6-1305, waarin hertog Jan II van Brabant aan de gehuchten Aarle, Best en Gunterslaar een stuk grond verkocht "tusschen
den paele geheeten gemeynelyck die Laecke ende de straete in Heerbeke gheleghen ... " (3). Verder legden zij nog een simpele kopie
over van een charter d.d. 20-1-1465, waarbij Philips de Goede, hertog van Bourgondië, van Brabant en Limburg etc. bovengenoemde verkoop bekrachtigde. In dit charter werden de grenzen nog wat nader
aangeduid: " ... beginnen ter plaetschen geheyten ter Laecken, van
daer totter Schedeeycken, van daer op Schatcuyl aen dye gemeyne
heerstraete, ende streckende alsoo tusschen dyeselve paelen.t'Oirschotwnert aen ...." (4).
Dit proces tegen de schepenen en regeerders van Oirschot was in 1666
nog steeds niet beëindigd. Een reden te meer dus voor de geërfden
der drie gehuchten om tegen de voorgenomen verkoop van 1666 in ver-
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De 18e oktober (5)
Op deze dag zouden in het Besterbroek enige percelen verkocht worden door de rentmeester-generaal der domeinen, mr. Gijsbert Pieck
van Thienhoven.
's Morgens vroeg werden de bewoners van Best gewekt door tromgeroffel. Toen - de rentmeester-generaal en de regeerders van Oirschot
op het Besterbroek kwamen, vonden zij dan ook de bewoners der dorpen gereed om de verkoping tegen te houden. Hendrick van Esch, vorster van Oirschot, kreeg bij de "Malckersteeghde opt Broeck" de opdracht om een officieel protest voor te lezen, dat hem vervolgens
door Peter Nahuys, stadhouder van de kwartierschout, werd afgenomen
met de opmerking "dat hy tselve soude bewaeren tot dat hy daer copye van hadde". Zonder verder acht te slaan op dit protest trok het
gezelschap nu verder het Broek in naar de "Roeyreyt", waar de verkoping zou geschieden, gevolgd door een grote menigte, door alle
getuigen geschat op ongeveer 500 personen, mannen, vrouwen en kinderen. Allen waren gewapend met "knippelen, gaffelen, roers ende
ander geweer .....
Zodra het eerste perceel werd afgetekend, begon men vanuit de menigte te werpen ".... eerst met aerde kluyten, oock peerde ende
koeyermis, ende daernaer met kleppels ende oock steenen, welcke
nootsakelyk expres moeten mede genomen syn, vermits aldaer int
Broeck geene te vynden syn
Al gauw moesten de rentmeestergeneraal en zijn gezelschap uitwijken, maar dit had alleen tot gevolg dat de regen van stenen, knuppels, etc. heviger werd. Ook de
koets waarin de rentmeester-generaal zat, werd aangevallen "omme
die omverre te smyten. Ende als Peter van Naehuys, stadthouder, te
peerde sittende, opte geene die naest wende carre waeren aenreet
om de karre tontsetten ende daerom eenighe onder de voeten raecten,
dat de tumultuanten den gemelten Naehuys is aangevallen ....". De
stadhouder slaagde er inderdaad in de koets van de rentmeestergeneraal gelegenheid te geven om weg te komen, maar raakte zelf
aan het achterhoofd gewond, zodat ook hij moest vluchten. Toen hij
bij de al ver verwijderde koets van de rentmeester-generaal aankwam en zich daar liet verbinden, kreeg de menigte de kans om dichterbij te komen. Opnieuw moest men in een razende galop voort. Maar
"de carre ontrent een clootworp weeghs inde voorsz. Bodemsteede ingevlucht synde is omgevallen ....". Voor de inzittenden was dit bijzonder onplezierig, want "den heere rentmeester Pieck
syn Ed.
arm ende schouder seer jannerlyck geforseert ende geborsten ende
het been van synen knecht inde tinklauw soodanich vermoorselt dat
aen syn herstellinghe ofte ten minsten den ganck seer getwijffelt
wordt ....". (Later zou de heer Pieck van Thienhoven schadevergoeding en smartegeld eisen.) Niettemin kwam men weg, maar de voerman
die de gewonde rentmeester naar Oirschot bracht, was minder gelukkig. Zijn kar werd 's nachts volledig vernield:
Na het verdwijnen van de overheidspersonen was de pret voor de
dorpsbewoners snel afgelopen. Wel verbrandde men nog het stro, dat
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nog scheldwoorden en dreigementen na, maar men had bloed gezien en
liet het daar verder bij.
Naspel
De zaak was echter nog niet afgelopen. Wat de dorpelingen gedaan
hadden, was oproer, verzet tegen de overheid en dus een misdaad tegen de majesteit van de staat! Zo'n misdaad viel niet onder de competentie van de plaatselijke rechter, de schepenbank, maar van de
hoogste rechter, de Raad van Brabant, die in 's-Gravenhage zetelde (6). Op 11 november 1666 willigde de Raad van Brabant het verzoek in van het Officie-Fiscaal (wij zouden zeggen het Openbaar Mi... de principaelste belhamels ende
nisterie) om "apprehensie van
oorsake van de seditie ende publycq gewelt geschiet tot Best ...."
(7). De advocaat-fiscaal en de procuretir-generaal kregen dus bevel
om de aanvoerders van de rel te arresteren en naar Den Haag over te
brengen. Dit gebeurde met behulp van soldaten uit het garnizoen van
's-Hertogenbosch. De advocaat-fiscaal bracht hierover rapport uit
aan de Raad op 20 november 1666. In dit rapport zette hij omstandig
uiteen, dat hij negen personen, waaronder één vrouw, had gevangen
genomen en deze snel door Den Bosch had geleid naar een schip dat
al klaar lag. Tevens dat er nog moeilijkheden waren geweest met de
schepenen van Den Bosch, die meenden bij uitsluiting van alle andere rechtbanken bevoegd te zijn om te oordelen over misdaden, die in
n ks
de Meierij gepleegd waren. Hij (de advocaat-fiscaal) was onda
hun protest afgevaren en had bij aankomst in Den Haag de gevangenen
op de Voorpoort (nu de Gevangenpoort) laten brengen (8). De beslissing in dit geschil met Den Bosch viel ten voordele van de Raad van
Brabant uit, toen de Staten Generaal, als hertog van Brabant, op 30
juni 1667 - overeenkomstig het advies van de Hoge Raad van Holland,
Zeeland en Westfriesland - verklaarden dat " .... de kennisse ende
judicature van de voorsz saecke gelaten sal werden, gelyck die gelaten werd mits desen, aenden gemelten Raede van Brabant ...." (9),
Het proces was intussen al begonnen en wel onmiddellijk na aankomst
van de gevangenen. Het vooronderzoek leverde kennelijk geen overtuigend bewijs van de schuld van deze gevangenen op. Immers, bij
tussentijds vonnis van 11 december 1666 ontsloeg de Raad van Brabant
acht van de negen gevangenen uit het arrest, evenwel onder de verplichting de gevangeniskosten te betalen en bij de eerste oproep
weer te verschijnen. Op grond van deze beslissing kwamen op 13 december vrij: Nicolaes Santegoes en zijn beide zoenen Jan en Lámbert,
Laurens Ariensz. van Roy en zijn vrouw Neesken Teunisdr., Jan Petersz. van Dormalen, Jan Kemps alias Henske, en Lambert Andriesse
van de Sande. Alleen de oud-schepen Joorden Joosten van de Waerden
moest vooralsnog in arrest blijven (10).
Na dit snelle begin bleef de zaak echter slepen, mede doordat
eerst beslist moest worden op de verzoeken van Ferdinant van Merode,
halfheer van Oirschot, van de schout van Oirschot, en van de nieuw
benoemde Hoog- en Laagschout van 's-Hertogenbosch, Willem van Raesfeit, om samen met het Officie-FisCaal te mogen optreden.
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gebeurtenissen, kwam het einde. Toen namelijk willigde de Raad van
Brabant een verzoek in van de gekommitteerden van Aarle, Verrenbest en Naastenbest, om een definitief einde te maken aan alle
procedures, die de advocaat-fiscaal had aangespannen zowel tegen
de drie gehuchten tesamen als tegen afzonderlijke inwoners. In hun
rekest verklaarden de gekommitteerden zich bij voorbaat te zullen
onderwerpen aan de uitspraak van de Raad. In zijn vonnis verklaarde
de. Raad al die procedures voor geëindigd, mits de drie gehuchten
binnen zes weken de reeds gemaakte proceskosten zouden betalen
een boete van f 4.000,—; Ook Joorden Joosten van de Waerden, die
toen nog gevangen zat, zou vrijgelaten worden zodra de boete betaald was. Hij zou echter gedurende één jaar na zijn vrijlating
niet in de heerlijkheid Oirschot mogen komen (11). Als pleister op
de wonde kreeg hij 10 jaar later een uitkering krachtens een besluit van de schepenen en regeerders van Oirschot d.d. 20-12-1676.
Deze uitkering "tot discretie, taxatie ende moderatie vande here
sijn hoch Ed. ende de regerders der vryheyt Oirschott ...." moest
door de drie gehuchten betaald worden (12).
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Noten:
1. Streekarchivariaat Noord-Kempenland. Oud-archief Oirschot (O.A.)
nr. 1034 (voorlopige nummering)
2. O.A. nr. 2217
3. Rijksarchief in Noord-Brabant. Archief Raad van Brabant (RvB),
losse civiele processtukken, dossiernr. 55 (voorlopige nummering) stuk E 1
4. Idem, stuk E 2
5. Het hele verhaal over de 18e oktober is gedistilleerd uit de
getuigenverklaringen, gevonden in RvB, dossiernr. 1078
6. H.M.B. Jacobs, Inleiding op het archief van de Raedt ende Leenhove van Brabant ende Landen van Overmaze. 's-Hertogenbosch 1975,
blz. VIII
7. RvB, nr. 135, blz. 558
8. Idem, blz. 560 - 564
9. Idem, blz. 570 - 571
10. RvB, nr. 741, folio 251 - 251
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11. Idem, folio 268 - 269
12. O.A., nr. 488
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- 13 IV. HET CONFLICT TUSSEN OIRSCHOT EN 'S-HERTOGENBOSCH OVER DE
AANLEG VAN DE STRAATWEG 'S-HERTOGENBOSCH - BEST IN 1741 (1)
(door J.A.M. Hoekx)
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In 1740 was 's-Hertogenbosch een centrum van handel en verkeer.
Het scheepvaartverkeer uit Holland en de andere provincies ontmoette hier het landverkeer uit Luik, de Oostenrijkse Nederlanden,
Duitsland, enz..
De wegen van de Meierij verkeerden echter in zeer slechte staat.
Toen nu in Luik plannen waren ontwikkeld om een straatweg aan te
leggen naar.Hasselt en verder in de richting van de Noordelijke
Nederlanden, te weten ofwel in de richting van Breda, dat evenals
's-Hertogenbosch een verkeerscentrum was, ofwel in de richting
van 's4lertogenbosch, besloot de Bossche stadsregering op 23 juli
1740 zelf over te gaan tot de aanleg van een straatweg, die zou
aansluiten op de weg van Luik naar Hasselt. Met Luik werden afspraken gemaakt en op 3 februari 1741 werd door de Staten-Generaal
het octrooi verleend om in een rechte lijn een casseijweg te mogen
aanleggen van het einde van de Vughtersteenweg, langs het fort
Isabella naar Vught en vandaar naar Boxtel, hetzij direkt, hetzij
over het gehucht Breukelen, en dan zoveel verder naar Eindhoven
als de magistraat van 's-Hertogenbosch ten nutte van de stad nodig
zou oordelen.
De straatwegcommissie ging met voortvarendheid te werk. Begin april
waren de berekeningen en metingen van de weg van 's-Hertogenbosch
door Boxtel, het Besterbroek en Eindhoven tot op de Stratumse heide
gereed.
In Oirschot voelde men zich door dit Bossche projekt bedreigd. Door
Oirschot liep immers in de 18e eeuw een der voornaamste verkeersaders van Luik naar 's-Hertogenbosch en nu liep men de kans van.de
handelsweg verwijderd te raken en zo een stuk welvaart te verliezen. Toch werd er van de kant van Oirschot niet erg snel gereageerd. Blijkens een schrijven d.d. 11 mei van de heer en regentén
van Oirschot, gericht aan de Bossche president-schepen Martini (2)
was hen pas op 22 april gebleken in welke richting de weg zou gaan
lopen. De Oirschotse lezing van de gebeurtenissen op 22 april en
hun verdere argumenten en voorstellen laat ik hierna volgen:
-- Gebeurtenissen op 21 en 22 april
Op 21 april 's avonds ontvingen de regeerders van Best vanuit Eindhoven een brief van de gekommitteerden van 's-Hertogenbosch om van
hun kant gekommitteerden te zenden naar de grens van hun jurisdictie en wel op zaterdag 22 april om 9.00 uur om daar regelingen te
treffen betreffende het wegruimen van bomen en houtgewassen op de
plaats waar de weg zou worden aangelegd. Kwalijk werd genomen, dat
de heer en het corpus van Oirschot niet waren aangeschreven en de
korte termijn, waarop men was uitgenodigd. Uit achting voor de
Bossche magistraat kwamen heer en afgevaardigden van'Oirschot om
13.00 uur toch op de afgesproken plaats. Daar waren geen gekommit-
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campen van Best". Tijdens de begroeting bleven de werklieden doorwerken. Ze hadden reeds een flink gedeelte schaarhout en eikebomen
omgekapt. Kwaad geworden riep de heer dat ze moesten ophouden met
werken. De Bosschenaren werden terzijde geroepen en erop gewezen,
dat bij tijdige waarschuwing aan de juiste instantie en overhandiging van het octrooi en een ruwe schets van de loop van de weg,
taxatie had kunnen geschieden van datgene, wat weggeruimd moest
worden. Nu was door de "rouwe" arbeiders de schade zowel ten aanzien van de opgaande bomen als ten aanzien van het koren "waar dat
volk maar doorliep" veel groter. De Bossche gekommitteerden maakten hun excuses, doch verzochten de arbeiders door te laten werken,
omdat ze dezen ten slotte ook door moesten betalen. De schade zou
worden vergoed en in het vervolg zou omzichtiger te werk worden
gegaan. Oirschot stemde hiermee in onder voorwaarde, dat in het
vervolg tijdig zou worden gewaarschuwd.
-- Gevolgen van het leggen van de weg door het Besterbroek
De weg zal gaan lopen door het beste bouw- en weiland van zeer veel
lieden en ook door een groot gedeelte van de heide, die dient tot
turf en strooisel voor de ingezetenen en door het belangrijkste gedeelte van het Besterbroek. Dit laatste vooral zal een groot verlies aan weidegronden ten gevolge hebben, terwijl er geen andere
weidegronden voor de inwoners zijn, een overgroot getal van huislieden zal daardoor geruineerd worden en niet in staat zijn het
nodige onderhoud van melk en boter te genieten, en derhalve tot de
armekas vervallen; er zal geen mest meer geproduceerd worden, zodat
vele landerijen verlaten zullen worden en dus ook geen lands- en
dorpslasten meer zullen opbrengen, terwijl toch Oirschot 1/5 van
alle lasten in Kempenland moet betalen (3). De huidige en toekomstige schade voor Oirschot en het gemene land is niet te schatten, Den
Bosch zal als vergoeding "een moye stuyver gelts" moeten betalen.
Voorstel tot het leggen van de weg naar Oirschot
Nu komt de uiteindelijke bedoeling van de brief naar voren. Oirschot verzoekt van het leggen van de weg door het Besterbroek af
te zien. Beter kan de steenweg leiden van Boxtel of Breukelen op
de kerk van Oirschot of dicht daarbij, en zo op Eindhoven. Dit zal
weliswaar een omweg van 37 á 38 minuten uitmaken, doch de onkosten
zullen meer dan wegvallen tegen die van de schadevergoeding voor
het Besterbroek. Bovendien zal in dit geval geen schadevergoeding
voor de vroenten en heiden van de gemeente worden verlangd, terwijl
de schadevergoeding voor landerijen van particulieren veel minder
zal bedragen dan hij de Bestse versie van de weg.
Verder voordeel zal komen van de karren uit de bovendorpen, die gewoon zijn langs Oirschot te gaan, ook die uit Waalwijk en omstreken
gaande naar Eindhoven en niet te vergeten de karren uit Oirschot
zelf. De rente van het erin te investeren kapitaal komt er door ver-
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Best daarentegen is alleen "een enkel geeloigneert gehugt" dat de
tolopbrengsten niet zal vermeerderen. Bovendien is de grond in Oirschot veel beter dan die in het moerassige Besterbroek, welke
's winters onbruikbaar is voor het leggen van een stenen weg, terwijl daar de weg op sommige plaatsen wel 3 voet opgehoogd zal moeten worden.
De brief mondt uit in het verzoek om een gesprek met gekommitteerden van 's-Hertogenbosch, vergezeld van een landmeter om de situatie
in Oirschot op te nemen. De werkzaamheden in Best zullen moeten ophouden en de schade moet vergoed worden.
In de vergadering van de Bossche stadsregering van 13 mei 1741 werd
de brief aan de orde gesteld. Na een korte inhoudsweergave door de
president-schepen werd besloten, dat de brief op de kamer van de
pensionaris zou worden geseponeerd (4).
Oirschot liet het er niet bij zitten. Er werd een request geschreven
aan de Staten-Generaal. Deze beslisten op 19 juli 1741, dat het request naar 's-Hertogenbosch zou worden gezonden, om hun standpunt
hierop te vernemen.
Het request van heer en corpus van Oirschot (5) bevatte dezelfde
argumenten en voorstellen als de brief van 11 mei, al was dan het
verhaal van de gebeurtenissen op 22 april niet meer opgenomen. Wel
werd nog vermeld, dat Den Bosch hun verzoek had geseponeerd en werd
in de slotzin opgenomen, dat 's-Hertogenbosch bij het octrooi geenszins gebonden was om van Boxtel recht op Eindhoven door de Besterbroek de weg te moeten nemen en het de bedoeling van de Staten-Generaal nooit geweest kon zijn door het leggen van deze weg "ganse districten te ruïneren", en dat de weg op 25, 26 en 27 juli aanbesteed
zou worden. Daarom verzochten ze, om 's-Hertogenbosch te gelasten
om de weg te leggen van Boxtel op de kerk van Oirschot.
In de vergadering van de stadsregering van Den Bosch van 24 juli
werd besloten een antwoordbrief naar de Staten-Generaal te zenden
met de volgende argumenten (6):
--• Het was zeker de bedoeling van het octrooi de weg in rechte lijn en
met zo korte afstand als enigszins doenlijk was te leggen, terwijl
de stad zelf de ligging van de weg mocht vaststellen naar eigen
inzicht. De verbinding Boxtel-Eindhoven was het kortste via het
Besterbroek. De weg op de kerk van Oirschot zou een omweg zijn van
zelfs nog iets meer dan 38 minuten, welke f 54.000,-- extra onkosten met zich mee zou brengen.
Bovendien zou dan de weg ook nog over Breukelen moeten lopen, hetgeen f 10.150,-- extra onkosten zou veroorzaken. Ook was op 29 en
30 mei de weg Den Bosch - Boxtel en het leggen van een brug over
de Dommel aanbesteed en de uitvoering reeds ver gevorderd. Afzien
van een gedeelte van de reeds gemaakte weg en van de brug, en de
betaling van de aannemer, zou de verliespost nog groter maken.
-- Slechts een klein stuk weg liep over de teellanden van Best, blijkens het feit, dat deze teellanden en enige weilanden, voor de
weg nodig, door het gerecht van Oirschot en Best waren getaxeerd
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had verzocht.
-- Het verhaal over de ruineuze gevolgen voor het Besterbroek werd
zwaar overdreven genoemd. Volgens gissing van de Bossche landmeter bestond de Besterbroek uit 3.000 morgen land, behalve nog de
stukken land, welke die van Best uit hun gemeente van tijd tot
tijd aan particulieren hadden verkocht, die daarvan beemden en
weilanden hadden gemaakt, zodat er in de Meierij mogelijk geen
plaats zo overvloedig van weiland was voorzien als het gehucht
Best. Bovendien zou de aanleg van de weg juist voordeel brengen
aan de ingezetenen, die het recht van weiden hadden, daar het
Besterbroek van alle kanten toegankelijk was en tot nog toe allerlei voertuigen er dagelijks over reden "en het eene spoor uitgereeden dan weederom een ander kiesen". Deze menigte van wegen
"welke deeze broek rechts en links bederven" zouden dan tot het
verleden behoren.
Boringen en onderzoeken van deskundigen hadden uitgewezen, dat
het broek volkomen geschikt voor de wegaanleg was, terwijl op de
plaatsen waar de weg kwam maar 1) voet en soms 2 voet (en dus
geen 3 voet) opgehoogd zou moeten worden.
-- Ten slotte werd nog aangevoerd, dat dit ontijdig gedane request
hen ertoe had genoodzaakt om de reeds alom bekend gemaakte data
van aanbesteding, te weten 25, 26 en 27 juli te verschuiven in
afwachting van de beslissing van de Staten-Generaal. Door deze onzekerheid en het verlopende gunstig seizoen zouden de aannemers
ertoe kunnen overgaan hoog in te schrijven. Het Oirschotse verzoek zou derhalve van de hand gewezen dienen te worden.
Op 26 juli deden de Staten-Generaal de voor 's-Hertogenbosch gunstige uitspraak; nog dezelfde dag werd dit goede nieuws overgebriefd
door de Haagse agent Fredrik Abraham Cassa (7).
Hierna hield men in ieder geval in 's-Hertogenbosch de kwestie voor
gezien. In de litteratuur over de straatweg kan men vinden, dat in
1783 Oirschot nogmaals een poging waagde door aan Holland aan te
bieden een weg aan te leggen van Oirschot naar Lommel via Bergeijk.
Dit voorstel werd op 13 juli 1784 afgewezen, en met 650.000 gulden
van Holland gesteund, nam Eindhoven het octrooi van 's-Hertogenbosch
vanaf Best over.
In het nu volgende citaat uit de "Beschreeve staat van de Meijerije",
1794 (8), kan men iets proeven van de gevolgen die het gemis van de
verbinding met de straatweg voor Oirschot betekende:
"Deeze Heerlijkheid, Hoofdplaats van 't Quartier (kempenland) ligt 4
uuren ten Zuijden van deeze Stadt ('s-Hertogenbosch) en 8 uuren ten
Oosten van Breda. Het is geen Plaats van Commercie. Het ligt op de
Route van 's-Hertogenbosch, naar Luijk, en er plagt een Important
transit te zijn, dan zeedert dat er een Straatweg op Luijk over
Eijndhoven is begonnen gelegt te worden en 't selve zeer veel vermindert en zal zeekerlijk geheel weg zijn, zoo dra de voornoemde
Straatweg zal voltooijd zijn."
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Rekeningen van de Steeden, Vrijheden en Dorpen in de vier Quartieren van de Meyerye van 's-Hertogenbossche", door Mr. Joh.
Cornelis Santvoort, 's-Hertogenbosch 1741, kan men de belangrijkste financiële gegevens betreffende Oirschot in 1741 vinden.
4. G.A.,Resolutiën, A 114, fol. 176
5. G.A., Brieven en Rapporten, A 268, fol. 362 t/m 364r.
6. G.A., Resolutiën, A 114, fol. 270 t/m 276
7. G.A., Brieven en Rapporten, A 268, fol. 378
8. R.A. Noord-Brabant, Arch. Leen- en Tolkamer, inv. nr. 378; is
gepubliceerd in Historia Agriculturae, Jaarboek van het Nederlands Agronomisch Instituut, deel VIII, blz. 108 t/m 455, Groningen 1965

**********************************************************
*
*

*
*
*
*
*

*

Onze abonnee G.P. van den Berg,

postbus 1064 te
Eindhoven, is zeer geinteresseerd in alle gegevens
omtrent het geslacht van Eijck (Heren van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem) en verzoekt via ons blad *
mede-abonnees, die een desbetreffende bronnenopgave kunnen verstrekken, hem deze te willen doen toe- *
komen.

*
*

-20V. BESCHOUWING BIJ HET IN DRUK VERSCHIJNEN VAN DE OUDSTE NOORDBRABANTSE OORKONDEN
Voorschrift van de redaktie
Bij de lezers die met het archiefonderzoek nog weinig vertrouwd
zijn, kan de term "oorkonde" vragen oproepen. Een oorkonde is een
in een bepaalde, plechtige vorm uitgevaardigd geschrift, dat dient
om een rechtshandeling te stellen of om als bewijs voor een reeds
mondeling voltrokken rechtshandeling te dienen.
In alle menselijke samenlevingen werden en worden vele handelingen
voltrokken die bedoeld zijn om een rechtstoestand tot gevolg te
hebben. Denkt U maar aan: wetgeving, rechtspraak, het sluiten van
oorlog, vrede of een overeenkomst, het verlenen van (voor)rechten,
het stellen van reglementen voor een vereniging of genootschap,
het (ver)kopen van goederen, het bekennen van een schuld, het sluiten van een huwelijk, het maken van een testament. In kulturen,
waar het lezen en schrijven weinig verbreid is, gebeurt dat alleen
mondeling en/of door middel van een symbolisch gebaar, bijvoorbeeld
een handslag bij de verkoop van vee, het kronen van een nieuwe koning, de overreiking van een halm aan degene die een leengoed aanvaardt. Dit alles in het bijzijn van getuigen, die het gebeurde later zullen kunnen bevestigen.
Zodra men meer waarde gaat hechten aan het geschreven woord, of
meer middelen tot schrijven ter beschikking heeft, verschijnt langzamerhand naast of in plaats van de mondeling-symbolische vorm de
akte, die als zij in plechtige vorm is gesteld, oorkonde heet. Wil
zo'n oorkonde rechtsgeldig zijn, dan dient zij te zijn ondertekend
of (meestal) gezegeld door degene die haar uitvaardigt of door gezaghebbende getuigen. De middeleeuwse oorkonden zijn in het algemeen geschreven op perkament; afschriften ervan kan men soms aantreffen in zogenaamde cartularia: oorkondenverzámelingen in boekvorm, die voorkomen in de archieven van sommige landsbesturen,
steden en kloosters.
Het oud bestuursarchief van de vrijheid Oirschot-Best bevat enkele
honderden oorkonden, merendeels van lokaal belang. Ook in het archief van het kapittel van Oirschot bevindt zich een flink oorkondenbestand. Wat het gebied van de huidige gemeente Véldhoven betreft, is een schat aan oorkonden aanwezig in het archief van de
abdij van Postel. Dr. H. Camps gaat hierna dieper in op de uitgave van Noordbrabantse oorkonden uit de periode tot 1312 (dood van
hertog Jan II), die door hem wordt verzorgd.

Eind vorig jaar is de druk begonnen van het eerste deel van het
Oorkondenboek van Noord-Brabant. Dit eerste deel zal., de oorkonden
bevatten betreffende de Meierij en de Commanderij van Gemert tot
en met het jaar 1312. De uitgave van het gehele eerste deel,•dat
in twee stukken zal moeten verschijnen vanwege zijn omvang, kan
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Hiermee is een begin gemaakt met de realiSatie van een projekt,
dat reeds in 1903 door de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis als hoogstbelangrijk werd beschouwd. Het initiatief van de
Historische Sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant heeft het mogelijk gemaakt dat de
bewerker in november 1962 zijn werk kon aanvangen.
Dat Noord-Brabant in vergelijking met andere provincies, Holland
met Zeeland, Utrecht met Overijssel, Groningen met Drente, Friesland en Gelderland, zo achteraan komt, is begrijpelijk. Alle genoemde gewesten waren zelfstandige historische eenheden. De belangstelling voor de geschiedenis van deze gewesten bestond van
oudsher en werd ook door het gewestelijk bestuur gestimuleerd.
Noord-Brabant was slechts een fragment, een geamputeerd stuk van
een groot gewest; waarvan het grootste en belangrijkste deel aan
de overkant van de landsgrenzen kwam te liggen. De fatale vernietiging van de eenheid heeft de Brabantse historici aan weerszijden van de grenzen als alternatief voor een - overigens vanwege
zijn omvang onmogelijk te realiseren - Groot-Brabants oorkondenboek slechts het kader overgelaten waarbinnen nu het oorkondenboek van Noord-Brabant wordt bewerkt. Dat de status van Generaliteitsland voor Noord-Brabant ongunstig heeft gewerkt, behoeft geen
betoog.
Dit wil in het geheel niet zeggen dat de regionale en lokale geschiedenis in Noord-Brabant geen beoefenaars gevonden heeft, De
namen van Van Oudenhoven, Van Heurn en Ackersdijck zeggen voldoende. Ook de Zuid-Nederlandse geleerden - Butkens, Miraeus en Foppens,
om er maar enkele te noemen - hebben nimmer hun belangstelling voor
de noordelijke stukken van het oude hertogdom verloren. Maar alle
ongunstige factoren bij elkaar hebben er toch voor gezorgd, dat er
op het eind van de achttiende eeuw voor Noord-Brabant van een
ernstige achterstand ten opzichte van de overige provincies gesproken kon worden. Niets illustreert dit beter dan de Analytische
opgave der gedrukte charters, diploma's, handvesten, pla aten,
keuren, ordonnantiën, reglementen en andere staatsstukken betrekkelijk de provincie Noord-Braband, van het jaar 704 tot en met het
jaar 1648, die de zeer verdienstelijke C.R. Hermans in 1844 vers-aljnen liet. Zoals de titel aangeeft, bevatte de opgave slechts
een lijst van wat destijds aan oorkonden gedrukt was. Welnu, tot
het jaar 1312 - einddatum van het nieuwe oorkondenboek van Noord.Brabant - vermeldt Hermans slechts 230 oorkonden, terwijl het
•
nieuwe oorkondenboek alleen voor de Meierij al 881 nummers telt,
terwijl het aantal voor de hele provincie vermoedelijk 2100-2300
zal bedragen. De, overigens respektabele, oorkondenverzamelingen
van Van Mieris en Bondam uit de achttiende eeuw hebben in hun moderne opvolgers relatief heel wat minder aanwas gekregen dan de
toch heel wat latere lijst van Hermans.
Het tweede deel van het oorkondenboek, het belangrijkste na de
Meierij, zal de Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op
Zoom omvatten. Het kan over een jaar of drie gereed zijn. Het der-
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Hollandse delen van de tegenwoordige provincie. Het vierde en laatste deel beslaat het Land van Cuyk en de kleinere heerlijkheden in
het oosten van de tegenwoordige provincie. In het laatste komt ook
de zakenindex op alle vier de delen. Indices van personen- en
plaatsnamen komen in elk afzonderlijk deel.
Zoals men ziet zijn niet alle gebieden die door het oorkondenboek
bestreken worden historisch Brabants. Het is om de aansluiting te
verkrijgen bij de reeds bestaande of in bewerking zijnde oorkondenboeken van Holland en Gelre dat de grenzen van de tegenwoordige
provincie, en niet de oude historische grenzen gekozen zijn. De aldus "geannexeerde" gebieden zijn trouwens historisch zo nauw verbonden met Brabant dat deze pragmatische overwegingen geen historische scrupules behoeven te wekken.
Het materiaal is, zoals men verwachten kan, bont en onsamenhangend,
maar, gezien de schaarste aan historisch materiaal voor de vroege
en hoge middeleeuwen, zeer belangrijk. De variëteit van de oorkonden is zeer groot gezien de grote variëteit der rechtshandelingen
die er in worden vastgelegd, en gezien ook de variëteit van de oorkonders waarvan zij uitgaan. Geïnteresseerden in economische en
sociale geschiedenis, rechtshistorici, diplomatici en paleografen,
en nog andere beoefenaars van de geschiedenis zullen er, de een
meer, de ander minder, iets van hun gading vinden.
De variëteit qua inhoud is natuurlijk een weerspiegeling van de
oorspronkelijke variëteit, maar men moet hierbij toch wel in acht
nemen dat er drastisch geselekteerd is. Niet door de uitgever natuurlijk, die zijn uiterste best gedaan heeft alles te verzamelen
Nat hij maar vinden kon, maar door de vroegere beheerders en door
de lotgevallen van de archieven zelf. Vernietiging is in de moderne
archieven niet alleen een noodzaak, maar zelfs een heilzaam proces.
De vernietiging van de oude archieven kan men uit historisch oogpunt alleen maar als rampzalig zien. Ook waar bewust en met overleg werd vernietigd, geschiedde dat zonder rekening te houden met
de historische waarde. Vandaar dat men bijvoorbeeld zonder aarzeling dokumenten vernietigde, die slechts een beperkte tijd van belang waren. Het is een gelukkig toeval, dat bijvoorbeeld een accijnsbrief die de hertog in 1307 aan 's-Hertogenbosch voor enkele
jaren verleende, bewaard bleef. Maar er moeten heel veel andere
oorkonden hebben bestaan, die niet in perpetuum waren uitgevaardigd, en die zijn verdwenen zonder enig spoor achter te laten.
Maar er is niet alleen bewust en met overleg vernietigd. Verwaarlozing en calamiteiten hebben heel wat meer op hun geweten. Een
overzicht van het bewaarde materiaal toont dit bij de eerste blik.
Het meeste komt uit kloosterarchieven, omdat deze het beste bewaard
zijn. Niet omdat zij van aanvang af het meeste hebben gehad, want
men kan rustig aannemen, dat er heel wat meer voor wereldlijke
personen en instellingen is geoorkond dan voor de kerkelijke instellingen. Maar de kloosters hebben hun oorkondenbezit in de regel
goed beheerd, en bovendien ontwaakte hier eerder, dan elders de
historische zin. Het belang van de oorkonden_voor de geschiedenis
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zijn de laiidsheerlijke archieven er wel het beste afgekomen. Voor
ons is natuurlijk het archief van de hertogen van Brabant daarbij
van. bijzonder belang. Toch zijn deze archieven over het geheel
genomen minder goed gevaren dan de kloosterarchieven. Continuïteit
van beheer en een vrij goede administratie al in vrij vroege tijd
zijn natuurlijk gunstige factoren, maar de spreiding van deze archieven over verschillende depots en de herhaaldelijke verplaatsing hebben toch heel wat schade aangericht. Heel wat slechter
zijn de stedelijke archieven, althans voor wat de hoge middeleeuwen betreft, ervan afgekomen. De hoofdoorzaak is te zoeken in een
slordig beheer. De oogst uit de stadsarchieven is dan ook kleiner
dan men verwachten zou, en het is wel zeker dat een groot aantal
hoogst belangrijke stukken is verloren gegaan. In de late middeleeuwen zijn de steden zuinig geworden op hun bezit, maar juist
voor de vroegste fase van de stadsontwikkeling, die ook de belangrijkste is, was niet veel meer te redden. Dat de twee oudste redacties van het Bossche stadsrecht in de late middeleeuwen in Den
Bosch zelf al volkomen onbekend waren - van de oudste hebben we
gelukkig nog een vertaling, de tweede is spoorloos - is wel droevig, maar helaas geen uitzondering. Slechter nog is het gesteld
met de heerlijkheidsarchieven, wat niet te verbazen valt, daar de
bezitters grotendeels onkundig waren van de inhoud van hun archieven. Niet beter is het gegaan met de archieven van corporaties.
Hiervan zijn echter nog restanten bewaard in andere archiefdepots.
Enkele belangrijke stukken van de Bossche gilden zijn - vanwege
het belang van deze gilden voor de stad - althans in afschrift in
het Rood privilegeboek van de stad Den Bosch bewaard. Een zeer
gunstige uitzondering vormen de rijke archieven van de Godshuizen
in Den Bosch, die zelf weer als een depot gefungeerd hebben voor
archiefstukken die oorspronkelijk een andere bestemming hadden.
Wat er van archiefstukken bestemd voor particuliere personen nog
voorhanden is, dankt zijn behoud doorgaans aan bijzondere omstandigheden. Het archief van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch
bijvoorbeeld bevat tientallen en tientallen oorkonden betreffende
goederen (meest huizen) in Den Bosch, waarvan de rechten door de
Tafel pas diep in de veertiende eeuw of nog later werden verworven,
maar die met hun retroacta werden overgedragen.
Calamiteiten ten slotte, branden meestal en oorlogshandelingen,
hebben ruw ingegrepen in ons bezit. Grote ravages zijn vooral aangericht in de eerste fase van de tachtigjarige oorlog, toen kloosters zijn verwoest, of met hun bezit moesten vluchten, waarbij dan
vaak het archief verloren ging. Haast nog ernstiger zijn de gevolgen geweest van de secularisatie van de kloosters in de Franse tijd
die niet alleen direkte vernietiging , maar ook verspreiding en
verdwijning van de archieven heeft veroorzaakt. Het zeer rijke en
buitengewoon belangrijke archief van de abdij van Nijvel, die ook
in onze provincie bezittingen had, is zowel in de geuzentijd als in
de Franse tijd zodanig geteisterd, dat er nog slechts een schamel
restant van over is.
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des te waardevoller wordt wat overbleef. En dat is gelukkig nog
vrij veel. Dat men dit materiaal nu deo volente binnen afzienbare
tijd bij elkaar zal vinden, verhoogt de waarde nog. Zijn volledig
effekt zal het werk echter pas hebben, als het laatste deel, dat
met de zakenindex, verschenen zal zijn. Ik hoop dit nog te kunnen
volbrengen.
H. P . H. Camps

VI. DE DEFTIGE KOSTSCHOOL VAN DE SdHNGENS TE OIRSCHOT
Bij de vele scholen die de Brabantse dorpen telden valt die van
Oirschot wel bijzonder op. In de eerste plaats omdat we er iets
meer concreets van af weten, in de tweede plaats omdat de familie
die de kostschool beheerde interessant is. Enkele jaren uit die
kostschoolperiode willen we nader belichten.
In het voorjaar van 1784 was er een Franse schoolmeester, Antonie
Frederik Carton, over wie echter veel klachten waren. Zo bleef hij
tijdens de eredienst bij het orgel zitten (hij was tevens organist), in plaats dat hij de kinderen in de kerk stil hield; hij
luisterde niet naar de predikaties en liet zich laatdunkend uit
over de ouderlingen. Hij was aldus geen toonbeeld voor de protestantse jeugd. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen beterde hij
Zijn levenswijze niet, zodat hij in mei 1784 ontslagen werd in
beide functies, als schoolmeester en als organist. Vervolgens werd
door de kerkeraad en door het gemeentebestuur uitgekeken naar een
goede opvolger. Veel reacties op de vrijgekomen betrekking kwamen
er niet. Twee sollicitanten zijn echter met name bekend: Johan
Leenderts, ondermeester te Woudrichem en Johan Sioffingen, ondermeester te Etten bij Breda en geboren te Nassau-Siegen.
Op 21 december 1784 werd besloten Johan Sangen als meest geschikte kandidaat te ontbieden. In Etten werd "ten grooten faveur van
hem gesproken". Johan Sffingen was waarnemend onderwijzer voor A.
Hemmerling te Etten en deed dat blijkbaar bijzonder goed. Op 1 mei
1785 verscheen Johan voor het gemeentebestuur van Oirschot en verklaarde het geheel eens te zijn met alle voorwaarden en verplichtingen, die aan het schoolmeestersambt en aan de betrekking van
organist verbonden waren. Vanaf die tijd heeft hij tot aan zijn
dood, in 1823, de school gehouden en het orgel bespeeld. Toen hij
in Oirschot kwam, was hij ongeveer 31 jaar, hij trouwde toen hij
34 was en werd weduwnaar met negen (1) kleine kinderen van 6 maanden tot 11 jaar oud toen hij ongeveer 46 jaar was. Het uitzonderlijke van de school die hij hield was het deftige niveau, zoals
aan het onderricht, maar vooral aan de prijs te merken is. Er woonden in Oirschot zelf bijzonder veel rijke en aanzienlijke lieden,
meestal van boven de rivieren afkomstig. Namen als Sara Henriëtte
Coutier, weduwe van Christoffel Jean de Sausin, in leven luitenant-

kolonel (Oirschot, R. 279, fol. 318); Willem van Nieuwkerkcken gezegd van Nijvenheim en zijn vrouw Maria Esther van Wassenaer (Oirschot, R. 279, fol. 270); Jacob Maximiliaan Wobma en zijn vrouw
Geertruida Helena Speelman (Oirschot R. 277, fol. 310); de schout
hij nacht Cornelis van Gennep, bezitter van "Het Huis van Solms"
(Oirschot, 278, fol. 9, overleden in 1791), getrouwd met Engelina
Clasina Koeck (hertrouwd met Martinus Rom, inspecteur generaal van
convoyen en licentiën); Alida Hardewina d'Everdinge van der Nijpoort en haar man Jacob Diederik Schutter (Oirschot, R. 279, fol.
58); Carolina Frederique de Lannoy, gescheiden echtgenote van
Frederik karnart Scheyd de Groulart (Oirschot, R. 281, fol. 127),
wijzen op de élitaire bewoning van de fraaie plaats in de Kempen.
Gepensioneerde en/of adellijke hoge functionarissen trokken zich
terug op de buitenplaatsen van Oirschot.
In die sfeer moet de jonge Sangen zich goed hebben thuisgevoeld.
Het onderwijs was geheel gedriënteerd op de Franse taal, op muziek
en dans, wat in die kringen wel weerklank gevonden zal hebben.
Over het onderwijs zijn ons twee teksten bekend, een kontrakt tussen de magistraat van Oirschot en Sdlingen zelf, en een folder over
de kostschool.
Het kontrakt dateert van 1 mei 1785 (G.A. Oirschot, resolutieboek,
anno 1785) en luidt als volgt:
1. Er wordt alleen onderwezen in de franse taal, en alleen bij hoge
uitzondering in het nederlands indien het strikt noodzakelijk is
om iets duidelijk uit te leggen.
2. Woensdag en zaterdagmiddag zijn vrij, en er zijn vier weken vakantie per jaar.
3. De bij Whngen inwonende kinderen moeten van de Gereformeerde
religie zijn en moeten de kerkelijke diensten trouw bijwonen.
Als hij geen orgel speelt moet hij zelf bij zijn "pensionairen"
gaan zitten.
4. Hij mag geen enkele betrekking en geen werk aannemen buiten Oirschot.
5. Zijn salaris bedraagt f 140,-- per jaar; hij heeft vrij wonen en
hoeft geen enkele dorpsbelasting te betalen.
6. Het schoolgeld bedraagt 12 stuivers per maand per leerling.
7. De bedragen voor de kost-kinderen moet Sóihngen in redelijkheid
vaststellen.
8. Als Sdhngen buiten het dorp gaat moet hij het melden aan het
dorpsbestuur.
9. Hij moet de ouders kennen van de kinderen, die hij in de kost
neemt, en die kinderen mogen niet armlastig worden op kosten van
het dorp Oirschot.
10. De officier en de regenten van het dorp zijn vrij Sffingen te allen tijde af te zetten.
Ik' folder over de school, ongedateerd, maar in ieder geval gedrukt
tussen 1785 en plusminus 1850, luidt aldus (letterlijk):
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- 26 "CONDITIEN VAN HET KOSTSCHOOL VOOR JONGE HEEREN BIJ
J. WHNGEN, FRANSCHE MEESTER EN ORGANIST TE OIRSCHOT.
De jonge heeren worden onderweezen in 't leezen, schrijven, rekenen,
boekhouden, de Fransche-taal, geographie, en alles dat tot eene goede opvoeding behoort.
Men geeft geen vacantiën als alleen die van Pinxteren, voor den tijd
van drie weeken, echter staat het de ouderen vry hunne kinderen te
huis te laten komen wanneer het hun gelieft, doch men kort nooit
iets voor derzelver afwezendheid, ten zij in geval van ziekte.
Voor 't genoemde onderwijs, mitsgaders voor huisvesting, tafel en
waschen, betaalt men jaarlijks in vier termijnen f 190,-- te ontLangen van drie tot drie maanden.
Voor servies betaalt men bij de intreede eens vier dukaten, of een
zilvere lepel en vork, zes servetten, vier handdoeken, twee tinne
borden, en een tinne waterpot, die voor 't school blijven.
Op Nieuwe-Jaar en Kermis tijden, als ook bij het komen en vertrek
uit 't kost-school, geeft men telkens voor ieder dienstboden een
gulden, en voor de ondermeester twee.
Die geenen die in de Hoogduitsche en Engelsche Talen, door hem gelieven onderwezen te worden, betalen daar voor afzonderlijk, in het
jaar f 21,--.
Men betaalt voor het zeekenen en danssen, als mede voor de muzijk,
voor de 20 lessen f 3,--.
Voor het forte-piano
f 4,--."
De tekst is in het nederlands en in het frans gesteld.
Hoeveel jongens er in de kost waren is niet bekend. In 1802 blijkt
uit de inboedel van het woonhuis (tevens kosthuis voor de jongens ?)
van Whngen, dat er 16 bedden waren, 77 slopen, 42 stoelen, 30 lepels, 28 vorken, enzovoorts. Vermoedelijk waren er dus een 8 á 10
kostgaande kinderen. Voor het muziekonderwijs bediende Sbihngen zich
ook van twee "clavesingels" (t). (Oirschot, R.280, fol. 150v).
Tot hoelang de familie
~gen het onderwijs heeft behartigd in Oirschot is me niet bekend. In ieder geval was zoon Johan ook onderwijzer. Wanneer Johannes Sangen op 23 mei 1866 overlijdt, plaatsen
zijn "dankbare leerlingen" een gedenksteen in de N.H. Kerk te Oirschot (P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische gedenkwaardigheden Noord-Brabant, II, p. 115).
's-Hertogenbosch, 5-2-1976
G.C.M. van Dijck

* Een exemplaar van het gedrukte kostschoolreglement bevindt zich
in de pamflettenverzameling van het Rijksarchief in Noord-Brabant
te 's-Hertogenbosch.

GENEALOGIE WHNGEN
I.

JOHAN WHNGEN, misschien een zoon van Johan Friederich en van
Elisabeth N, geboren te Nassau-Siegen in plusminus 1753. Was
in 1784 Frans-schoolmeester te Etten, vervolgens te Oirschot
tot aan zijn dood op 23 januari 1823. Hij trouwt te Oirschot
voor de Prot. Kerk op 1 juli 1787 met Christina Gotlieb Horn,
geboren te Nassau-Siegen. Zij overleed te Oirschot en werd
aldaar begraven in het koor van de kerk op 20 september 1800.
Vervolgens trouwde Johan op 19 september 1802 te Oirschot met
Maria Johanna Posthuma, geboren te Den Haag in plusminus 1755.
Zij overleed te Oirschot op 13 juli 1837,
- Johan Whngen heeft waarschijnlijk aanvankelijk een huis
plus school van dorpswege gekregen, want in 1802 blijkt hij
nog geen eigen huis te bezitten (Oirschot, R. 280, fol.150v,
13-9-1802). Later blijkt hij echter eigenaar te zijn van het
kapitale pand "Het Hof van Solms" dat hij op 6 juni 1829
voor f 4.050,-- verkoopt aan Guillelmus van Baar.
Op 3 september 1791 testeerden Johan en zijn vrouw Christina, waarbij zij elkaar tot universeel erfgenaam benoemden
(Oirschot, R. 286, fol. 221), Na de dood van zijn eerste
vrouw werd een inventaris van zijn goederen opgemaakt op 13
september 1802 (Oirschot, R. 280, fol. 150v). In zijn tweede huwelijk liet Johan nogmaals een testament opmaken, en
wel op 20 september 1805. Interessant is daarbij de vermelding van een Hendrik Sioffingen, getrouwd met Berendina Posthuma, zuster van Maria Johanna Posthuma. Vermoedelijk was Hendrik een broer van Johan Siffingen. Tevens is sprake van een
voogd over de kinderen Whngen, namelijk George Lodewijk
Horn te Amsterdam, waarschijnlijk een broer van Christina
Gotlieb Horn (R.A., not. 5192, 20 sept. 1805).. Op 23 oktober
vermaakte M.J. Posthuma alles aan de kinderen Siangen (R.A.
not. 5232, 2691.

II.

a. Kinderen uit het huwelijk met C.G. Horn:
Hendrik Lodewijk (Hendrik Louis)
ged. 6-12-1789 te Oirschot
• Jan
Willem Hendrik
"Fa:. 28-7-1793
ged. 6-11-1791 te Oirschot
overleden Oirschot 15-5-1849
zonder beroep
ongehuwd
Carolina
ged. 30-8-1795 te Oirschot
overleden 26-2-1811 Oirschot
Frederik Adolph
ged. 23-10-1796 te Oirschot
overleden Amsterdam 23-10-1872 (zijn verjaardag)
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-292. NICOLAAS LOUIS
geb. te Oirschot 11-10-1842
huwt Antje Leendert:
overleed als fabrikant te Oirschot 'op 14-2-1878.
Na zijn dood werd een zoontje-geboren.

beroep: overste ter zee
ongehuwd
Jacob
ged. 21-2-1798 te Oirschot
overleden 6-10-1880 te Oirschot
zonder beroep

Susanna
ged. 22-6-1788 te Oirschot
II.

Anna Cornelia
ged. 3-3-1799

te Oir-

schot
overleden 29-6-1854 te
Oirschot
ongehuwd

Antonia Elisabeth
ged. 30-3-1800 te Oirschot
overleden Oirschot 2-5-1877

b. 1. HENDRIK LODEWIJK WHNGEN
geboren te Oirschot, gedoopt op 6-12-1789, trouwt (te
Amsterdam ?) in plusminus 1821 met Elisabeth Catharina
Hancocke, Zijn vader gaf hiervoor toestemming op 22 oktober 1821 (R.A., not. 5240, nr. 416).
Elisabeth C. Hancocke was geboren te Amsterdam in +
1799. Zij schonk haar man, die Frans-schoolhouder te
Boxtel was, 4 kinderen.
2. JAN ~GEN
geboren te Oirschot, gedoopt 28 juli 1793, overleden aldaar op 24-5-1866, huwt Lucretia van Dorp de Groot. Hij
was kostschoolhouder en hoofdonderwijzer.

III.

a. Kinderen uit huwelijk II, b, 1:
Frederica Henriette Helena
Jacoba Elisabeth
geb. Boxtel 27-6-1825
geb. Boxtel 5-4-1823
Jean Jacques Louis
Johanna Christina Gottlieb
geb. Boxtel 5-7-1830
geb. Boxtel 25-8-1828 .
Kinderen uit huwelijk II, b. 2:
Johan Nicolaas Gotlieb
geboren te Oirschot 6-4-1841
huwt te Oirschot op 7-7-1865 met Adriana Hendrika Carolina
de Vogel, geb. te Dordrecht op 6-8-1837 d.v. Cornelis Johannes en van Catharina Johanna Hendrika van Buren.
Johannes Nicolaas
geb. te Oirschot 23-12-1839
overleden Oirschot 6-1-1840
Nicolaas Louis
geb. te Oirschot 11-10-1842
huwt met Antje Leendert:
overleden als fabrikant te Oirschot op 14-2-1878.
b. 1. JOHAN NICOLAAS GOTLIEB
geb. te Oirschot 6-4-1841
huwt te Oirschot op 7-7-1865 met Adriana Hendrika Carolina de Vogel; hij schreef het boekje "Uit de Meijerij",

IV.

a. Kinderen uit huwelijk III, b, 1:
Johan Frederik Adolph Jacobus
geb. te Oirschot 25-6-1866
promoveerde te Utrecht in 1897 op "Fechner's kleuren en de
dispersie in het oog"
COrnelis Joannes •
geb. te Oirschot 29-4-1870
promoveerde te Amsterdam in 1900 op "De medii aevi puerorum .
institutione in occidente"
Lucretia Aarona Cornelia Antonia Elisabeth
geb. te Oirschot 23-6-1871
Kinderen uit huwelijk III, b, 2:
Nicolaas Louis
geb. te Oirschot 4-3-1878

Bijna tegelijkertijd als de stamvader Johan treffen we nog een Sangen aan te Oirschot. Het was
Jan Whngen, zonder beroep, eveneens
geboren te Nassau-Siegen in + 1771. Toen hij in + 1809 met zijn vrouw
in Oirschot kwam wonen, was Hij afkomstig van Kaldenkirchen. Zijn
vrouw heeft hij wellicht in Oirschot ontmoet bij zijn broer (?) Johan. Immers, in 1799 treffen•we juffrouw Hermina Margaretha van Steeland, weduwe van de medicus J.C. Mol uit Den Haag, aan in Oirschot
(Oirschot R, 279, fol. 291v). Een-jaar later blijkt zij in Oirschot
te wonen. Kort daarop moet zij getrouwd zijn met Johan Sióhngen, want
in 1803 krijgen zij samen hun eerste en enige, kind in Kaldenkirchen.
In 1809 verhuisden zij naar Oirschot, kochten er het huis "Koolmont"
van Gerrit van Kemmena. voor f 935,-- en leefden waarschijnlijk van
haar geld (Oirschot, R. 260, nr. 45). Zij was van huis uit een vermogende en aanzienlijke dame en was de dochter van Jan Frederik van
Steeland, advocaat-fiscaal en procureur generaal. van. Brabant en het
land van Overmaze en van Johanna Albertina.Schopman te Den Haag
(R.A., not. 5196, 1-10-1314).
Op 9 februari 1813 overleed hun enige zoon, Jan Jacob Hendrik, in de
leeftijd van 10 jaar. Ruim een jaar later besloten Johan en Hermina •
Margaretha via een notariële akte van tafel en bed te scheiden (R.A„
not. 5196, 5-9-1814). Hermina Steeland verhuisde naar 's-Hertogenbosch, terwijl haar man op Koolmont bleef wonen. Hot huis was echter beider bezit en werd op 19 april 1817 verkocht (R.A., not. 5199,
nr. 995-996). Vermoedelijk is Johan Rilingen gaan inwonen hij zijn
naamgenoot, de Franse-schoolmeester,
We kennen van Johan Mhngen twee testamenten, een van 19 april 1817
en een van 5 september 1814. Dat laatste is interessant, omdat daarin sprake is van zijn zuster Agnesa Catharina .diauien (12.A., not.
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De archiefdag ligt weer achter ons. Wij mochten op 8 mei j.l. plusminus 1600 bezoekers tellen. In totaal hebben wij in de periode van
8 t/m 12 mei circa 3000 bezoekers ontvangen. Door Uw grote deelname
werd de archiefdag een sukses. Gaarne willen wij bij deze voor Uw
belangstelling onze oprechte dank betuigen. Onze dank gaat tevens
uit naar de organisatoren en medewerkers, die metterdaad en spontaan
hebben bijgedragen, deze dag te doen slagen. Wij hadden een dergelijke
stroom van bezoekers niet verwacht.
Aan allen die in de afgelopen 5 jaar een bijdrage voor Campinia hebben geleverd, zij hierbij nog eens onze hartelijke dank en waardering
uitgesproken. Wij mogen het wel een unicum in ons Brabantse land noemen, dat een zo bescheiden driemaandelijks blad als het onze een dergelijke band tussen medewerkers en lezers heeft weten te smeden, en
wij menen te mogen konstateren, dat de opzet van ons tijdschrift hieraan debet is.
De index op de eerste 5 jaargangen van Campinia is in wording. De aflevering zal nog enige tijd op zich laten wachten, aangezien er nog
diverse technische en financiële problemen moeten worden opgelost. Er
zijn tot heden nog geen 200 inschrijvingen op deze index binnengekomen. In verband met de omvang der werkzaamheden, die aan de totstandkoming van de index voorafgaan en gezien de kosten van de druk zijn
800 tot 900 inschrijvingen vereist, willen wij de prijs enigszins
draaglijk houden. Indien er geen of weinig aanvragen meer binnenkomen,
zien wij ons genoodzaakt van de druk af te zien en aan het kleine getal inschrijvers gestencilde exemplaren te leveren. Mogen wij U derhalve nog eens verzoeken, de index zo spoedig mogelijk schriftelijk of
telefonisch te bestellen.
Wij blijven verder open voor suggesties uit de kring van onze medewerkers, lezers en vrienden. Moge Campinia ook de komende 5 jaren aan belangstelling blijven winnen en velen onder U stimuleren, mede te werken in verleden en heden en de les der historie bewust te ondergaan.
De redaktie.
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-31 I. DESTEENSELSE BENDE
(Opgetekend door meester C. Rijken, 1930)
In het doopboek, aangelegd door den Pastoor van Duisel,
Cools (1790 - 15-2-1827) vinden we de volgende aanteekening:
1805 - 10 mei. Zes inwoners uit Steensel en Knegsel zijn in Den
Bosch door de hand van den beul gedood, met name: Joost de Roy, Heyn
Coenen, Piet en Bartel Smolders, F. Cob. v.d. Weyer en zijn zoon
Gerrit. 's Anderendaags zijn twee medeplichtige vrouwen gegeeseld,
gebrandmerkt en tot tuchthuisstraf veroordeeld. Een van deze beide
vrouwen was afkomstig uit Oss; met Bartel is geschied zooals met de
vrouwen."
Velen onzer hebben wel eens de geschiedenis der "Bokkenrijders", die
in 't laatst der 18e eeuw + 1775 Zuid-Limburg onveilig maakten en die
het volksgeloof zich voors
relde
als rijdende op bokken door het luchtruim. De "Steenselsche bende" was zoo'n bende in 't klein. Of ze bij
de "Bokkenrijders" in de leer zijn geweest, weten we niet, maar wel,
dat ze de schrik waren van de Acht Zaligheden. En hoewel de leden der
bende bij het volk, zelfs bij de politie met name bekend .waren, had
niemand den durf hen te verraden of te arresteeren.
Ik wil er van meedeelen, wat mijn vader er mij van vertelde, die het
weer bij overlevering van mijn grootvader ontving. Joost de Roy (uitgesproken als "rooi") was 'n gezeten ingezetene, woonde in de van
ouds bekende herberg "de Ster", hield logement, was kerkmeester, voorzanger op het kerkkbor en tevens jager. Hij was het hoofd der bende en
reed vaak te paard, welks hoefijzers hij verkeerd ondersloeg om zijn
eventueele vervolgers het spoor bijster te maken. De overigen waren
behoeftige wevers. De vrouwen dienden als spionnen en hielden dus haar
medeleden op de hoogte van wat er om hen heen gebeurde en waarvan zij
eenig voordeel konden plukken. Had 'n boer een vetten os verkocht
b.v., dan kwam dat alras ter oore van de bende, die zich haastig gereed maakte eigenares van de geldsom te worden. Dit gebeurde o.a. te
Knegsel bij een zekeren "Lat" ('n bijnaam). Hoe men dat aanlegde?
In 't holle van den donkeren nacht toog men op weg. Om niet herkend
te worden, maakten ze hun gezichten zwart met roet en staken zich in
een goor plunje. Waren ze zoo het huis genaderd, dan werd aan de deur
geklopt en werd hun geen toegang verleend dan werd de deur eenvoudig
met een zwaren boom geforceerd. De bewoners werden aan handen en voeten gebonden en hun den mond dichtgestopt met een zakdoek of tod, en
hun werd gelast de plek aan te wijzen, waar de schat verborgen zat.
Hadden ze zich daarvan meester gemaakt, dan werden handen en voeten
ontbonden en de roovers verlieten de woning, zonder zich verder om de
bewoners te bekommeren. Eén lid van de bende was slager van beroep,
dat wil zeggen zogenaamd varkensslachter, die bij de boeren in den
winter de varkens aan huis slachtte. Op zekeren keer had hij op Walik
(= Waalwijk, gehucht van Riethoven) bij een landbouwer het varken geslacht, dat hij den da2raanvolgenden avond moest "afkappen" (zooals
men dat noemde = klein maken) en in de "kuip" in zout leggen. Die
kuip stond in den kelder. Op den avond, dat hij dat werk zou verrich-

-32ten, - hij koos daarvoor opzettelijk een donkeren avond uit - nam hij
twee van zijn gezellen mee en wees hun buiten aan 't kelderluik de
plaats, waar de tobbe met het vleesch kwam te staan; nadat het werk
was verricht dronk hij gemoedelijk met het huisgezin aan den haard
koffie, terwijl z'n makkers zich van de hammen en het spek door het
kelderraam meester maakten en daarmee in de donkerte verdwenen. 's Anderendaags kwamen natuurlijk de bewoners tot de onaangename ontdekking
dat de kuip ledig was en ze hadden er volstrekt geen erg in, dat de
"bende" dien diefstal op haar geweten had. Op zekeren Kerstmorgen had
de hoofdman, die - zooals gezegd - voorzanger en Kerkmeester was, zich
ongetwijfeld verlaat bij den rooftocht, dien hij dien nacht met zijn
gezellen had ondernomen, want de H. Mis was reeds begonnen, alvorens
.hij in de kerk kwam. En toen tijdens den Dienst Joost als kerkmeester
met de schaal moest omgaan, zagen velen der geloovigen nog een gedeelte der zwarte plekken op zijn gelaat. De man had door zijn haast zijn
gezicht slechts voor 'n gedeelte kunnen wasschen. 'n Oude vrouw te
Veldhoven, - zekere Vrouw Moeskops - wonende in "De Keizer" aldaar had
het volgende geval met Joost de Rooy. Ze had 'n kalf verkocht, dat afgeleverd moest worden te Eersel. Het geld had ze geborgen in een hengelkorf, dien ze aan de hand droeg. Vol schrik voor de bende keerde ze
van Eersel huiswaarts, toen ze tusschen Steensel en Veldhoven, op den
eenzamen weg (de Provinciale weg lag er nog niet; die is pas in 1854
aangelegd; van te voren heette deze baan: "de Brabantsche baan") een
man ontmoette, die met haar opwandelde en in wien ze den rooverhoofdman herkende. Haar hart zonk "haast" in d'r "schoen", maar ze hield
zich goed en sprak haar metgezel aldus aan: "De Rooy, wat ben ik toch
blij, dat ik U ontmoet. Ik heb geld in mijn korf en ik ben bang, dat
de Steenselsche bende me het zal ontrooven. Toe, breng me een eind
door de bosschen!" En Joost ging mee en liet de vrouw ongemoeid. Hij
leidde haar binnen in "De Keizer" en ontving 'n glas bier voor loon.
Maar de vrouw zorgde wel, dat haar geld den eerstvolgenden nacht niet
"thuis" was, want ze verwachtte wel een ongewenscht bezoek.
Eindelijk "liep het toch vehementelijck de spuigaten uit". Er kwamen
klachten zelfs tot in Den Bosch. En toen was 't rijk der bende uit.
Joost was jager, - zooals gezegd is - en had dus één of meer jachthonden. Uit Den Bosch kreeg. hij het verzoek zijn jachthond te verkoopen.
Joost zag niet in, welke strik hem hier gespannen werd en toog naar
de hoofdstad. Zoodra hij den voet over den drempel had gezet van den
"justieelen officier" (want deze was de gefingeerde jager), werd hij
gearresteerd. Men zegt wel eens: Dat mag "Joost" weten, maar hier wist
Joost het niet: Joost werd aan een streng verhoor onderworpen en bekende alles, wat hem en zijn medebroeders op 't geweten lag. De "Bossche Courant" van den 30 Nov. 1804 no. 96 bevatte het volgende bericht.
"In den morgenstond van 25 deser arriveerde te Eindhoven Pieter Bolsius schoutcivil te Eersel, bij zich hebbende twee karren met dieven
van een complot van het Dorp Steensel, die zich sedert eenige jaren
door geweldigen inbraak berucht hebben gemaakt."
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- 33 II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE
BLAARTHEM

DINGBANK ZEELST-VELDHOVEN-

(vervolg)
blz. 187/1
1-6-1617
447.
zijn kinderen na zijn dood alle roerenAdam Janssen belooft, dat
de en onroerende goederen
zullen krijgen, om daaruit hun vaders
schuld te voldoen.
Schepenen: Van Hove - Adriaen Janssen
blz. 187/2 - 188/1
29-3-1617
B.
Rener Surmonts heeft overgedragen aan Willem Peeters en Willem
Paulus Coolen, Heilige-Geestmeesters van de Sint-Lambrechtsparochie, ten behoeve van de armen van Blaarthem: een rente van 9 gld.
per jaar, te betalen op Pasen, uit een akker, gelegen niet ver van
het huis van Roedolff en Anthonis van Eijck, en genaamd "Die Strepen (belendende percelen: Roedolff van Eijck - vruchtgebruiker en diens zoon Anthonis - eigenaar -; Willem Huybertss. en Rut Peeters; een akkerweg; een andere akkerweg). Surmonts en zijn rechtsopvolgers zullen de rente, met een opzegtijd van drie maanden, altijd op Pasen kunnen lossen door betaling van 150 gld. ineens en
zo nodig van de dan achterstallige termijnen.
Schepenen: Jan Claessen - Jan Joosten
Afgelost: 22 januari 1626.

448.

blz. 188/2
24-5-1617
449.
B.
Heylken, weduwe van Hendrick Peeters, heeft aangeboden, bij ede
opnieuw te verklaren, dat zij de vernadering van een tiende te
Blaarthem, genaamd Melis Tiende en onlangs verkocht door haar neef
Woutter van Hout, heeft verricht ten bate van haarzelf en op niemands verzoek. Zij heeft heden van haar naderschap afstand gedaan
ten behoeve'van Goyaert van Eijck, eerste koper van de tiende, en
hem de tiende overgedragen.
Schepenen: Van Hove - Jan Joosten
4-4-1617

450.

blz. 189/1

Ján Jan Anssems belooft, om twee jaar na laatstleden Pasen aan
Mariken dochter van Willem Sijmons de som van 50 gid. te betalen
met een interest van 3 gld. per jaar.
Schepenen: Hoeffe - Janss.
Afgelost: maart 1621
451.

Ve.

9-4-1617

blz. 189/2

Hendrick Niclaessen als man van Alit, en Hendrick Willems als
voogd van Catalijn Margriet nerts dochter, verklaren, dat aan hen
tot hun voldoening is betaald een rente van 6 gid. per jaar die

Jan Hendricx Smeets te Veldhoven hun verschuldigd was, zijnde deel
van een rente van 12 gld. 10 st., op 9 maart 1562 door Dielis Kelderman beloofd ten overstaan van de schepenen Everaert Michielss.
en Dierick Janssoen.
Schepenen: Van Hove - Janssens
452.

31-3-1617

Dielis Anthonis
7 lopen 3 spint
gevallen bij de
bert Goorts.
Schepenen:
453.

Z.

blz. 189/3

heeft overgedragen aan Goert Jooris: een rente van
rogge per jaar met achterstallige termijnen, hem teedeling tussen de erfgenamen van zijn grootvader LyVan Hove - Janssens
15-11-1615

blz. 190/1 - 192/1

Peeter Ariens en zijn vrouw Dingen, wonende te Zeelst, beiden nog
gezond naar lichaam en geest, hebben hun testament gemaakt. De keuze van de plaats waar zij begraven zullen worden, laten zij over
aan de langst levende van hen beiden. Tevens laten zij elkaar mocht de één eerder sterven dan de ander - al hun roerende en onroerende goederen na om in vrijheid te gebruiken en over te beschikken.
Zij verklaren, aan hun zoon Tonis nog 24 gld. 14 st. aan geleend
geld schuldig te zijn. Hun zonen Aerdt en Jan zullen bij vooruitbetaling ieder 10 gld. krijgen voor een bed. Aan Arien, het kind van
hun zoon, vermaken zij wegens diensten tijdens hun ziekte en anderszins bewezen de som van 16 gld.. Willem alsmede ieder van hun dochters zullen na hun beider dood 6 gld. krijgen tot hun nagedachtenis,
Schepenen: Hove - Hoeve
454.

20-3-1617

blz. 192/2

Hendrick Janssen als voogd van het onmondig kind Anthonis Hendricx
Willems heeft, na publieke verkoping, aan Willem Hendricx overgedragen al hetgeen aan het genoemde kind door zijn ouders en grootmoeder is nagelaten.
Schepenen: Van Hove - Tielemans
blz. 192/3 - 193/1
20-3-1617
455.
Jan Hanssen als voogd van de onmondige kinderen Jan en Lauwreys,
zonen van Hendrick Willems, heeft aan Willem Hendricx, broer van de
onmondigen, overgedragen de kindsdelen van zijn beide pupillen.
Schepenen: Van Hove - Tielemans
blz. 193/2
20-3-1617
456.
Willem Hendricx belooft aan Hendrick Jans als voogd en in naam van
Anthonis Hendricx Willems 150 gld. te betalen als Anthonis meerderjarig zal zijn geworden. Tot die tijd moet van het bedrag de 16de
penning als interest worden voldaan. Door deze transaktie is tevens
het bedrag van 105 gld. afgerekend, dat Anthonis in mei 1616 van
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- 35 1,fillem had ontvangen. Anthonis en Willem hebben de slagen van de
recente verkoping samen afgerekend; Anthonis heeft de rest ontvangen.
Schepenen: Jacop Tielemans - Dierick van Hoeve
Afgelost: 17 maart 1624
20-3-1617

457.

blz. 193/3

Willem Hendricx belooft aan Jan Hanssen als voogd en in.naam van
Jan Hendrick Willems, 260 gld. te betalen als Jan meerderjarig zal
zijn geworden. Tot die tijd moet van het bedrag de 16de penning
worden voldaan. De genoemde som heeft betrekking op "affgecocht
ierst goet" (- erffgoet?); partijen zullen de slagen met elkaar
afrekenen.
Dierick van Hove
Schepenen: Jacob Tielemans
Afgelost: 30 januari 1626
20-3-1617

458.

blz. 193/4 - 194/1

Willem Hendricx belooft aan Jan Hanssen als voogd van Lauwreys Hendricx Willems 250 gld. te betalen als Lauwreys meerderjarig zal zijn
geworden. Tot die tijd moet van het bedrag de 16de penning als interest worden voldaan. De genoemde som heeft betrekking op "gecocht
erffgoet". Mocht Lauwreys bij zijn mondig-worden ergens anders aanspraak op maken, dan zal Jan Hanssen door Willem schadeloos worden
gehouden.
Schepenen: Jacop Tielemans - Dirick van Hove
Afgelost: 24 december 1623 en 25 maart 1624
459.

Ve.

30-3-1617

blz. 194/2

Willem Hendricx heeft overgedragen aan Frans Frans Happen: een
weitje te Veldhoven (belendende percelen: Jan Lauwreys; de koper;
Faes Goerts; Dierick Hendricx).
Schepenen: Jacop Tielemans - Dierick van Hoeve
460.

Ve.

30-3-1617

blz. 194/3 - 195/1

Frans Frans Happen belooft om, in verband met een koop van onroerend goed, drie jaar na laatstleden Lichtmis aan Willem Hendricx
100 gld. te betalen en tot dan de 16de penning als interest te
voldoen.
Schepenen: Tielemans - Van Hove
Afgelost: 17 april 1623

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

IV. JAARKRONIEKEN UIT DE SCHEPENPROTOKOLLEN VAN OIRSCHOT-BEST
(door J. Santegoeds, Nuenen)
(vervolg)
Oirschot 143 c

1590

Den cours vande munten gelyck te vorens.
Den rogge het mud IX gld. ende daerontrent, de gerst VIII, den boeckweyt V gld. VIII st., de haver insgelyx.
De licenten hebben gegaen tot int eerst vande vasten ende doer dyen
dat de Hollanders Bredae in hadden genomen opten III-den marty, syn
de selve opgehouden, ende terstont al wederom gegaen.
Het is int eerst vande meert soo coudt geweest datter nyet vuyter
eerden en mocht, want allen nachten vroos gelyck de heelen wynter te
vorens.
De contributie is allen maenden geweest aengaende den I-e febr aen
captey-n Michielen vande Sterren op onsenoirt tot Cuyck liggende tien
hondert XXXIIII gld. ende boven dyen syn wy metten volck van Eyndoven
ende van Bergheijck soo geplaeght die Dachverlies den schoutet van
Kemplant hier sondt in executie vande gelde vande grave van Mansvelt
voerde extraordinarise maenden, die allen dage voer hen executie namen ses st. den persone boven hennen cost.
Opten VI-den febr. is den schoutet gevangen tot Best int executeren
vande contributie ende geleydt tot Bergen op Soom, doer Wouter van
Valckenboren metten synen.
Opten
february Jan Stockelmans, Jan Joordens, ende Potken Pappen
gevangen ende geleydt tot Sevenbergen, ende gekeert:opten 12 meert.
Opten 20 meert Henrick Verhoeven, Dielis van Gestel ende vele andere
huyslieden met peerden binnen Straten ende Best gevangen van volck
liggende tot Wageninge ende gevuert tot Tielt.
Opten 22 marty is Henrick Maeltaers gevangen opten steenwech Ten
Bosch vande geusen ende geleydt tot Bredae.
Opten selven dach isser grote muterye geweest onder de gemeynte deen
willende borgemeesteren hebben ende dandere blyvende byden schepenen
ymmers de here heeft den schepenen den handt doen sluyten; ende daernae byden schepenen geconcenteert inde burgemeesteren by provisie op
seeckere artikelen by de schepenen overgegeven, onder expresse protestatie van egeenssins in conseryna.. tot intrecken ende sonder protuditie vande ouden costumen etc., altyt ten wederoepen vande schepenen,
ende gestelt Jan Jan Aert, Henrick Ghyssels Hoppebrouwer ende Lenaert
Moyses
Opten 28 marty syn de pyonieren met Dachverlies ende seecker ruyter
ende voetvolck hier tomen ende opten 28 vertrocken naer dieger voer
Breda.
Opten 28 syn hier in executie gecomen wel XL soldaten vande captyen
vander Sterren voer den achterstelle daeraen Oerschot alle maenden
moet contribueren 1034 gld.
Opten 22 maij is den leger vande graeve van Mansvelt voer Nimigen getrocken, comende van Bredae.

-38-

-37 Den rogge heeft hier gegouwen in martio 17 st.. In aprili meer dan
20 st.. In maio 30 st. ende nyet hoger. In junio insgelyx maer int
eynde begonnen te vallen. In julio wederom voer 18 st. het ander coren naer advenant.
Opten 16 may heeft joncker Henrick van Dachverlies tot Oerschot als
schoutet den eedt gedaen, den anderen noch van Bergen opten Zoom
nyet thuys wesende.
In junio hebben de burgemeesteren requeste geputeert aenden schepenen ommer verlaten te syn van henne officie, ende soo de magistraet
dede vergaderen neffens hen vyff off ses vande geynaersmeester vanden heertgang vanden naegebueren geauctoriseert; heeft eenen genoempt
Jan Ariens anders smeecken, nochtans van egeen oft luttel qualificatie geroepen voerde peye opten IIIen july datter de schepenen geerne
weder aen waeren, meynende aende regerende voerscreven, ende syn
daerom de schepenen gescheyden ende egeen resolutie gegeven, maer
daertegens geprotesteert van tribatie ende belet inde polityrke
saecken.
De licent schepen Ten Bosch syn wederom achtergebleven vanden 22 may
ende en syn egeen gecomen.
Opten Vden juny hebben wij savegarde vande Staten gulden verworven
van libllant, Zelant etc..
Dit jaer hevet seer dier geweest besondere int coren ende in Belt,
want Oerschot allen dage wel heeft moeten opbrengen metten schaden
ende vuyt ternigen hondert gulden, te weten aende capteyn vande
Sterren ter maent 1034 gld., aende graeve van Mansvelt ter maent 124,
noch voerde keucken vande anderen int leger ten ses weecken 21 gld.,
aende schoutet van Kemplant van tgene te vorens aende grave ten achter was eenen grote somme meer dan 1500 gid eens, boven noch andere
rekeningen aende compaignie van Meusen ende Vierslot binnen den Berge gelegen, hebbende extraordinaris eens 600 gid, aende capteyn Punder opt slot van Bergeyck 36 gid ter meent van brantgelt, aen seeckere ruyteren voer havergeit 300 gid, aende fortificatie van Eyndoveh
160 gld, aende here van Helmondt van oude assignaten 300 gid, aende
here van Boextel 150 gid, aende Nedercant wel 1000 gid, aende rentmeester Bax vande bede, ende andere soo ordinaris als extraordinaris,
dat wij dat drye maenden lanck met hondert gulden daeghs nyet en mogen doen, met het dagelyx vuyt teren ende executeren, soo vande capteyn vande Sterre, van Dachverlies, Vierslot, den heer van Helmondt,
den heer van Boextel, Punder, ende andere die even haestich syn,
summa, eenen hoijopper, prend qui veult, habe qui peelt.
Diabolica contributie ad huc non restat, si hij habent hic toebun,
spere quod contribuentes in perpetuum.
Opten 4 jully 1590 is het volck van Vierslot ende den heer van Helmondt hier in executie geweest ende vele perden mede genomen.
Opten Vlden julij is het volck van Hollant voerde schans vander Heyten gecomen, ende het leger vande grave van Mansvelt wederom daerby
gecomen ende het lant bedorven.
Zedert int ierst vande vasten tot halff julio en heevet noijt maer
eens by een donderschoer geregent, soo vele dat de goten hebben gelopen maer al even droge gebleven datter egeen somergoet en is ge-

wassen ende de locht ende eerde is altyt vol roox geweest, recht oft
eenen nevel hadde geweest, tot op Sinte Jacops dach toe, doen hevet
wat begost te regenen maer nijet vele, alsoo datter seer luttel corens is gewassen doer droochten ende egeen hoy ter want de gansse
Kempen mosten hoy haelen opte Mase.
Een ton suet water heeft in Zelant gegouwen ontrent den gulden.
In tletste van auguste is den graeve van Mansvelt met meestendeel van
alle de volcke ende besondere den vreemde, vande stadt Niernegen nae
Brussel, ende de prince van Parma nae Vranckryck.
In dleste van augusto is het volck vande Staten van Hollant ende
graeff Mauris, met eenen groten hoop peerden ende voetvolckx getrocken nae dlant van Luyck, ende hebben ingenomen Tienen ende Stockum
ende veel schats vuyten lande gehaelt, ende wederom getrocken nae hen
quartier, soo tot Berge opten Soom, tot Heusden, Bredae als anderssins.
Daernae oyck in augusto heeft de here van Helmont, Adolff van tien
veendelen nederlansche knechten ten dienste zynder majesteyt opgericht
daer aff synder Edele hebbende een veendelen, synen oversten lieutenant capiteyn Decker een veendelen, Joncker Jan de Corteback, Varick,
joncker Aelbrecht van Dachverlies, wesende oyck schout van Kempelant,
joncker Jan de Borchgrave, Pauwels Wynants Punder, Mr. Jacop van Berchem, Michiel vanden Sterren, tsamen tien. veendelen.
Pauwels Wynants gestorven in septembris daernae.
Ende ter wylen dat dese veendelens vergaderden ende de capiteyns hen
compaignien nyet vol en hadden, heeft graeff Mauris int lest van septembris oyck int ierst van october desen schansen innegenomen te vorens byden grave van Mansffelt innegenomen ende sommige gebout, te
weeten Hemert, Elffhout, Creveceur, Heel, Ter Heyden.
Ende het volck daer inne gelegen hebbende is by een geslagen yegelyck
nae syn veendelen vanden voerscreven tien veendelen ende syn de Kempen inne getrokken opte garde.
Opten VIe octobris '90 is Wouter van Elmpt wederom van Berge opten
Zoom thuys comen, Godt zy gelooft.
Het geit heeft zynen ouden cours gehouden midts oyck dat het gouwen
geit te Bruessel naeden selven cours werden geset.
Den rogge heeft in september gegouwen het lopen XVIII st., de gerst
XIX ende XX st., de haver XI, maer alles isser qualyck te betomen
geweest om de grote droochte.
(wordt vervolgd).

V. OORKONDEN

(a, b, c, d en e)

Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

- 40 - 39VI. OUDE TOPONYMICA
Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN DER HEIJDEN (VERHEIJDEN) van 1673 af
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)

JOANNES WILMS VAN DER HEIJDEN
2- 6-1673 Wilhelmina

X

JOANNA AERTS
get. Maria Jans, Petrus Wilms

PETRUS VAN
13- 9-1680
25- 8-1683
27-10-1690

X

IDA PETRI VAN DEIJCK
get. Joannes Wilms, E.v.d. Heijden
Henricus Jans, M.van Deijck
J.v.d. Heijden, Anna Hendricx

DER HEIJDEN
Guilielmus
Márcellus
Petronilla

HENRICUS VAN DER HEIJDEN
18- 4-1691 Joanna
11- 6-1695 Petrus
13- 5-1698 Anna
28- 2-1701 Anna
29- 9-1703 Petrus.

X

ANTON ULDRIK VAN DER HEIJDEN
26- 7-1699 Laurens

X

MARTINUS VAN DER HEIJDEN
29-10-1710 Job
25- 3-1713 Anton
9- 3-1716 Maria
25- 9-1718 Anna
6- 4-1721 Johanna
GUILIELIWS GUILIELMI PEFRI
VAN DER HEIJDEN
27-11-1711 Martinus
10- 9-1713 Ida
NICOLAAS JAN VAN DER HEIJDEN
14- 4-1714 Arnold
JOANNES WIMS VAN DER HEIJDEN
24- 9-1716 Guilielmus
11- 6-1724 Axmoldus
WILHELMUS VAN DER HEIJDEN
2- 2-1718 Petronilla
7- 2-1720 Theodorus

MARIA PEETERS
get. W. Jans, Allegunda Peeters
Abrah, Janssen,Alleg.Janssen
W. Peters, M. driaens
A. Janssen, Cath. Hendricks
J.P. Wouters, Cath. Janssen

WILHELMA VAN DER HEIJDEN
get. W.U.v.d. Heijden, J.v.d.Heijden
HELENA .........
X
get. A. Jobse, M. Anthonissen
Th.v.d. Heijde, J.Jans Jacobs
f
A. Peeters, Joh. Peeters
E. Peeters, Joh. Anthonissen.
1f
A. Peters, M.v.d. Heijden
X

get.

X

get.

SOPHIA DIRCKS
Th. Martens, Ida v.d. Heijden
G.P.v.d.Heijden, A. Dircks
ANNA .......
J.v.d. Heijden, P. Ariaens

get.

ANNA HERMANS
H. Peeters, A. Willems
P. Jans, M. v.d. Heijden

get.

LUCIA DIRCKS
W. van Dijck, C. Jans
J. Dircks, M. Thonies

X

X
11

THEODORUS HENDRIKS VERBEIJDEN
3-11-1719 Hendrik
5- 3-1722 Jan
14- 4-1724 Hendrik
31- 3-1727 Johannes
11- 7-1730 Hendrik
8- 8-1734 Josef

X

PETRUS VAN DER HEIJDEN
20- 3-1724 Henricus
3- 1-1726 Anthonia
8-12-1727 Judocus
9-11-1729 Guilielmus
26- 2-1732 Maria
20- 2-1733 Jeannes
24-11-1734 Anthonia
21- 3-1737 Petrus
10-10-1739 Joanna
10- 1-1741 Maria
15- 4-1744 Joanna

X

NICOLAAS VAN DER HEIJDEN
28- 8-1725 Christiaan
2- 2-1731 Maria
22- 1-1733 Johanna

get.
ft
t,
ft

get.
fl
fl
fl
11
tl

11
11
fl

X

CATHARINA ELSEN
J. Eisen, A.H.v.d. Heijden
P. Hendriks, M. Joosten
P. Verheijden, M.v.Elsen
J.v. Eisen, A.Wouters Goosens
H,v. Else, E. Schippers
W.v.d. Vorst, J.v.d. Vorst
JUDOCA HOLLEMANS
A.v.d. Heijden, E. Lobri
A.v.d. Heijden, P. Theunis
J. Lobri, C. Peeters Theunis
J. Holiemans, J.Strijbosch
P.v.d. Heijden, G. Verhoeven
G. Verhoeven, J. Anthonis
P.v.d. Heijden, P, Wouters
P. Becks, H.Hollemans
J.J.Strijbosch, P.v. Eijck
J.v.d, Broeck, J. Hollemans
P. Holle, M. Strijbos
HENDRIKA MUSSEN
D.v.d. Meulen, J. Freijsen
J. Elias, M. Beeckmans
A.v.d. Heijden, A. Hendriks

get.
11
ft

JOANNES VAN DER HEIJDEN
1- 7-1728 Petrus

X

ADRIANUS VAN DER HEIJDEN
5- 7-1731 Joannes
10- 1-1734 Adrianus
17- 4-1736 Catharina
24- 5-1739 Petrus
27- 3-1743 Maria
6- 4-1748 Joannes

X

ANDREAS VAN DER HEIJDEN
9-10-1743 Maria
1-12-1745 Joanna Maria
7- 371748 Henricus
3- 2-1751 Octaviana
20- 3-1754 Jacoba
14- 2-1755 Adam
17- 8-1758 Jacoba
29- 2-1760 Antonia

X

get.
get.
It

?I

GIJSBERTA VAN DOREN
A.v.d. Heijden, C.v. Doren
ANNA VAN ROIJ
J. Wouters, Aldeg.van Roij
J. van Roij, M.v.d. Heijden
L.v.d. Heijden, C.v. Roij
A. Jan, F. Peeters
J. van Roij, M.v. Lierop
M. Driesen, A. van Roij
JOANNA BIJNEN
A.v.d. Heijden,Ch.v.d.Heijden
G. Tielemans, A.v.d. Heijden
B.v.d.Heijden, J. Lomans
L.v.d. Heijden, G. Tegenbos
H. Ketelaers, M. Tegenbos
J, Tegenbos, M.v.d. Heijden
P.v.d. Heijden, M. Tegenbosch
P.v.d. Heijden, M. Tilemans

(wordt vervolgd) -
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2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG van 1620 tot 1972, door A.B. van Cronenburg, Rotterdam
Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz.53
3. AANVULLING GENEALOGIE TEURLINCX, door H. Teurlincx, Eindhoven
Zie Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3 en 4, blz.55 en 57

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

(vervolg)
33. "De Zon" , Nieuwstraat 14, sektie F 3965
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars respektievelijk bewoners de volgende personen:
A. MAYKEN PHILIPPEN VERWEGEN
"Huys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g.
verpondingsboek nr. 1, fol. 75v

11 st. 4 p.

B. GOORT WILLEMS HOEFFNAGELS
"Huys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1
g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 1, fol. 76
verpondingsboek nr. 2, fol. 68
C. JAN HENDRIX VAN GESTEL
"Huys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1
g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 2, fol. 68
D. MARIJ, WEDUWE VAN JAN HENDRIX VAN GESTEL
"Huys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 2, fol. 68

1671

E. JOORDEN JANSSE VAN DE LAECK
"Huys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 2, fol. 69
verpondingsboek nr. 3, fol. 91v

1734

F. HENDRIK HENDRIK EYMBERT VLEMMINCX (bij koop)
"Huys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 3, fol. 91v
verpondingsboek nr. 4, fol. 65

1768

1734

G. EYMBERT HENDRIX VLEMMINCX
"Huys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8
verpondingsboek nr. 4, fol. 65
H. CORNELIS ROGIERS VAN HEERBEECK (bij koop)
"HUys en hoff"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8
verpondingsboek nr. 4, fol. 65
verpondingsboek nr. 5, fol. 65
kohier der huizen 1791, nr. 100
I. HENDRIEN VAN ERFFOORT, weduwe van C.R. van Heerbeeck
"Huys en hof"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8
p.
verpondingsboek nr. 5, fol. 65
J. MARTINUS, WILLEM, JAN, MARIA (getrouwd met Hendrik van
Loon) en LUCIA (weduwe van Arnoldus van Eekerschot),
KINDEREN VAN DENIS VAN ERFFOORT EN ERFGENAMEN
VAN HENDRIEN VAN ERFFOORT
"Huys en hof'
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 5, fol. 65
K. DIELIS en JENNEKEN DIELISSE VAN DEN HEUVEL (bij transport)
"IlUys en hof" (mede bewoond door Hendrik van Heerbeeck)
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 5, fol. 65
kohier der huizen tussen 1791 en 1806, nr. 94
L. JAN FRANCIS VAN DE SANDEN in naam van zijn vrouw (bij
deling)
"Huys en hof"
grootte: 11 roeden; aanslag: 1 g. 11 st. 8 p.
verpondingsboek nr. 5, fol. 65
verpondingsboek nr. 6, fol. 64
kohier der huizen 1806, nr. 97
kohier der huizen 1808, nr. 99

1777

1780

1794

1796

1796

1800

De kadastrale leggers vermelden de volgende eigenaars:
L. 1. JAN FRANCEN VAN DE SANDE, bouwman
Artikel 590
"Huis en erf"
sektie F 572
grootte: 1 roede 53 ellen
"Tuin"
sektie F 573
grootte: 4 roeden, 16 ellen
M. ADRIANA VAN OSTADEN. weduwe van Cornelis Cuppens door
koop

1832

1833
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-44"Huis"
sektie F
grootte:
"Huis en
sektie F
grootte:

Artikel 835
"Huis en erf"
sektie F 572
grootte: 1 roede, 53 ellen
"Tuin"
sektie F 573
grootte: 4 roeden, 16 ellen

3174
44 CA
tuin"
3175
4 A 57 CA

R. JOHANNA VAN DE SCHOOT, weduwe van Johannes Vogels, en
HENRICUS CORNELIS VOGELS (klompenmaker), HENRICA MARIA
VOGELS (religieuze) en CORNELIA VOGELS, gehuwd met Antonius van Leest, stoffeerder te Tilburg
Artikel 4371
"Huis en erf"
sektie F 3173
grootte: 68 CA
"Huis"
sektie F 3174
grootte: 44 CA
"Huis en tuin"
sektie F 3175
grootte: 4 A 57 CA

N. MARIA CUPPENS
Artikel 2562
"Huis en erf"
sektie F 572
grootte: 1 roede, 53 ellen
"Tuin"
sektie F 573
grootte: 4 roeden, 16 ellen
0. DIRK JOHANNES VAN MOURIK, stalhouder - voor 5/10
LOUISA, ADRIANA, JAN, ANNA en JACOBA VAN MOURIK, elk
voor 1/10
Artikel 3213
"Huis en erf"
sektie F 572
grootte: 1 roede, 53 ellen
"Tuin"
sektie F 573
grootte: 4 roeden, 16 ellen

S. HENRICA VOGELS
Artikel 5379
1930 vereniging sekties 3173-3174-3175 tot F 3965
"3 huizen, schuur en erf"
grootte: 5 A 69 CA

P. ALBERTUS VAN DEN BERK, onderwijzer te Liempde
Artikel 3909
"Huis en erf"
sektie F 572
grootte: 1 A 53 CA
"Tuin"
sektie F 573
grootte: 4 A 16 CA
1900: vereniging en verbouw
daarna:
"Huis en erf"
sektie F 3173
grootte: 68 CA
"Huis"
sektie F 3174
grootte: 44 CA
"Huis en tuin"
sektie F 3175
grootte: 4 A 57 CA

1899

Q. JOHANNES VOGELS, klompenmaker
Artikel 4371
"Huis en erf"
sektie F 3173
grootte: 68 CA

1910

T. PETRUS GERARDUS ADRIANUS VAN LEUVEN, koopman
Artikel 7800
"3 huizen, tuin en schuur"
sektie F 3965
grootte: 5 A 69 CA
Nieuwstraat 12-14-16
U. CATHARINA RAAIJMAKERS, weduwe van Joannes van Kroonenburg
Artikel 8218
"2 huizen, tuin en schuur"
sektie F 3965
grootte: 5 A 69 CA

1969

1969

IX. BEERSE BORGBRIEVEN
(door Jos van Gils, Raadhuisstraat 229, Best)
(vervolg)
Bekijken we de borgbrieven die vanaf ongeveer 1680 zijn uitgegeven,
dan kunnen wij daaruit een paar bijzonderheden aflezen.
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-45- Er verlaten nagenoeg evenveel vrouwen als mannen het goede Beers,
en wel: 227 vrouwen en 229 mannen. We moeten er echter wel aan denken dat de . borgbrief niet altijd voor één persoon geldt; soms ook
voor een echtpaar of een heel gezin, vaak ook voor de helft van de
toekomstige kinderen!
Dat is het geval wanneer alleen één van de echtgenoten van Beers
afkomstig is.
Bij het doorlezen van de namenlijst vallen vanzelfsprekend namen op
van families die niet meer in de Beerzen wonen, omdat die weggetrokken zijn naar elders of uitgestorven zijn. Echter ook namen van
echte niet-Beerzenaren, zoals Hordijek, van Nimwegen en Sieverts.
Deze personen krijgen toch een borgbrief omdat zij of hun ouders
reeds geruime tijd in de Beerzen woonachtig zijn. Zo krijgt Juffrouw Jozina Hordijck, huisvrouw van de Heer Brunis Johan van Heuven, sekretaris van Mierlo, op 11 februari 1780 een borgbrief als:
"geboren van Rotterdam doch verscheijde jaaren met vader te Middelbeers gewoond". Op 31 oktober 1795 krijgen de kinderen van Frederik
Sieverts een borgbrief; ze zijn "geboren van Lommel, doch laatste
jaar en ses weken'tot Middelbeers met moeder gewoond". (10)
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- Maken we een overzicht van het aantal uitgegeven borgbrieven, dan
zien we dat van ongeveer 1680 tot 1740 elke tien jaren ongeveer
tien borgbrieven worden gegeven. Van 1740 tot 1770 een plotselinge
stijging tot ongeveer 40 brieven per tien jaren.
Van 1770 tot 1780 worden 71 brieven afgegeven, van 1780 tot 1800:
95, van 1800 tot 1810: 77.
Helaas zijn de akten van 1785 tot 1795 niet aanwezig. Waarschijnlijk
door brand of oorlogsgeweld is een deel verloren gegaan. In feite
beslaan de akten van 1780 tot 1800 dus toch tien jaar.

In de lijst die hierna volgt hebben we de borgbrieven in 5 kolommen ondergebracht:
kolom 1: naam van de persoon aan wie de borgbrief is verleend
kolom 2: geboorteplaats
kolom 3: plaats waarnaar de persoon vertrekt
kolom 4: inventarisnummervanhet Rechterlijk Archief en folionummer
kolom 5: datum waarop de borgbrief is verleend.

- Waar zwerven de Beerzenaren naar uit?
De buren van de beide parochies zijn vanzelfsprekend de grootste
trekpleisters.
Voor Oostelbeers: Oirschot, Vessem en Wintelre.
Voor Middelbeers: Diessen, Hilvarenbeek, Netersel en Casteren.
vanuit Middelbeers;
Naar Oirschot: 37 vanuit Oostelbeers, 34
vanuit Middelbeers;
naar Diessen: 14 vanuit Oostelbeers, 39
naar Tilburg: 13 vanuit Oostelbeers, 8 vanuit Middelbeers;
vanuit Middelbeers;
naar Vessem:
12 vanuit Oostelbeers, 12
naar H'beek:
vanuit Middelbeers.;
10 vanuit Oostelbeers, 16
naar Wintelre: 10 vanuit Oostelbeers, 3 vanuit Middelbeers;
vanuit Middelbeers;
naar Netersel: 0 vanuit OoStelbeers, 10
vanuit Middelbeers;
naar Casteren: 0 vanuit Oostelbeers
7
naar L.Mierde: 1 vanuit Oostelbeers:
12 vanuit Middelbeers;

(10) Oostelbeers, R 41, fs. 168 en 139v.

In de hierna volgende grafiek geeft het gearceerde gedeelte aan het
aantal borgbrieven naar de onder de kolom vermelde plaats vanuit
Oostelbeers; het witte gedeelte de borgbrieven vanuit Middelbeers.

In de borgbrieven staat dikwijls vermeld of de persoon gehuwd is of
gaat trouwen, en met wie. Soms nog andere bijzonderheden. De samensteller kan belangstellenden deze gegevens verstrekken, hoewel het
opzoeken van de akte zelf interessanter is.
Noten:
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-49X. LIJST VAN KEMPISCHE PLAATSEN
Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

X1 7 LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1. De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pastoraat
van Gerardus Verhoeven, 1826 - 1875

(door Th. A. Kuypers)
D.• De pastoor en mens GerardusVerhoeven
(vervolg)
Een ander probleem waar pastoor Verhoeven om zo te zeggen dagelijks
mee gekonfronteerd werd, was de armoede in zijn parochie. In "Veldhoven - burgerlijk" is over de materiële welvaart in Véldhoven reeds
in het algemeen gesproken. Het gaat nu om de vraag, hoe pastoor Verhoeven persoonlijk in dit opzicht handelde. Misschien was er niemand
die er zoveel mee te maken kreeg.
Van huis uit en door de funktie, die hij bekleedde, behoorde pastoor
Verhoeven tot de bezittende klasse. Hij had ruimschoots de beschikking over personeel, hij woonde in een herenhuis met grote tuin,
heel zijn stijl van leven was die van iemand uit de gegoede stand.
Hij liet een groot portret van zichzelf schilderen, hij kon het zich
veroorloven in 1848 vier weken naar Aken te gaan om voor het herstel
van zijn gezondheid van de baden gebruik te maken. Bovendien betaalde
hij alle kosten van zijn begeleider en logeerde in een van de beste
hotels van de stad (zie: Brief van 7 mei 1849 aan Mgr. J. Zwijsen,
Archief Bisdom). In deze brief stelde hij Mbnseigneur voor om dat
jaar samen naar de baden in Aken te gaan. "Ik zoude UDH deze reis ten
sterksten aanraden, te meer daar ik wel kan begrijpen, dat het sterfgeval van onzen Koning (= Willem II), en de omstandigheden, die zulks
op de pastorij ten gevolge heeft gehad (de koninklijke familie was op
de pastorie te Tilburg gelogeerd), welligt eenen nadeeligen invloed
op UDH gezondheid, die ons allen zoo dierbaar is, zal gemaakt hebben." Of deze reis doorgegaan is, is me niet bekend. In 1852 vroeg
hij om een "celebret" (= getuigenis van de bisschop om elders de H.
Mis te mogen lezen) voor het geval een voorgenomen reisje naar België langer dan een week zou duren (brief van 7 oktober 1852, Archief
Bisdom). Zijn persoonlijke hobby, het verzamelen van relikwieën, was
een dure liefhebberij.
De pastoor had een "stand" op te houden. In de verwachting van zijn
parochianen mocht "hun" pastoor geen gebrek lijden. Dat hij het beter
had dan de doorsnee-huisvader werd hem niet misgund. Het mocht dan al
niet beantwoorden aan het ideaal van de evangelische armoede, men beantwoordde daarmee wel aan de rol, die van de pastoor verwacht werd.
Alleen één ding.keurde het volk sterk af: het gehecht zijn aan geld,
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Pastoor Verhoeven was zeker niet aan het geld gehecht. We hebben reeds
gezien, dat hij bedelaars en armen uit eigen zak bedeelde en een zeer
grote milddadigheid voor zijn kerk aan den dag legde. Graag liet hij
ook anderen delen in datgene wat hijzelf bezat. Hij moet een goed
gastheer geweest zijn, anders zouden zijn kennissen niet soms wekenlang op de pastorie gebleven zijn. Van 1836 tot aanzijn dood in 1856
was de Eerw. Heer J. Sopers bij hem in de kost. In 1854 biedt hij op
verzoek van de bisschop direkt voor enige weken zijn huis aan om onderdak te verschaffen aan een priester, die op de Achelse Kluis verbleef en daar ziek geworden was (brief 10 februari in Archief BisdoMJ.
Bedoelde priester schijnt nogal wat eisen gesteld te hebben en lastig
te zijn geweest. Op 24 september was het geduld van pastoor Verhoeven
ten einde en, vroeg hij aan de bisschop ervoor te willen zorgen, dat
deze priester uit Veldhoven zou kunnen vertrekken (brief in Archief
Bisdom). Op 14 juli 1855 vroeg hij aan Mgr. J. Zwijsen het goed te
keuren, dat frater Caelestinus van de Ruwenberg, met wie en met wiens
familie pastoor Verhoeven pastoraal nogal betrokken was, enkele dagen
met een andere broeder vakantie zouden mogen nemen op de pastorie.
In hetzelfde jaar vroeg pastoor Verhoeven vijftig gulden verhoging
van het kostgeld voor de kapelaan. Voor 150 gulden kon hij hem in deze dure tijden niet in de kost hebben. Zijn familie bevond zich in
behoeftige omstandigheden. Hij wilde echter niet dat zijn familie van
zijn inkomen als pastoor zou profiteren, maar hij vond het redelijk,
dat een pastoor met het inkomen uit zijn funktie moest kunnen rondkomen en dat het hem vrij moest staan met eigen :eld zijn familie te
helpen. Bij het kostgeld van de kapelaan moest hij bijleggen uit eigen zak (brief van 13 augustus en 2 brieven van 17 december 1855 in
Archief Bisdom). Het verzoek werd geweigerd. Pas in 1866 ontving hij
goedkeuring het kostgeld met vijftig gulden te verhogen (zie: Rekening van het jaar 1866).
Niet aan geld gehecht zijn is niet hetzelfde als de waarde van het
geld niet beseffen. Een van zijn kapelaans was nogal gemakkelijk met
geld Omgesprongen en had. nogal wat schulden gemaakt. Pastoor Verhoeven was terstond bereid deze schulden te betalen op voorwaarde, dat
de kapelaan voortaan zijn geld door de pastoor liet beheren, regelmatig zijn schuld afloste en op die manier wel gedwongen werd op een
verantwoorde wijze zijn geld te besteden. De kapelaan ging daarmee
akkoord en pastoor Verhoeven had goede hoop, dat zijn kapelaan in de
toekomst zou veranderen.
Zelf hield pastoor Verhoeven nauwkeurig boek en lette scherp op alle
uitgaven. Dankbaar noteerde hij in de Rekening van het jaar 1834,
dat zijn neef Willem Verhoeven gratis op zolder een bedstede met deuren en twee kasten gemaakt had en dat daaroM heel het karwei maar
f 19,80 aan planken gekost had. Tot op een halve cent klopten zijn
jaarrekeningen. In 1855 schreef Mgr. J. Zwijsen uniforme formulieren
van Rekening en Verantwoording aan alle kerkbesturen voor. Tot aan
datajaar hield pastoor Verhoeven, waarschijnlijk uit een zeker wantrouwen tegenover de regering, er een soort dubbele boekhouding op
na. Hij noteerde afzonderlijk de inkomsten en uitgaven van het "in-
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te komen - vooral bedoeld voor zijn opvolgers - wees hij in "Groot
Rekenboek" er telkens op, hoe zijn boekhouding in elkaar zat. Hij
heeft er zich wel een hoop moeite mee op de hals gehaald.
In 1873 werden vast aan de kerk W.C.'s gebouwd. Daar hij ziek was,
gingen de metselaars naar eigen inzicht te werk en het resultaat was
zodanig dat het geen "stichtelijk" gezicht was. In een nota bij deze
uitgave in de Rekening van het jaar 1873 excuseerde pastoor Verhoeven
zich, dat hij vanwege ziekte geen toezicht had kunnen houden, maar
hij.had ook niet meer de kracht (en misschien vond hij het ook jammer
van het geld dat eraan besteed was) om het werk te laten veranderen
en hij liet alles zoals het was. Een van de eerste daden van pastoor
Vingerhoets in 1875 was het afbreken van het hele zaakje (Rekening
van het jaar 1873 met nota van pastoor Vingerhoets).
Persoonlijk niet op geld uit, heeft pastoorVerhoevenwel veel werk gedaan om geld binnen te krijgen voor zijn kerk en dat hij daarvoor
desnoods tot geestelijke dwangmaatregelen wilde overgaan, is reeds
vermeld. Tot zijn verontschuldiging kunnen we zeggen, dat bittere
noodzaak hem dwong. De inkomsten van de kerk vormden zo'n wankele basis, dat daarmee niet te werken viel. Als hij op geld uit was, dan
was het steeds geld voor de kerk en de parochie, niet voor zichzelf.
Het valt echter te betwijfelen of zijn parochianen, die, zoals overal,
gemakkelijk kerk en pastoor met elkaar vereenzelvigden, dit onderscheid steeds juist aangevoeld zullen hebben.
Ook dient tot zijn eer gezegd te worden, dat hij geen geld vroeg, waar
redelijkerwijze geen geld gevraagd kon worden. Hij schaamde zich geld
aan te nemen van sommige goedgezinde minvermogenden. Steeds prees hij
de mensen, die van hun armoede nog iets wilden afstaan of, wanneer het
hun wat beter ging, ook de kerk daarin lieten delen. Hij stelde deze
mensen tot voorbeeld van diegenen, die het goed konden doen, maar het
niet wilden. Zelf vrijgevig en bereid om te helpen was hem de inhaligheid van sommige van zijn parochianen een voortdurende ergernis.
Heel juist zag pastoor Verhoeven in, dat strukturele en blijvende armoede alleen maar op te lossen is door andere strukturen te scheppen.
Daarom maakte hij het gemeentebestuur er een verwijt van, dat het uit
zuinigheid probeerde met lapmiddelen te helpen, terwijl het in staat
was veel betere en effektievere hulp te bieden. In "Statistiek"
(pag. 39-41) schrijft hij hierover naar aanleiding van de ontvangen
kerkegelden over de jaren 1837 - 1846 onder punt 5 en 6 het volgende:
"5) Ten gevolgen van deze toeneming der armoede, en tevens van den,
alhoewel langzamen aangroei der zielen in onze gemeente, is men hier
op de uithoeken in de heide en afgelegene plaatsen, onder goedkeuring
nogtans en zelfs met behulp van het gemeentebestuur, tot het bouwen
van hutten overgegaan; eene zaak, welke altijd volgens mijn inzien
niet weinig heeft toegebragt en bij verloop
van tijd nog meer zal toebrengen tot stoffelijken en zedelijke agteruitgang van onze gemeente
en waartegen ik destijds meermalen heb geprotesteerd; doch mijn stem
vervolg van
was eene stem roepende in de woestijne. Intusschen zal het
tijd leeren, wat al nadeelige gevolgen deze verkeerde bezuiniging zoo
in het materiele als morele zal na zich sleepen. Immers werd hierdoor
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niet weinig bevordert; die alsdan, wel is waar eene woning hebben,
en armoede verkrijgen.
maar ook weldra overvloed van kinderen
Daarenboven, en hetgene nog het ergste is, ver van de kerk afgelegen
en verwijderd uit de gemeenschap van andere fatsoenlijke gemeentenaren, volgt hier uit, dat bij zoodanige, voor welke andersints de beoefening van onzen heiligen Godsdienst tot troost in hunnen behoeftigen staat en tot teugel tegen zedeloosheid behoort te verstrekken,
het minsten word gekend en behartigt.
Deze inderdaad beklagelijke menschen, die nogtans eene onsterflijke
ziel, door Jesus' bloed vrijgekocht, met zich dragen, warden alzoo,
eveneens als de melaatschen uit het oud verbond, onmedogend buiten
de gemeenschap van de fatsoenelijke maatschappij gesloten, en waaruit
niet zelden volgt, dat zij elaas melaats worden na de ziel, en wel
zoó ellendig, dat er niets bekwaam is hen van hunne geestelijke melaatsheid te zuiveren, want eenmaal den Godsdienst en schaamte verloren hebbende, wat is dan bekwaam om zoodanige te redden; een kwaad,
hetgene op de geheele gemeente eenen nadeeligen invloed kan hebben,
en doorgaans van de eene generatie overgaat tot de andere. Wenschelijk was het dus
6) en waarop ik meermalen heb aangedrongen, dat voor die behoeftige
Glas voor welkers inwoning immers het gemeentebestuur behoort te zorgene in den kring der gemeente of onder het oog van fatsoenlijke
menschen huisjens wierden gebouwd, dan zoude velen van deze, welkers
godsdienst door het verwijderd wonen van de kerk zeer is verzwakt,
door het beoefenen van onzen heiligen Godsdienst, en de zamenleving
met andere fatsoenlijke gemeentenaren, niet zoo zeer in gevaar zijn
tot die zedeloosheid te vervallen, zoo als men hier en daar al heeft
ondervonden.
En zulks konde zeer goed gevonden worden, dewijl het armbestuur
gronden genoeg heeft in de nabijheid van het dorp om eenige huisjens
op te bouwen, waardoor het Armbestuur niet alleen den stoffelijken
en zedelijken toestand van die ellendige zoude verzachten en verbeteren, maar tevens ook.de arme(n)-fondsen volgens de intentie van
deszelfs fundateurs besteden: dewijl deze immers niet minder de zaen noodligheid der zielen, als de lichamelijke behoeftens der arme
wendige hebben beoogd. En hetgene wel van alle die fundateurs is te
vooronderstellen, doch vooral van den Eerwaarde Heer Karel Bertran(d)t
die van 1699 tot 1718 deze gemeente als pastoor heeft bestierd en door
Guldens, zijn gedaan; eene gift
wie de grootste giften, te weten 6000
van belang, vooral in dien tijd, dat het geld meerder waarde had als
tegenwoordig.
Ik heb dit bovengemelde zoo omslachtig willen melden, ten einde, hetde aandacht
gene ik in mijn leven niet heb kunnen verkrijgen, hierop
van mijne opvolgers te doen vestigen."
verschillen met pastoor Verhoeven over formulering
We kunnen weliswaar
en motivering , maar in wezen ging hij uit van het gezonde beginsel,
dat een mens dan pas echt geholpen is, wanneer hem de mogelijkheden
en vrijer te ontplooien.
geboden worden zich ruimer
Pastoor Verhoeven er zonder meer van beschuldigen, dat hij op geld uit.
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was, is hem zeker onrecht aandoen.

Adrianus, 3-8-1773
Henricus, 3-1-1777
Joannes, 2-4-1780

(wordt vervolgd)
.2.

ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonenborgh)
van 1620 tot 1972, genUmmerd in alfabetische orde der voornamen
met ouders en kinderen VAN CROONENBURG.

(door A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat 31 B, Rotterdam-3)
(vervolg)
99. CORNELIS JOHANNIS HENRICUS VAN KRONENBURG
30-1-1924 Best
10-6-1958 te Esch
met
Wilhelmina Adriana van de Pas
24-5-1925 Esch
V. Henricus Johannis van Kronenburg
M. Anna Magdalena Josephina van Acht
kinderen:
Magdalena Maria Wilhelmina Gerardina, 31-12-1959, Best
Gerardina Wilhelmina Maria Anna, 19-8-1961, Best
Henricus Cornelis Pieter Marthe, 24-5-1964, Best
100. CORNELIS JOHANNIS MARIA CROONENBURG
met Adriana van Nunen
101. DAENDEL AERT VAN CROONENBORGH
1. 8-10-1651
met
Jenneken Jan Leendert Schilders
2. 27-5-1659
met
Catharina Jan van Eempt
V. Aert Gijsbert van.Croonenborgh
kinderen: (Best)
Joannes, 20-7-1652
Anna, 24-12-1656
102. DANIEL GIJSBERT VAN CROONENBURGH
5-2-1690
met
Maria Peter Bierkens
V. Gijsbertus van Croonenborch
M. Elisabeth van Baer
103. DENIS JOSEPH VAN CRONENBORGH
19-6-1768 te Oirschot
met
Adriaantje Johannis Timmermans
kinderen:
Josephus, 6-12-1769
Johanna, 8-5-1771

19-5-1881 Goirle
+ 25-10-1949 Tilburg
Oirschot

104. DENIS JOSEPH VAN CROONENBORGH
28-1-1792
met
Elisabeth Aelbert van Collenburg
V. Josephus Joannis van Kronenburg
M. Theodora van den Hurck
Kinderen (Best):
Josephus, 2-11-1793
Anna Maria, 15-3-1795
Theodora, 2-12-1797
Albertus, 23-10-1800
Joannes, 4-3-1805
105. DENIS WILLEM VAN CROONENBURGH
26-11-1759 te Best
met
JOhanna Laurens Schepers
kind: (Best)
Leonard, 8-12-1772
106. DIELIS VAN CRONENBURG
12-2-1831 te Best
met
Hendrina van Dijk
V. Arnoldus van Kronenburg
M. Joanna Maria van Vugt
107. DIELIS CROONENBURG
met
Aldegonda Salomons
kinderen: (Nunen)
Johanna Cornelia, 19-12-1808
Hendrika, 3-7-1812
Johannes Hubertus, 8-1-1817

23-12-1669

8-3-1734 Best
+ 9-2-1790 Oirschot

108. DIENI HENDRINA VAN CROONENBORGH
21-1-1798 te Best
met
Johannes Joannis Mercx
kinderen:
12-10-1800
Adriana ;
Anna Maria, 20-4-1804
109. DIGNA CROONENBURG
16-5-1720 te Eindhoven
met
Gillis Baertmans

14-12-1758 Best

+ 23-4-1778 Oirschot
+ 10-7-1779 Oirschot

21-6-1793 Best
21-3-1803 Best

+ 29-11-1826 Nunen
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110.

DIONYSIUS PAULI VAN
CROONENBURG
met
Arnolda van Liempt
kinderen:
Gerardus, 18-5-1724
Maria, 20-8-1726
111. DIONISFUS PAULI HENRICI
VAN CROONENBORCH
27-1-1697
met
Maria Johanna Petri Schepens
kinderen: (Best)
Henricus, 24-3-1697
Anna Maria, 17-1-1699
Josephus, 30-3-1702
Henricus, 30-5-1712
112. DIONYSIUS VAN CRONENBURGH (zie nr.
105)
25-11-1759
met
Joanna Schepens
113. DIRCK PETER VAN CRONENBURGH
27-1-1760
met
Anna Maria Wouters de Coningh
V. Peter Nicolaas Tholof van Croonenborgh
M. Heijndrina Dirck Vlemmincx
kinderen:
Petrus, 24-8-1761
Henrica, 4-2-1763
Joanne, 30-11-1766

21-5-1728 Oir schot
+ 16-5-1797

3. AANVULLING GENEALOGIE TEURLINCX
(door H. Teurlincx, Peckiuslaan 15, Eindhoven)

Zie: 2e jaargang, blz. 92, nr. 6
I. HERT EGEN TEURLINCX (zie VIII.1.), zoon van Egen Hendrik Teurlincx en Aldegonda van Kempen, is gedoopt te Tilburg, 18 februari 1676. Hij huwt voor de lste maal te Oisterwijk op 28 januari
1702 met Maria Fabri, gedoopt te Oisterwijk op
12 september 1672.
Zij overlijdt te Oisterwijk in maart
1722. Aert hertrouwt
met Catharina Leestmans op
6 september 1722 te Oisterwijk. Catharina is gedoopt te Hoogstraten (België), op
28 juli 1682.
Uit het eerste huwelijk zijn geboren:
1. Maria, gedoopt te Oisterwijk, 31-12-1702
2. Franciscus de Borgia (zie II)
3. Anna Maria, gedoopt te Oisterwijk,
11-3-1707
4. Henricus, gedoopt te Oisterwijk,
9-6-1709
5. Maria, gedoopt te Oisterwijk,
14-12-1711

20-7-1715, huwt te
6. Anna Margaretha, gedoopt te Oisterwijk,
7-9-1738 met Antonij Maes
Oisterwijk op
6-11-1742 wordt
Na het overlijden van Aert Egen te Oisterwijk op
een
akte
verleden
voor
de
notaris,
waarbij
Cathariop 3-12-1742
na Leestmans en Antonij Maes voor zijn vrouw Anna Margaretha en
zijn zwager Franciscus, die in Eindhoven woont, als comparanten
optreden. In die akte komt naar voren, dat de overledene het onderhoud en maken van bruggen in Oisterwijk had aangenomen en dat
dit als gevolg van zijn overlijden aan anderen moest worden overgegeven.
11-11-1760.
Catharina Leestmans overlijdt te Oisterwijk op
II. FRANCISCUS DE BORGIA TEURLINCX, gedoopt te Oisterwijk, 24-2-1705
huwt met Anna Maria Vos. Hij is degene, die in de notariële akte
9-4-1745.
genoemd wort. Hij overlijdt te Eindhoven op
Hun kinderen zijn:
23-12-1732 (zie III)
1. Adrianus, gedoopt te Hilvarenbeek,
7-10-1734
2. Margrita, gedoopt te Hilvarenbeek,
21-1-1737
3. Henricus, gedoopt te Oirschot,
20-4-1741
4. Augustinus, gedoopt te Oirschot,
1743.
5. Catharina, gedoopt te Eindhoven, januari
De laatste 4 kinderen zijn allen jong overleden te Eindhoven.
III.ADRIANUS TEURLINCX, gedoopt te Hilvarenbeek op 23-12-1732 ondertrouwt in de Nederlands Hervormde Kerk te Gestel of Blaarthem op
16-8-1755 met Johanna Maria Noris, weduwe van Johannes van den
Berg. Hun huwelijk wordt gesloten te Blaarthem in de St. Lambertuskerk op 31-8-1755.
15-4Johanna Maria Noris is gedoopt te Dendermonde (België) op
1724.
Uit hun huwelijk worden geboren:
14-7-1756 en overleden al1. Catharina, gedoopt te Eindhoven,
daar op 13-12-1759.
2. Franciscus (zie IV)
24-7-1760
3. Catharina, gedoopt te Eindhoven,
1-1-1763
4, Emmanuel Jacobus, gedoopt te Eindhoven,
1790
Hij vertrekt naar Thorn in
25-11-1765
5. Jacobus, gedoopt te Eindhoven,
7-5-1768
6. Jacobus Johannes, gedoopt te EindhoVen,
Een der laatste twee is gehuwd met ene Johanna Hoskens en de andere vertrekt naar Antwerpen.
7-11-1774 en Johanna Maria
Adrianus overlijdt te Eindhoven op
21-3-1799.
Noris, eveneens te Eindhoven, op
19-8-1758, huwtte
1V. FRANCISCUS TEURLINCX, gedoopt te Eindhoven op
Eindhoven voor de lste maal op 29-4-1781 met Helena Maria van
Dinther, gedoopt te Son "en eenige jaaren aan den anderen geWEafhebbende ... " te Eindhoven. Helena Maria van Dinther
overlijdt op 17-10-1804 te Eindhoven, waarna Franciscus op 15-111807 een tweede huwelijk aangaat te Eindhoven met Cornelia Hop27-8-1771.
penbrouwers, geboren te Breda op
rilt het eerste huwelijk zijn:
eli ririaa r
1. Johannes Adrianus; gedoopt te Eindhoven, 3171-1782. Uit het
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2. Maria Anna, gedoopt te Eindhoven, 28-9-1783,huwt op 24-11-1805
te Eindhoven met Francois van Antwerpen, gedoopt te Valkenswaard op 4-6-1775. Hij is van beroep commies en later deurwaarder en woont in de Achterkerkstraat (Kerkstraat) te Eindhoven.
3. Adriana Theresia, gedoopt te Eindhoven op 22-1-1785, woont met
haar broers Johannes Adrianus en Andreas en zuster Johanna
Gertruda op het Stratumseind; zij zijn kooplieden/winkeliers.
4. Gerardus Gommarus, gedoopt te Eindhoven op 31-10-1786. Hij
woont in de Rechtestraat en is van beroep advocaat.
5. Petrus Lambertus, gedoopt te Eindhoven, 18-9-1788, van beroep
hoedenmaker. Hij is ongehuwd overleden te Eindhoven op 5-9-1822
6. Aldegundis Jacoba, gedoopt te Eindhoven, 6-7-1790, huwt te
Eindhoven op 20-7-1811 met Petrus Egidius Smulders, van beroep
hoedenfabrikant. Zij wonen op het Stratumseind te Eindhoven.
Aldegundis overlijdt te Eindhoven op 28-4-1853 als weduwe.
Petrus Egidius Smulders is, terugkomende van zijn reis naar
Engeland, aan boord van de boot "Harmonie" overleden en als
zodanig in de overlijdensregisters van Middelburg ingeschreven.
Dat was op 23 november 1824. Verder geregistreerd te Woensel op
30 januari 1825.
7. Andreas, gedoopt te Eindhoven, 30-11-1791, van beroep apotheker
en vertrekt naar Antwerpen.
8. Josephus, gedoopt te Eindhoven op 14-4-1793, van beroep schrijver
9. Joanna Gertruida, gedoopt te Eindhoven, 7-6-1795. Zij is winkelierster en woont op het Stratumseind. In 1835 woont zij met
haar broer Johannes Adrianus te "Tongeren".
FranciScus, vader van de hierbovengenoemde 9 kinderen was van beroep tabaksfabrikant in 1783 en daaraan volgende jaren, doch in
1814 is hij brouwer. Hij woont in 1783 op de Volderstraat bij de
Genderbrug in Eindhoven.
Hij wordt ook beschreven in het boek "Brabant van generaliteitsland tot gewest" van Mommers en in "Geschiedenis van Eindhoven"
van Houben.
4.

NOGMAALS: AANVULLING GENEALOGIE TEURLINCX

(door H. Teurlincx, Peckiuslaan 15, Eindhoyen)

.

Zie 2e jaargang, nr. 6, blz. 92
PETER EGEN TEURLINCX (zie VIII.7.), jongste zoon van Egen Hendriks
Teulings (of Teurlinghs) en Aldegonda van Kempen is gedoopt te Haaren, 24-12-1693. Hij woont te Tilburg in het Nieuwland, wanneer hij
aldaar huwt op 27-6-1719 met
Cornelia van Buel, gedoopt te Tilburg
op 15-2-1702 en wonende in Loven (Tilburg). Uit hun huwelijk worden 11 kinderen geboren en te Tilburg gedoopt:
1. Adrianus, gedoopt op 3-5-1720, overleden te Tilburg op 7-9-1724

Andreas, gedoopt op 30-11-1722
Adriana Catharina, gedoopt op 19-1-1725
Wilhelmus, gedoopt op 6-1-1727, overleden te Tilburg op 24-7-1766
Henrica, gedoopt op 1-6-1729, overleden te Tilburg op 18-1-1751
Jacoba, gedoopt op 4-10-1731, overleden te Tilburg op 8-4-1745
Adriaen, gedoopt op 29-6-1734, overleden te Tilburg op 19-7-1735
Adriana Maria, gedoopt op 18-5-1736, overleden te Tilburg op 14-71750
9. Egidius, gedoopt op 16-11-1738, overleden te Tilburg op 26-11-1738
10. Wilhelma, gedoopt op 28-7-1740, overleden te Tilburg op 18-6-1750
11. Johannes, gedoopt te Tilburg, 5-3-1744, overleden te Tilburg op
25-4-1744.
Cornelia van Buel is reeds op 2 maart 1750 overleden, Vlak voor zijn
dood laat Peter Teurlincx een testament opmaken waaruit blijkt, dat
al zijn kinderen zijn overleden en waarbij hij goederen nalaat aan
de stiefzusters van zijn vrouw. Voor de uitvoering van de in het testament gemaakte afspraken wordt Cornelis Teurlincx, wonende in Oirschot, aangesteld als executeur testamentair. Hij is eveneens erfgenaam. Zie voor Cornelis Teurlincx onder IX.5. en X.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N.B.
Cornelia van Buel was de dochter van Adriaen, en Wilhelmina Emmen.
Wilhelmina was de dochter van Peter Teurlincx' stiefvader: zijn moeder Aldegonda van Kempen was een tweede huwelijk aangegaan met ....
Wouter Emmen.
Anders gezegd: Cornelia van Buel was de kleindochter van Peter's
stiefvader.
5, NOG EENS: DE OEIJENBOS
('door A. van Run, Veldhoven)
In de discussie in Campinia over het Veldhovense toponiem Oeijenbos
wil ondergetekende een bijdrage leveren in de vorm van enige gegevens
uit het Rechterlijk Archief van de dingbank Véldhoven-Zeelst-Blaarthem.
12-3-1631
1. V-RA 10 fol. 90v
Jan Peter Oeijenbos en Marcelis Janssen beloven elk voor zich en
beidengezamenlijk te betalen aan Cornelis Janssen van half Maart
eerstkomende over drie jaar de som van 60 cruijsdaalders in specien, pacht den penninck sesthien.
Schepenen: Peter Wouters en Jan Hanssen.
28-1-1631
2. V-RA 10 fol. 100v
Erfdeling van de nalatenschap van Dirk Peter Heuvelmans en Aleijt
dochter van Henrick Nijssen. Aan Peter Dirckx is o.a. ten deel gevallen: Heijberch over de Loep neven Oeijenbos, 1 lop 14 roe 3
voet.
3. V-RA 10 fol. 114r
Een erfdeling waarbij aan een der erfgenamen ten deel valt:
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naest den Oeijenbos bempt ende voort streekende aende vloeijende A.
4. V-RA 17 fol. 217v
26-5-1712
Henderick Peeter Henssen, te Veldhoven, als voogd van het onmondige kind van Jan Peter Westervelts, heeft aan Jacobus Peters Schoofs
te Véldhoven overgedragen een stuk weiland te Véldhoven, 1 lop 40
roe, belendende percelen: de Gemeente van Rijthoven; het Oijenbos
velt; de kinderen Jacob Tielemans; de rivier de Aa.
Schepenen: Johan van Noort en Michiel Rijkers.
5. V-RA 17 fol. 266v
28-3-1715
De kinderen en erfgenamen van Frans Thomas van 't Slot te Veldhoven hebben aan Anthoni Janssen van den Berck overgedragen een stuk
weiveld genaamd den Heijberch gelegen ter plaatse genaamd de
Kleijne Broeck, 5 spijntzaat, belendende percelen: den Oijenbos;
Jan Lambers van Thoor; de Gender; de Gemeente.
Schepenen: Mijs Sledsen en Johan van Noort.
6. V-RA 18 fol. 82
25-11-1729
Peter Cornelis Beijsens te Véldhoven heeft aan Johanna van Baer,
weduwe van Philips Timmermans te Gestel overgedragen een stuk weiveld gelegen ter plaatse genaamd aan de Heijbergh, 1 lop 121 roe,
belendende percelen: Jan Nicolaas van der Sande; de hoeve den
Oijenbos; Jan Janse van Son; de Gemeente.
Schepenen: Henricus FeijlingiuS en Francis van Emmen.
7. V-RA 19 fol. 124v
5-10-1744
Hendrik Sledsen te Veldhoven heeft aan Jenneke Luijcas van der
Heijden, weduwe van Paulus Eijmans te Veldhoven overgedragen een
beemt gekomen van Lambert Cornelis, 1 lop 36 roe, gelegen achter
de Kroon, belendende percelen: Dionijs Janse Rijkers; de Nieuwe
Loop; het eind aan erve van den Oeijenbos; Judocus Berenbroek;
dit perceel te wegen door het veld van Jddocus Berenbroek,
Schepenen: Hendrik Feijlingius en Arnold van Ravesteijn.
In V-RA 22 t/m 27 komt O(e)ijenbos niet voor. Echter wel de familienaam O(e)ijen en wel Petrus Oijen, gehuwd met Elisabeth Haanackers,
en zijn zoon Petrus junior. Of deze Petrus Oijen uit Oostenrijks
Brabant (België) afkomstig was, blijkt niet uit het Rechterlijk Archief, tenzij men het feit, dat hij voor het lenen van geld naar Antwerpen gaat, als aanduiding zou willen zien. Gezien echter het veel
vroeger voorkomen van de naam Oeijenbos kan men de familie Oijen gevoeglijk buiten beschouwing laten.
Bij bovengenoemde gegevens uit het Rechterlijk Archief de volgende
toelichtingen:
a. De rivier de Aa is de tegenwoordige Run (de naam Run komt men echter ook wel eens tegen).
b. De Maeijen is het gebied, dat op de moderne topografische kaart de
Maassen heet, de beemden gelegen langs de Run tussen deze rivier
en de weg naar Riethoven.
c. De Kroon is de boerderij annex brouwerij, welke lag op de plaats
waar nu de pastorie van de St. Cecilia-parochie staat.
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O(e)ijenbos komt in deze gegevens dus voor als persoonsnaam en als
naam van een hoeve. Men kan zich dus afvragen of de persoon zijn naam
ontleende aan de hoeve of andersom. Een analoog geval is de nu nog
bekende naam Hasenbosch; op de Biesekuijlen onder Zeelst stond eens
een hoeve, die genaamd werd de Hasenbosch hoeve. Als perceelsnaam
heeft het tweemaal betrekking op percelen langs de Run in het zuidelijkste gedeelte van het grondgebied van Veldhoven; in vier gevallen
op percelen in het gebied van de Heiberg. Vermoedelijk is dit een geval van naamgeving voor belendende percelen waarbij men niet refereert aan de naam van de eigenaar, maar aan de naam van de hoeve waar
toe het perceel behoort. Voorbeelden hiervan uit het Rechterlijk Archief van Veldhoven zijn: de Heskock en de Clarissenhoeve. Aan het
einde van de 18e eeuw noemt men echter al meer de naam van de eigenaars in deze voorbeelden, zowel bij opgave van belendend perceel als
in de verpondingsregisters. Indien Oeijenbos een hoeve is geweest,
dan zal dat na te gaan zijn door terugwerkend vanaf het kadaster van
1832 de eigenaars van de met Oeijenbos aangemerkte percelen op te
sporen. Misschien is op deze wijze nog na te gaan hoe het toponiem
Oeijenbos terecht is gekomen op de plaats waar het nu gesitueerd
wordt, het gebied noordelijk van de Gender en westelijk van het gehucht Schoot, een gebied, dat volgens de Topografische en Militaire
Kaart van 1840 geheel en al uit heide bestond.

-

6. NOG EENS: DE ZAAK CAREL GREVE EN JOHANNA VAN HOUTERT
(door J. Bijnen, Oerle)
In Campinia, jaargang 1, 1971, blz. 59/61 en 111/113, zijn opgenomen
de verklaringen van een reformatorische schepen uit Gestel, Carel
Greve, die een verhouding zou hebben gehad met zijn. Rooms Katholiek
dienstmeisje Johanna van Houtert uit Valkenswaard. In het schepenbankarchief van Waalre en Valkenswaard is opgenomen de verklaring
van Johanna van Houtert. Hieruit blijkt, dat zij op dinsdag, 24 februari1767 is bevallen van een tweeling, een zoon en een dochter, en
dat zij niemand anders als de vader erkent dan Carel Greve uit Gestel (W. en V. R 158, fol. 60ro.vo.).
"Compareerde voor ons scheepenen der heerlijkheijt van Valkenswaart
Anna Maria Mangelschot vroedtvrouw deser heerlijkheijt mitsgaders
Johanna van Houtert bijde woonende alhier, dewelke onder presentatie
van eede die sij bereijd sijn ten allen tijden daar op te sullen
presteeren en afleggen verclaaren ter instantie en requisitie van de
heer Jan Willem Daniel de Jongh drossaart deser voornoemde heerlijkheijt en wel de eerste comparante en deponente dat sij op dinsdagh
den vierentwintigste februarij laatst leeden des smorgens is geroepen ten huijse van Cornelis van Houten meede woonende alhier om
sijn dogter de tweede comparante die in baarensnoot was te coomen
adsisteeren, dat sij eerste comparante aldaar gecoomen sijnde de
tweede comparante in baerens noodt heeft gevonden en als doen in nresentie van de vrouwen die deselve soude adsisteeren aan haar gevraaght
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- 61 heeft wie vader van het kint was dat sij baaren soude, waar op de
tweede comparante heeft geaentwoordt dat sij met niemandt anders te
doen hadde gehadt als met Carel Greeven woonende tot Gestel bij
Eijndhoven en mits dien hem en geen andere erkende als vader van het
kind waar van sij baare soude, dat kort daar op de tweede comparante
is verlost van twee kinderen sijnde een soon en een doghter.
En verclaarde tweede comparante, dat sij heeft gewoondt voor dienst
meijdt bij Carel Greve woonende tot Gestel bij Eijndhoven, dat voornoemde Greeve op een namiddagh thuijs koomende haar deponente met
gewelt heeft aangevat, en niet tegenstaande al het roepen en schreewen soodanigh heeft tot sijnen wille gekreegen dat hij met deselve
vleeselijk heeft geconverseert soodanigh dat sij deponente van hem
beswangert is geworden, en dat sij mitsdien niemant anders als vader
van de twee kinderen waar van sij op den vierentwintigsten februarij
laatst leden is in de kraam gekoomen erkent dan voornoemde Carel
Greeven.
Eijndigende sij deponenten hier meede deese haare waaragtige verclaaringh en hebbe naar aandagtige prelectuere daar bij gepersisteert ent
selve benevens ons scheepenen en secretaris ten prothocolle eijgenhandigh ondertij kent op heden te Valkenswaart deesen derden maart
zeeventienhondert zeevenentsestigh.
(Ondertekend:) Anna Maria Mangelschot, Johanna van Houtert (handmerk),
Z.J.G. Chastillon, schepen, J. de Jongh, schepen en J.C. Dagevos,
secretaris."
Op 17 maart 1767 (W. en V. R 158, fel. 62ro.vo.) wordt door Anna Maria
Mangelschot en Johanna van Houtert nogmaals een soortgelijke verklaring afgelegd voor de schepenen van Waalre en Valkenswaard, ditmaal
onder ede en ter instantie en requisitie van de heer Erikus Herman,
stadhouder van Eindhoven en omliggende heerlijkheden van Woensel, Gestel, Strijp en Stratum.

*************************************XX**************

*

Onze abonnee G.S.M.Th. Jonkers, p/a EMA,
postbus 111, Valkenswaard, is zeer geïnteresseerd in alle gegevens omtrent het
geslacht Jonkers en verzoekt via ons blad
mede-abonnees, die een desbetreffende
bronnenopgave kunnen verstrekken, hem deze te willen doen toekomen.

*************************************** * **********

XII.

UIT DE DORPSHUISHOUDINGEN DER BEERZEN
(door J.M.H. Broeders)

Inleiding
In het algemeen wordt er bij de lokale geschiedschrijving betrekkelijk weinig aandacht geschonken aan de jaarrekeningen van steden,
heerlijkheden en dorpen. Ze worden wel eens geraadpleegd om in de
andere stukken gevonden gegevens aan te vullen, maar ze blijven toch
min of meer muurbloemen. Met die rekeningen is de huishouding van
dorp of stad teveel onbekend terrein gebleven. In dit artikel willen
we proberen op dit gebied de deksels eens van de pannen te lichten
voor de Beerzen.
Nu, kan dat vrij gemakkelijk gebeuren, want wat is het geval? In de
eerste decennia van de 18e eeuw heerste er in de Meierij een zeer
slechte financiële toestand. Onder meer de Spaanse Successieoorlog
(1702 - 1713) had een zware tol geëist in de vorm van op te brengen
legerlasten. Het was moeilijk om burgemeesters en kollekteurs voor
de belastingen te vinden, omdat het herhaaldelijk voorkwam, dat hun
eigen goederen in beslag genomen werden, daar zij de gelden niet
bijeen konden krijgen om aan de dorpsverplichtingen te voldoen. Molenaars zouden in velerlei opzicht geschikte kandidaten zijn geweest, maar zij konden zich beroepen op een resolutie van de StatenGeneraal van 22 april 1664, waarbij zij vrijgesteld waren van dergelijke functies.
De Staten-Generaal werden voortdurend lastig gevallen met verzoekschriften van de dorpen om kwijtschelding of vermindering van de
verpondingen, beden en andere belastingen en om toestemming voor de
dorpsbesturen om extra-heffingen te mogen doen om de hoog opgelopen
schulden te kunnen aflossen. De schuldenlast drukte inderdaad zeer
zwaar en voor Kempenland alleen al beliep deze omstreeks 1724 maar
liefst f 708.906,-- (1).
Het geklaag en de steeds geringere opbrengsten werden de StatenGeneraal uiteindelijk te gortig en zij gaven op 29 december 1722 aan
de Gedeputeerden tot de Zaken van de Meierij opdracht om een onderzoek
in te stellen en middelen ter verbetering van de toestand aan te geven. Samen met enige gekommitteerden uit de Raad van State brachten
zij verslag uit en op 20 september 1724 besloten de Staten-Generaal
een aantal maatregelen in te voeren.
In het kort kwamen deze hierop neer: een aantal belastingen zou,
soms tijdelijk, niet meer geheven en andere verminderd worden; de
rente van alle schulden zou teruggebracht worden tot hoogstens 3%,
terwijl de dorpen jaarlijks 1% van de schuldenlast zouden moeten aflossen, in welk geval de Generaliteit uit de opbrengst van de beden
een gelijk bedrag daarvoor beschikbaar zou stellen; aan de misbruiken in de administratie moest paal en perk worden gesteld in dier
voege, dat met name de kwartierschouten tegenwoordig zouden moeten
zijn bij de verpachting van de gemene middelen en het afhoren en
sluiten der dorpsrekeningen en de secretarissen zich moesten houden
aan reeds bestaande "tarieflijsten" (2) en de diverse dorpsrekenin-
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Het is de vraag of de kwartierschouten zich wel aan deze bepalingen
hielden. Zeker is, dat de stadhouder van de kwartierschout van Kempenland, Johan de Jongh (3) zich weinig gelegen liet liggen aan deze
opdracht. De dorpsrekeningen der Beerzen werden doorgaans buitenzijn
presentie vastgesteld en eerst later door hem getekend.
Hee dan ook, een logisch vervolg op de genoemde maatregelen was, dat
de Staten-Generaal al spoedig bepaalden, dat niet meer de kwartier
schouten de rekeningen zouden afhoren, maar dat dit diende te gebeuren. door die van de Leene en tolkamer te 's-HertogenboSch. De leenmannen werden daartoe gemachtigd op 25 juni 1727 (4). De eerste der
dorpsrekeningen van Oostelbeers, die door de Leen- en tolkamer onderzocht werd, was die over het jaar 1727. Zij werd afgehoord op 27
december 1729.
Om hun taak in dezen goed te kunnen vervullen, moesten de ambtenaren
van de kamer natuurlijk de beschikking hebben over een soort vraagbaak, waarin zij terstond allerlei gegevens konden opzoeken om te
zien, of de in de dorpsrekeningen vermelde bedragen niet de perken
te buiten gingen. Een dergelijke vraagbaak ontbrak ten enenmale, vandaar, dat zij er zelf een samen dienden te stellen aan de hand van
de resoluties van de Staten-Generaal en aan de hand van de dorpsrekeningen zelf, waaruit zij te hooi en te gras interessante en belangrijke gegevens opdiepten.
Op deze wijze formeerde Mr.-Johan Cornelis Santvoort, griffier der
stad 's-Hertogenbosch en, sinds mei 1735, leenman van de Leen- en
tolkamer (5) een "Manuaal" dat in 1741 in de Hertogstad werd uitgegeven (6).
Dit manuaal werd kennelijk vrij intensief gebruikt en een der griffiers van de kamer, Jan Hendrik van Heurn (1738 - 1786) (7) heeft
later, misschien ook om tot een nieuwe aangepaste uitgave te komen,
een der exemplaren laten doorschieten met lege bladen, waarop hij
allerlei nieuwe gegevens en ook verbeteringen noteerde. Dit exemplaar
berust thans in de bibliotheek van het gemeentearchief van 's-Hertogenbosch. In de kollektie aanwinsten van dat archief berust ook een
dergelijk "Manuaal", geheel in handschrift, samengesteld vermoedelijk door de griffier Jan van Heurn (8), dat nog weer nieuwere gegee
vens bevat dan het reeds genoemde. De diverse "manualen" volgen de
dorpsrekeningen naar het model van 1724 op de voet, zij het, dat
lang niet alle hoofdstukken der rekeningen aan bod komen. VoornaMelijk aan de hand van deze manualen willen we hier proberen de Beerse financiële toestanden en de achterliggende oorzaken uit de doeken
te doen.
De dorpsrekeningen

Bij de namen der dorpen als opgegeven door Santvoort (9) tekende Jan
Hendrik van Heurn aan "Statenplaats" voor Oostelbeers en Middelbeers
en "Halve Stateplaats en Half Heerlykheid" voor. Westelbeers. De twee
eerstgenoemde dorpen stonden inderdaad geheel onder het bestuur der
Staten-Generaal als opvolgers van de hertog van Brabant. Westelbeers
behoorde tot de heerlijkheid Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Wéstel-
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door de Staten-Generaal en deels door de heer.
Volgens dezelfde kommentator liepen de rekeningen van beide eerste
dorpen over de periode van 1 januari tot eind december en die van
Westelbeers van half maart tot half maart. Het model in de resolutie
van 20 september 1724 voornoemd schreef een looptijd over het kalenderjaar voor. In Middelbeers hadden schepenen en naburen op 12 oktober 1667 besloten om van de tot dan toe gebruikelijke halfjaarlijkse
rekeningen op jaarrekeningen over te gaan. Zij moesten lopen over de
periode van 1 oktober tot 1 oktober (10).
a. Ontvangsten
Het eerste hoofdstuk van de ontvangsten, het batig slot der voorgaande rekening, wordt in de manualen niet aangeroerd. Er viel op voorhand dan ook niets over te zeggen.
Het tweede hoofdstuk heeft betrekking op de reële omslagen. Deze heffing diende om de uitgaven van het dorp te betalen en, voor zover nodig, om de geleende kapitalen af te lossen. Deze omslag moest betaald
worden uit de onroerende goederen en de grondslag voor de heffing was
dus het verpondingsboek.
Santvoort gaf als eindbedrag voor het verpondingsboek van Middelbeers
op f 359.14.114, voor Oostelbeers f 826.18.10 en voor Westelbeers
f 305.8.7. Door Jan Hendrik van Heurn werden deze bedragen gespecificeerd: In Middelbeers bedroegen de verpondingen over de landerijen
f 298.9.34 en over de tienden en de molen tezamen f 61.5.8. In Oostelbeers waren de landerijen aangeslagen voor f 675.16.2., terwijl
de molen en de tienden f 151.8.10 tezamen moesten opbrengen. Het bedrag van Westelbeers wordt niet nader gesplitst, maar Jan Hendrik
beweert, dat het kohier oploopt tot f 440.15.15. Blijkbaar bedoelde
hij deze opmerking als een korrektie (11).
Anders dan bij personele omslagen, die we later behandelen, hadden
de dorpen om de reële omslagen te kunnen innen, een octrooi nodig van
de Staten-Generaal. De reden hiervan was ongetwijfeld, dat de generaliteit bij eventuele executoriale verkoop van landerijen in geval van
wanbetaling liever geen concurrente schuldeiser naast zich zag die
veel te vorderen had.. Zo werd bij" resoluties van S oktober 1736 aan
Middelbeers toegestaan tien jaar lang 2/3 en aan Oostelbeers en Westelbeers voor een gelijke termijn 3/5 van het bedrag der verpondingen
te heffen (12). Jan Hendrik van Heurn tekende aan, dat ook in 1750
nog naar deze normen geheven werd.
Het derde hoofdstuk van de rekening behelsde de "particuliere" inkomsten van het dorp. Santvoort vermeldde hier voor Oostelbeers en
Westelbeers "nihil" en voor Middelbeers de huur van de pastorie (13).
.Jan van Heurn kende de situatie beter: de predikant betaalde per jaar
f 60,-- aan huur. Van dit bedrag genoot Oostelbeers f 24.0.0, zijnde
2/5, en Middel- en Westelbeers ieder f 18.0.0 ofwel 3/10. Uit deze
verdeling blijkt, dat de pastorie van de predikant en daarmede ook
deze laatste, betrekkelijke nieuwigheden waren. Vooralsnog bleven de
posten die met de predikant samenhingen de enige, die door alle drie
de dorpen genoten of betaald werden. Later zou daar nog de post be-
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Jan Hendrik van Heurn noemde nog andere inkomsten namelijk die uit
de heiturf van de heide tussen Oostelbeers en Middelbeers "gemeen",
voor 3/5 ten bate van het eerstgemelde en voor 2/5 ten bate van het
laatste dorp (14), Jan van
Heurn weet te vertellen, dat de heide
"het Beersveld" heet
, en dat de jaarlijkse opbrengsten ongeveer
f 60.0.0 bedroegen. De verkoop van schaarhout bracht jaarlijks ongeveer f 8.0.0 in het laatje (15). Bij Oostelbeers vermeldde hij verder, dat de bomen, welke geplant waren voor de toren van de kerk,
die aan een brede straat stond, ten behoeve van de gemeente werden
verkocht, omdat die de toren onderhield (16). Deze inkomsten vielen
alleen toe aan Oostelbeers,
Voor Westelbeers noteerde Jan van Heurn behalve de huur van de pastorie als inkomsten: "Somtijds eenige verkogte boomen of hout".
Het vierde hoofdstuk uit de rekeningen betreffende de opgenomen kapitalen, het vijfde hoofdstuk over de inkomsten uit personele omslagen en het zesde hoofdstuk over de gelden ontvangen ten kantore van
de beden vanwege de eerder genoemde één-procentsregeling ter aflossing van de schulden, warden door de drie "manualisten" niet aangeroerd. Voor de personele omslagen, die niet drukten op onroerend
goed, hadden de dorpen geen toestemming nodig van de Staten-Generaal.
Men kon de hoogte dus zelf bepalen. Daar reële omslagen aan een maximum gebonden waren, fungeerden de personele omslagen als laatste redmiddel om de begrotingen sluitend te krijgen. Soms had men maar een
gering bedrag nodig. Middelbeers hief in 1787 krachtens een resolutie
van de dorpsregering van 16 februari van dat jaar de som van
f 30.13.10.
Noten:
1. Resolutie Staten-Generaal van 20 september 1724
2. Ingevolge een resolutie van de Raad van State van 23 september
1721 waren in Peelland en in. Kempenland door de regenten met de
secretarissen overeenkomsten gesloten over afkoopsommen voor hun
werk aan de rekeningen in plaats van dat zij declaraties daarvoor
in zouden dienen. De lijsten vormden bijlagen bij de resolutie
van de Staten-Generaal van 20 september 1724.
3. Johan de Jongh was van 1704 - 1736 stadhouder van de kwartierschouten Willem van Heemskerck (1705 - 1729) en mr. Johan Bout
(1731 - 1749).
Zie: E.M. Korvezee, Lijsten van schouten... in het kwartier van
Kempenland in De Brabantse Leeuw, jaargang 5, 1956, blz. 129 en
130.
4. W.J. Formsma, De archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal
der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in Stad en Meierij van
's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage 1949, blz. 18.
5. W.J. Formsma, a.w. blz. 30
6. Manuaal of woordenboek, alleen betrekkelijk tot alle de rekenin-

-66gen van de steeden, vrijheden, en dorpen in de vier quartieren van
de Meyerye van 'sHertogenbossche, eerst samengestelt ten dienste
... door J.C. Santvoort, 's-Hervan die van de Leen- en Tolkamer
togenbosch, 1741.
7. W.J. Formsma, a.w. blz. 31
1786 - 1796.
8. Hij was griffier van 30 januari
W.J. Formsma, a.w. blz. 31
9. J.C. Santvoort, a.w. respektievelijk blz. 190, 225 en 320.
10. R. Oostelbeers 19, fol. 7 verso.
11. Het bedrag van f 305.8.7. wekt inderdaad de indruk te laag te zijn
in verhouding tot de f 404.6.0. die Westelbeers nominaal aan
's lands verpondingen moest betalen. Vermoedelijk heeft Santvoort
zich verkeken op het bedrag van 3/4 verponding, dat het dorp
krachtens een resolutie van de Staten-Generaal van 13 november 1724
• tien jaar lang jaarlijks aan reële omslagen mocht heffen.
12. J.C. Santvoort, a.w. ibidem
13. J.C. Santvoort, a.w. ibidem; Jan van Heurn, "Manuaal", op de plaatsnamen.
i 14. J.C. Santvoort, a.w. ibidem, met de aantekeningen van J.H. van
Heurn.
Jan
van Heurn. "Manuaal" bij Middelbeers. Waarschijnlijk bedoelde
15.
hij met de zestig gulden de baten voor Middelbeers. De dorpsrekening
van. 1787 geeft een totaal aan van f 103.15.0 aan turfgeld, waarvan
Middelbeers f 41.10.0 beurde. De opbrengsten wisselden nogal in
grootte.
16. Bedoeld is hier de thans zogeheten "Oude Toren" in de Oostelbeerse
akkers. Jan van Heurn verwijst naar de dorpsrekening van 1775, folio 3 verso.
(wordt vervolgd).

-67XIII. INGEKOMEN PERSONEN IN OIRSCHOT EN BEST
Opgetekend uit de rekening met bijlagen van borgemeester Jan Janssen
Coppens, 1664/1665.
Afkortingen:

•

Aa = Aarle
Be = Best (zonder nadere aanduiding)
He = Hedel
Ke = Kerkhof
Na = Naastenbest
No = Natel
Sp = Spoordonk
St = Straten
Ve = Verrenbest
1V. Namen, genoteerd omstreeks 1660 - 1665
Aa
St
Ve
Ke
Sp
Ke
Ve
Sp
Ve
Aa
Sp
Sp
Sp
Ke
Ke
Ke
Ke
He
Aa
Na
He
Aa
Ke
St
Sp
Sp
Ke

VAN DER AA, de vrouw van Dielis Hendricx -VAN DER AA, de vrouw van Willem Jans -AARTS, de vrouw van Dielis -VAN DER ACHTER, de vrouw van Bartel -ARYAEN HANSSEN, de weduwe van Dielis -ADRIAENS van Beers, Handrick -- en zijn vrouw
ADRIAEN PETERS, de vrouw van Jan -ARIENS, de vrouw van Thijs -ADRIAEN JOOSTEN, de vrouw van Peter
ARIEN MARTENS, Willem -ARYANS, Wouter -- en zijn vrouw
ANDRIES, de weduwe van -ANDRIESSEN, Willem -- (uit Beers)
ANSSE'1 GOOSSENS, Jan -ANTHONY, meester -- en zijn vrouw
ANTHONIS van Liempd, Jan -- en zijn vrouw
VAN ASVELDT, Jan Janssen -VAN AVENDONCK, Peter Gheerts
BAIJENS, Goyaert Jan -- (uit Liempde)
BAIJENS, Hendrick Jan -BAIJENS, Jan Janssen -BAEIJENS, Jan Jan -- (uit Liempde)
VAN BEECK, Cornelis -BEECIOIANS, Daniel Daniel -VAN BERS, de vrouw van Dirck Jan
VAN BERENDONCK, Goort Daniels -VAN DEN BICHELAER, Handrick Gijsbers

-68BLANCKERS den schoenmaecker, Gijsbert -BOELAERTS, de vrouw van Henrick Aelbert -BOELANDTS, de vrouw van Dirck Thomas -- (uit Beers)
VAN BOESSEL, Adriaan Ariens -VAN BOXTEL, de weduwe van Sijmon -DANIELS van Liampdt, Marten
7DANIELS, Wouter -DIELISSEN, de vrouw van Jan -DIRCK HERMANS, de vrouw van Adriaen
VAN DOESBORCH, Otto -- en zijn vrouw -DE DOMINEE en zijn vrouw -VAN DOORMALEN, de vrouw van Aert Wouters -DRIESEN van Dysen, Wilm -EESTEN, de vrouw van Adriaen Claes -VAN EYNETTEN, Dirck -VAN ESCH, de vrouw van Antonis Antonis
VAN ESCH, Matheys Ariens -EVERS van Roey, Peter -- (getrouwd met Lijsken Dirck Rutten)
VRANCKEN van Beers, Catalijn -VAN GELOVE, Gheert Jans -GERTS, de weduwe van Aërt -GERITS van Roy, Hendrick -GERITS van Roy, Jan -GIJSBERT en zijn vrouw -- (op het goed van Handriek Jacops)
VAN GINHOVEN, de vrouw van Henrick Martens -GORIS WILLEMS, Adriaen -GORIS WILLEMS, Adriaen -- en zijn vrouw
DE GRAEFF, Jan -- en zijn vrouw
DE GRUIJTER, de vrouw van Goert Wouters
VAN HAM, Aert Rutten -HASSELMANS, de vrouw van Gijsbert Ruth
HASSELMANS, de vrouw van Goyaert Jacop
HASSELMANS, de vrouw van Gort Jan
-VAN HATTUM, Peter Janssen -DE HEN, Jan Henssen -HANDRICX van Gestel, de vrouw van Bartel
HENDRICK CLAESSEN, de vrouw van Jan -HANDRICK :MERTENS, de vrouw van Jan -HENDRICK PETERS, de vrouw van Jan -HENDRICX van Eyndhoven, Peter -HENRICX van Oerle, Peter -UENDRICK van Roy, Peter -HENSEN, Willem -HERMANS van Breugel, Laureys -HEUSDENS, Peter Jan -HEWELMANS, de vrouw van Peter Frans
RIMPELS, Peter Evert -HOBBELEN, de vrouw van Andries Derck
HOEVENAERS, Jan -- en zijn vrouw
He HOEVENAERS, Peter Jan --

Ko
Ve
Ke
No
Sp
St
No
St
Ve
Ke
Ko
Ve
He
Ke
Sp
Ke
He
Na
No
He
Sp
St
St
Ko
Sp
Ke
He
Ke
Aa
Ve
Ke
Ke
Sp
Ko
Ve
He
St
No
Ve
Sp
Ke.
St.
Aa
Be
Ve
Sp
Ve
Sp

-70-

-69Ke
Aa
Sp
Ke
No
St
Be
St
Ke
Ke
St
Ke
Sp
No
He
Ve
Ke
Sp
Sp
Be
Ke
St
Be

Na

Ve
Aa
Aa
St
Ve
Sp
St
Ke
Ke
Ke
Be
Ke
Ke
Ke
St
Ke
Ke
Ke
Ke
Ke
Sp
No
Aa
St
Ke
Ke

HUYBERTS van Son, Marten -JACOB DIRCX, de vrouw van Jan -JAN van Wonssel, de vrouw van Tens
JANSEN, Dierck -- en zijn vrouw
JANS van Beers, Geert -JANS van Seelst, Gerit -JANS van Roy, Henrick -JANS van Son, Hendrick -JANS, Marten -- en zijn vrouw
JANSSEN van Gestel, Peter -- en zijn vrouw
JANS van Liemd, Rover -JANSSEN van Wyntersel, Sijmen -JANSSEN DERKS van Beers, de vrouw van Willem
JORDENS, de zwager van Jan -van Willem -JOORDENS, de vrouw
CAETS, Peter Jan -KEMS, de vrouw van Jacop Benders -Jans -- en zijn vrouw
VAN DEN KERCKHOFF, Willem
VAN KERCKOIRLE, de vrouw van Aert Gerit Martens -CLAES van Strijp; Frans - en zijn vrouw
CLAES DAEMEN, Handrick -- en zijn vrouw
CLAES VAN LieMd, Jan -NICLAES van Breugel, Jaspar -KLAES, Peter -- en zijn vrouw (uit Liempde}
VAN CLEYNBREUGEL, de vrouw van Peter Janssen
CORNELIS HENDRICK van Liemde, Jan -CORNELISSEN van Roy, Jan -- en zijn vrouw
CORNELIS van Boxtel, Willem -CORSTENS, Corsten -VAN KRIECKEN, Adriaen Willems -- en zijn vrouw
KRIJN HENDRICK WILLEM, Jan -DE KROM, de vrouw van Goyaert Wouters -CROMEN, de zwager van Handrick Wouter -VAN CRONENBORCH, de vrouw van Gijsbert Aerts -van Peter Ghijsbers -VAN CRONENBORCH, de vrouw
VAN CUIJCK, de vrouw van Claes Janssen -CUIJPERS, de zwager van Jan Dierck -VAN DE LAECK, de vrouw van Adriaen JanS -VAN LAERHOVEN, de vrouw van Ariaen Antenis
7
VAN DE LAERSCHUF, de vrouw van Peter Elias -LAMBERS, Cornelis -- en zijn vrouw
LAMBERTS van Boxtel, Michiel 7- en zijn vrouw
DEN LAP, Marten -LAPOSTOLE, Jan -LAUREYSSEN, Laureys -VAN DEN LEEMPUTTE, Goris Lavreyssen
LENDERS van Liemden, Aert -LEIJENS, de zwager
van Jorden -LUYTEN, Peter Janssen -VAN DER LUSDONCK, de vrouw van Claes Janssen --

Ke
Ke
Ke

I le

Ke
Ke
Ke
Ke
Ke

Ve
Ke
Ke
Ke
Sp
Ke
Ke
No
Sp
Ke
Ve
Ke
Ke
Ke
Ve
No
St
Sp
Ko
Ve
Ke
Ke
Ve
Be
Ke
Ke
Ke
Ke
Na
Sp
Ke
Sp
Ke

Ke
Ke
St
Ke
Ke
He
Na
1

MANCK, de vrouw van Jacop Jan --- en zijnvrouw
MARRIDT den Engelsman, Thomas
MARTENS, de vrouw van Dierck -MATIJSSEN van Lyemde, Michiel -MERCX den cuyper, Jan -DE METSER, Gijsbert Jans -- en zijn vrouw
MOESKOP, de vrouw van Paulus Aerts -MOFFEN, Adriaen Handrick -VAN NORMEN, de vrouw van Dirck Janssen -VAN DEN MORTEL, de vrouw van Gijsbert Martens
NAEHUIJS, de heer - en zijn vrouw
NEGGERS, de vrouw van Jan Janssen -NEGGERS, de vrouw van Paulus Peters
VAN NIENEN, Aert Peters -VAN OECKEL, Johan -VAN OETtLAER, Cornelis Adriaens
en zijn vrouw
OTTERS, Dirck Henrick -VAN OVERDIJCK, de vrouw van Aert Ariens
PARDO, Iciacus -PAUWELS DIRCX, de vrouw van Dirck -PENNINCKX, Adriaen Laureys -PETERS van Liemde, Gerart -PETERS, Goyaert
en zijn vrouw
PETER DANIELS, de vrouw van Jan -PETERS, Mailen
(uit Geldrop)
PETERS van Roy, Matheys -PETERS van Liempdt, Peter -PROVEUR, Henrick -- en zijn vrouw
DEN RAEYMAECKER, alybert -DEN RAEYMAECKER van Tilborch, Peter
DE RECHTER en zijn vrouw -DEN ROYDEN, Hendrick -VAN DEN SANDE, de vrouw van Jan Andries -VAN DE SANDE den sneyder, Willem -SCHEPENS, de vrouw van Jan Willem -SCHEPENS, de vrouw van Peter Willem -DEN SCHEPER, Jenneken Mattijs -- (weduwe)
DEN SCHOENLAPPER van Woonel, Gorus -- (gehuwd met Catelijn Dirck
Andriese)
scHoorrENs,
Wyllem Hendrick -•- en zijn vrouw
SELANDTS, Jacob -- (in: "1:)e drie kroonen")
SNELLAERS, de vrouw van Herman Jan Dielis -SNELLAERTS, Jan -- (gehuwd met Anna Reynier van de Ven)
VAN DEN SNEPSCHEUT, de vrouw van Jacob
. Jans -DEN SNIJER, Dierck -DEN SNIJDER, Mattijs -SOETENS, Heylich -- en zijn vrouw
SPAPEN,. Peter Cornelis -SPEECX, Jan Anthonis -- en zijn vrouw
STEVENS, Peter -- en zijn vrouw (uit Lierapde)

- 71 Ke STOCKELMANS, de vrouw van Herman -Ve SWAENS, Jan Steven -Ke VAN DE VELDE, de vrouw van Dirck Jans -Ke VAN DE VELDE, de vrouw van Peter Anthonis
Ve VAN DEN VEN, Joost Janssen -- (uit Son)
No VERHOEVEN, de vrouw van Jan Elias -Ke VERREYDT den rietmaecker, Hendrick -- en zijn vrouw
Ke VERRIJT, Jan -St VERREYDT, Lodewijck Janssen -Ke VERSTEYNEN, de vrouw van Henrick Niclaes Jacobs
Ke VOLLENOVEN, de heer -Ke VCNCKEN, de vrouw van Johan -Ke VAN DER WERFF, Gyeliam Handricx
Ke VAN DER WERFF, Jan Handricx -- en zijn vrouw
Ke DEN WIELMAECKER, de vrouw van -Ke VAN WIJCK, Claes -- (bij de Lievevrouwekerk)
Ke WILLEM en zijn vrouw -- ("landrossens volck")
St WILLEMS van Boxmeer, Evert -Ke WILLEM JANSSEN, Jan -- en zijn vrouw (uit Helvoirt)
Ke WILLEMS, Salomon -Ve WILLEMSSEN, Wouter -Ke WOUTERS, Jenneken -- (uit Helvoirt)

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
(vervolg)
14.

KAART VAN HET GILDE VAN SINT-SEBASTIAAN TE OIRSCHOT, 1531

R. Oirschot nr. 131, f. 69-71 (1531, aug. 9)
Transkriptie: A. van Esch, Oirschot

-72Gelovende aen handen der heeren vorscreven ende aen malcanders handen op honnen persoen, honne gueden present ende toecomende, vast
ende stendich te handen, nae te gaen ende metten werck te volbrengen allen dese punten ende articulen hiernae volgende.
1
Inden yrsten is geordineert, dat alle scutteren opten dach als zij
!weren papegaey scieten zullen, verbonden zullen zijn met honnen
scutterlijcken boege te commen onder die molen, omme statelijck met
honnen coninck te gaen te love, nae auder gewoenten, opten peene
van twe stuveren tot behoef der scutterijen.
2.
Ten anderden is noch geordineert, dat soo wie die papegaey affschiet, die sal dat geheel jaire met zijnder coninginnen los ende
vrij zijn van allen teringe dewelc die scutteren dat jaer bijeen
doen zullen, mer dies sal die coninck verbonden zijn aenden zilveren voegel eenen zilveren schilt te hangen, werdt wesende ses stuver, ende den zilveren voegel ten zelve daige moten verborgen, zij
rijck of arm.
3.
Ten derderen is geordineert, dat alle scutteren verbonden zullen
:ijn, opten Heyligen-Sacramentsdach zonder boege, op onsen kermisdach elck met zijnen scutterlijcken boege ende scutterlijcken tabhart te comene statelijck in die processie, mede omme te gaen ende
metten coninck statelijck te offeren voer dat eerwerdige Heylige
Sacrament, zoeverre zij binnen Oerschot zijn, opten pene van twe
stuyver tot behoef als voersc. butengesceyden priesteren ende geestelijcke personen die in den choere ende kercken moeten weesen,
dairinne nyet verbonden en zullen weesen, mer zullen nochtans mede
offeren.
4.

LXIX
1.
Allen ende eenen iegelijcken etc., saluijt. Doen kondt, certificerende dat voire Marcel is Walravens, stadthelder des scouthets van
Kempelant, inden mem ende vanweegen der K.M. ende hoicheyt ende
Adriaenen Vos, scouthet vanweegen ons heeren, heere van Pieterschem,
Diepenbeeckenen ende voir ons scepenen vorscreven zijn gecompareert
ende verschenen: eensdeels goeder mannen, beyde audt ende jonk van
jaeren wesende, affectie ende liefd draigende totten edelen hantboege, hebbende met voltomen wil ende consente vanden Hoeren voirscreven gemaict, geordineert, oick vermaict ende vernyeut een minlijcke geselscap ende scutterije ter eeren Goidts, Marien zijnder
liever gebenedider moder, ende zunderlinge ter eeren vanden heyligen
ridder Goidts ende martelair Sunte Sebastiaen, omme den edelen hantboege in genuechten te hanteren.

Ton vierden is geordineert, dat elck schut alle vier jaeren eens
eenen tabbart maecken sal van eender verwen gelijc dat bij coninck,
hooftman, dekens ende meestendeel van den scutteren tsanderendaigs
nare den schietdach geordineert sal wondden, vuytgenomen dat men
!;heen wit, roet, geel of blaeu verwen nemen en sal; weleken tabbart
e1c schut sculdich sal zijn te hebben opten irsten onsen kermisdach
in die processie, opten peen van X stuveren tot behoef als voir;
wekken tabbart elck stut sculdich sal zijn aen te hebben opten
whietdach opten Heyligen-Sacramentsdach, op onsen kermisdach in
die processie, op Sunte-Sebastiaensdach in der missen, ende op alle
giddebruders vuytvaerden in der missen omme mede te offeren, ende
(ij) alle ander statiedaigen dat die scutteren bijeen comen telcker
reysen opten peen van II st tot behoefals voir, zoeverre die scutIers binnen der vriheyt van Oerschot zijn endeanders nyet.

-735.
Ten vijften is geordineert, dat elck scutter verbonden sal zijn te
hebben op zijnen mouwe een zilver ten minsten werdt wesende VII stuver, mer wel van meerder valore, uuytgesceyden priesteres, welck
zilver van VII st of VII stuveren dairvoir nae aflivicheyt van elcken
gildebrueder of scutter blijven sal tot behoef van Sunte-Sebastiaen,
wairvoer die dekens van der scutterijen in tijde wesende sculdich
sullen zijn voer die ziele vanden aflivigen te doen singen een misse
van requiem ende tzelve bij den parochiaenen te doen kundigen opten
preeckstoel, tot welcker missen verbonden zullen zijn te comen alle
scutteren met bonnen scutterlijcken tabbart omme te bidden ende offeren voer die ziele, soeverre zij binnen der vriheyt van Oerschot
zijn opten peenen van twe st tot behoef als voir Sunte-Sebastiaen.
6.
Ten sesten is geordineert dat alle scutteren verbonden sullen zijn,
opten dach dat zij honnen papegaey schieten, zullen tsavonts, tsanderendaigs snonens, opten Heyligen-Sacramentsdach snonens, op SunteSebastiaensdach snonens, ende als die aude scutten scencken tsavonts,
te compareeren te maeltijen of iemanden anders in zijne plaetse te
seynden; ende weer zij compareren of nyet en compareeren, zullen
nochtans sculdich zijn te betalen alle costen, montcosten ende ander,
soe wel ende soe vele als dieghene die dair present ende tegenwoirdich geweest hebben, mitgaeders oick die schenckinge die men doet
nae auder gewoenten den auden schutten.
7.
Ten soevenden is geordineert, dat men opten dach alsmen die papegaey schiet, tsavonts nyet meer verdrinken en sal dan een mengelen
wijns in der herbergen daer men teert ende anders nergens.
8.
Ten achsten is geordineert, dat men alle costen in der herbergen ten
achter staende, alle costen die men doet in 't schenken vanden auden schutten ende als zij wederom ons scencken, die men doet buten
of binnen Oerschot op juwelen, betalen ende geheelijck op betalen
sal tsanderendaigs nae den schietdach.
9.
Ten IXen is geordineert, dat soe wie in dese scutterije comen wil,
die sal moten hebben die goede gonste ende faxoir van den coninck,
hooftman, dekenen ende sommige scutteren ende anders nyet, ende men
sal nyemonden in die gulde of scutterijen moigen ontfangen dan
alleenlijck opten scietdach ende Sunte-Sebastiaensdach, van den innegaen te geven tot behoef van Sunte-Sebastiaen .... st. Daerinne
ontfangen ende gescreven wesende ende naederhant dairuuyt belieft
te gaen, sal verbonden weesen te geven tot behoef van Sunte-Sebas tiaen 1 aud schilt, ende alleenlijck uuijt te moigen ghaen op SunteSebastiaensdach, betalende voir ende eer alle voirgedaen costen.

-7410.
Ten Xten is geordineert, dat men allen jaer nyeuwe dekens setten
ende kiesen sal op Sunte-Sebastiaensdach vroech voir der nonen, ende alsdan sullen die aude dekens, oick die was meester, verbonden
:.ijs honne rekeninge te doen van honnen ontfanck ende uuytgeven dat
eier van der schutterijen weegen gedaen, opten peenen vande elcken
een Bosch' pont tot behoef der scutterijen.
11.
Ten Xlsten is geordineert: soe wie met eens anders geschut of
bent° opwaerts nae der papegayen schiet, sal verboeren 1 st. tot
behoef der scutterijen.
12.
Ten Xllsten is geordineert, dat coninck, hooftman metten dekenen
Alen jaer terstont nae den hoegetijt van Paeschen ordineren zulien dat men alle sondaigen ende alle vier dagen die huelen schieten
ail omme den edelen hantboege in genuechten te leeren hanteren, op
enk:ken conditiën, penen ènde bruecken als bij bon daertoe gestatuert sallen wordden, welcke conditiën allen die scutteren sculdich
.. Allen zijn te onderhauden ende nae te gaen.
13.
Ten XIII is geordineert, dat soe wanneer dese onse scutterije van
ennigen steden, vriheyden of dorpen bescreven wordt op ennige juwelen, 'tzij te hals, ter erden ofte ter tocht, dat alsdan coninck,
hooftman ende dekens met eens deels van den scutteren bij hon ropen
ende ordineren zullen drie ofte viere van den besten scutten, dair
nutste ende bequaemste toe wesende, om te trecken op dat juwele te
eieten, tot welcker reysen ende costen te hulpe dewelc die drie
'allo vier scutters doen zullen, elck scutter sculdich sal zijn te
even, soeverre zij blijven binnen der Meyerijen van Den Bosch
eenen stuver, ende indyen zij buten der Meyerijen reysen 11 st.,
ende dies zullen die juwelen dewelc zij winnen zullen, wegen tot
behoef van den gemeynen scutteren.
14.
Ten XIIIIen is geordineert, dat die dekenen in tijde wesende scul,Iivh sullen zijn, alle kueren ende bruecken ende ombetaelde montiosten, aen de wert ombetaelt staende, op te bueren, of doen exeLuieren die onwilligen, goetstijts eer zij hon rekeninge doen mot(41, ende ingevalle dieselve dekenen dairinne negligent bevonden
wordden ende nyet en ernsten, sullen sculdich zijn die costen te
verleggen ende aen den wert te betalen, ende die ander penen ende
hrueeken onder die scutterije te brengen ende oick te verleggen,
ende voerts op die gebreeckelijcke te moigen vervolgen, voir welcke
moet ende diligentie die dekenen elck allen jaer hebben sal een par
hantschoen met eeneni_eeren riem
;wert wesende drie st, of luttel
min of meer daer nae zij nerstich zijn.

-7515.
Ten XVen is geordineert, dat allen die scutteren die nae datum van
dezen in dezer scutterijen tomen zullen, verbonden sullen zijn voer
coninck, hooftman, deken ende sommige scutteren te geloven dese articulen van dezen brieve te onderhauden, ende sullen alsdan verbonden zijn allen deze punten ende articulen in deze brieve gespecificeert, nae te gaen ende te volbrengen, opte peenen als voir, ende
sal voir alsulcx gehauden zijn in alder voegen, maten ende manieren,
of zij huyden tegenwoirdichlijcken zelve in persoen die geloeft voir
die heeren ende scepen gedaen hedden.
16.
Ten XVIen is geordineert: of 't gebuerden datter ennigen twist, discorde of gevecht gescieden tusschen ennige scutteren als zij op statedaigen of opdie joelen vergadert waeren, dat zij verbonden sullen
zijn dyen twist te geven in handen van den Coninck, twe dekens ende
twe van den gemeynen scutteren, die elck van den partijen dair toe
nemen zullen, ende soe wes die dairaf uuytspreecken, verbonden zijn
nae te gaen, te voldoen ende te onderhauden, op die verbuerte die
des weygerden ende nyet volgen en woude van twe pont was, half tot
behoef des Hoeren ende d'ander helft tot behoef der scutterijen.
Welcke alle voirgescreven tosten, penen, boten ende bruecken die
scutters ende overtreders verbonden zullen zijn te betalen als verreycte, verwonnen schuit, zonder vonnis ter heerlijcker executie
gestelt te worddene als voer gewijsden saecken, of zij met allen
solempniteyten van recht verwonnen weeren, daertegen nyemont metten
recht en sal tonnen obtineeren, hij en ... ende eer hantlichtinge
ende namptisatie
.... , dairinne allen die scutteren hon overgegeven hebben ende aen der heeren handen verloeft hebben ende overgeven midts dezen, behaudelijck altijt den heeren hon heerlicheyt
ende eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Actum anno XXXI°, IXa
augusti.
Testes: Laeck; Ardt Henrickss.
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Te Hoogeloon vindt men heden ten dage nog, niet ver van het zogenaamde Koebosch, den Kabouterberg. Van hieruit - hun hoofdverblijfplaats deed het volkje geregeld tochten naar andere verblijfplaatsen. Een
vaste communicatie werd o.a. onderhouden met de zogenaamde Heskok te
Meerveldhoven, een vervallen woning nabij het riviertje de Gender.
Een oud manneke, dat daar op 'n zomeravond een wandeling deed langs
de boorden van de beek, hoorde plotseling een fijn stemmetje, dat
riep: "Kyrië is dood:" en dit menigmaal herhaalde, alsof het den dood
van Kyrië algemeen onder zijn volkje wilde verspreiden. Nieuwsgierig
als het oudje was, spitste het z'n ooren en vernam, dat 's anderendaags in den vroeg-avond het heele korps kabouters de Heskok zou verlaten om naar den Kabouterberg te Hoogeloon op te trekken, wellicht
om Kyrië aldaar te begraven. Om getuige te zijn van den aftocht zou
hij zich verdekt opstellen in de Goorstraat te Veldhoven, onder de
zogenaamde Goorbrug, dien noodwendig het korps dwergen zou volgen.
Dat hij gehurkt in 't water der beek misschien uren gedoken moest
zitten, had hij er wel voor over. Tegen middernacht hoorde hij in de
verte het leger der kabouters op hun regelmatige, lichte voetstappen
naderen en over de brug trekken. Hun getal was niet te schatten;
honderden, duizenden misschien; want het boerke zat tegen het opkomen
der morgenzon nog gehurkt onder de brug, toen de laatste kabouter
voorbij trok. Met 'n doornat pakske verliet hij toen zijn schuilplaats
en vertelde aan ieder, die luisteren wou, zijn wedervaren. Sindsdien
zijn in de Heskok de kabouters niet teruggekeerd.
Vanuit den Kabouterberg te Hoogeloon deden de kabouters in den omtrek
meermalen nachtelijke tochten en brachten dan een bezoek aan bepaalde
hoeven, buiten de kom van het dorp gelegen. Zoo stond op het gehucht
"De Haef" te Duisel een hoeve, "Armenhoeve" geheeten, waar de dwergen
meermalen verschenen. Ze vroegen de bewoners vaak een kat, want kattenvleesch was voor hen 'n lekkernij. Ze braadden het beest in een
vuur, dat ze buiten tegen een stroomijt aanlegden, zonder dat het vuur
brand veroorzaakte. Als belooning voor de bewezen diensten hielpen dan
de kabouters de bewoners in hun bezigheden en voorspelden hun veel geluk, want het volkje verstond ook de kunst van waarzeggen. Zoo troffen
zij op zekeren avond de huisvrouw in zeer droevige gemoedstemming aan,
omdat haar man, die vaak naar Den Bosch ging om aan de groote heeren
aldaar jachthonden te verkoopen, ditmaal reeds dagen langer wegbleef
dan naar gewoonte. De kabouters namen
- de hand der vrouw, beschouwden
de binnenzijde en lazen daarin: De jachthond, dienUwmaninDenIksch
moest afleveren, is uit het venster gesprongen van het logement waar
Uw man overnachtte en heeft zijn poot gebroken, Dit heeft de terugreis van Uw man vertraagd." Binnen een paar dagen was de man op zijn
hoeve weergekeerd, en alzoo kwan de voorzegging der kabouters letterlijk uit.
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-77 II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM
(vervolg)
14-5-1616

461.

blz. 195/2

Machiel Joris heeft overgedragen aan Jenneken, weduwe van Roeloff
Wbuters, en haar kinderen de grond, met het daarop staande huis, die
op 4-2-1616 door wijlen Roeloff aan Machiel is verkocht en overgedragen. Jan, zoon van Machiel Joris, geeft aan zijn vader het erfgoed
terug, dat de laatste hem uit de van Roeloff Wouters gekochte goederen heeft overgedragen.
Schepenen: Van Hove - Janssens
462.

Z.

10-11-1616

blz. 195/3 - 200/1

De kinderen en erfgenamen van Hendrick Gerits en diens vrouw Elisabeth, te weten: Andries Hendricx, Joost Janssen als man van Anna,
Jacop Reynders als man van Catalijn, en de kinderen van Jooris Lybrechts (Goort Jooris, Roeloff Jooris, Hendrick Peeters als man van
Alit, Wilbort Janssen als man van Ida), hebben de hun nagelaten goederen gedeeld.
1. Aan Andries Hendricx zij-n ten deel gevallen: a. het kleine huisje
te Zeelst met het daaraan gelegen weiland, genaamd "de Vorste Eeckt"
(belendende percelen: het gemene kerkpad, de straat, het stuk waarvan dit is gedeeld); b. 35 roeden in de "Weyer-eeckt" en 4 voeten
dwars daar doorheen (belendende percelen: het kerkpad, het stuk waarvan dit is gedeeld, Michiel Paulus, de begunstigde zelf); c. een weiland in het Muggenhoel, genaamd "het Spoerevelt" (belendende percelen: Goort Hendricx, Hendrick Goorts, het stuk waarvan dit is gedeeld, de gemene straat); d. "de Kivits Ecker" (belendende percelen:
jhr. Borchgrave - heer van Oerle -, het stuk waarvan dit is gedeeld,
jhr. Berworts, Claes Paulus en anderen); e. "den Sou Ecker" met de
halve Broeckwech (belendende percelen: de Broeckwech, "den Kecken
Ecker", Dierick van Hoeve, het stuk waarvan dit is gedeeld); f. "den
Langen Ecker" (belendende percelen: Jacop Reynders, Claes Paulus,
Peeter Janssen, Gooris Gijsbrechts en anderen).
2. Aan Joost Janssen zijn ten deel gevallen: a. de schuur met het
aangelegen land (belendende percelen: het stuk waarvan dit is. gedeeld, de pastorie, de straat, opnieuw de straat - met de gracht of
Sloot ertussen -); b. een weiland genaamd "den Cleynen Kivit" (belendende percelen: Geerit Cornelis, Cathelijn Cornelis, de straat);
c. "de Weyer-eeckt" (belendende percelen: het stuk waarvan dit is gedeeld, Michiel Paulus, de straat); d. de halve "Soet Acker" (belendende percelen: het stuk waarvan dit is gedeeld, de pastorie van
Zeelst, Dierick Lauwreyssen); e. "den Molenecker" (belendende percelen: Willem Gijsberts, Hendrick Janssen, Dierick van Hoeve); f. een
akker aan de Valgater (belendende percelen: de pastorie, Michiel
Paulus, Aert Thonis en anderen, de weg); g. een deel van de "Kivits
Ecker" (belendende percelen: Gooris Gijsberts, het stuk waarvan dit

is gedeeld, jhr. Berworts)_; h. het mede-gebruik van "den Misshoff"
voor bepoting, niet voor bebouwing.
3. Aan Jacop Reynders zijn ten deel gevallen: a. het brouwhuis met
getouw, oven, bakoven, put, "vloed" en trekkuip, gelegen te Zeelst,
waarbij een tuin met doornhaag (belendende percelen: Dierick Lauwreyssen, het stuk waarvan dit is gedeeld, de weg, de gemene straat);
b. een weiland in het Muggenhool, genaamd "het Spoerevelt", en wel
het middelste deel hiervan zoals dat is afgepaald tot aan de zoe
(belendende percelen: het stuk waarvan dit is gedeeld, Goort Hendricx en anderen, de straat, Goort Hendricx); c. een weiland genaamd
"d'Echterste Eeckt" (belendende percelen: Aert Wilborts, de straat,
Claes Paulus, jvr. Van Berckel); d. "den Haeghdooren Ecker" met de
halve weg daarlangs (belendende percelen: de.weduwe Lucas Walravens,
de weg, Peeter Janssen, Michiel Paulus); e. "den Dryhoeck-ecker" met
gedeelten van de aangrenzende wegen (belendende percelen: de oude
heer van Zeelst, Hendrick Janssen); f. een deel van "den Langen
Acker", vooraan metend 11 lopenzaad en 4 roede (belendende percelen:
Heylken Janssen - weduwe -, het stuk waarvan dit is gedeeld, Peeter
Janssen, Willem Gijsberts).
4. Aan de kinderen van Jooris Lybrechts zijn ten deel gevallen:
a. het oude huis te Zeelst met stal, schop en aangelegen land (belendende percelen: het stuk waarvan dit is gedeeld, de straat, de gemene
straat); b. al het huisraad in genoemd huis (de mosterdmolen mag mede
door de andere erfgenamen worden gebruikt); c. het achterste deel van
het "Sporenvelt" in het Muggenhoel, met het straatje aan één einde
(belendende percelen: het stuk waarvan dit is gedeeld, Jan Peeter
Ariëns, Henrick Aerts, Goyaert Hendricks); d. een beemd op "den Langen Dijck" (belendende percelen: Margriet Aerts, de Gender, Hendrick
Janssen, Jacop Mercelis, Gerit Aerts); e. "den Dryhoeckacker" met gedeelten van de aangrenzende wegen (belendende percelen: Peeter Janssen, de Broeckwech, het stuk waarvan dit is gedeeld); f. "den Soet
Acker" met een weg (belendende percelen: het stuk waarvan dit is gedeeld, Dierick Lauwreyssen); g. "den Pat-acker" aan de molen (belendende percelen: Goort Jooris, de pastorie en anderen, Dierick Lauwreyssen, de weg); h. het medegebruik van "den Missiff" - echter niet
om op te bouwen -. De waterloop die van de straat komt, moet vrij
door het aangelegen land bij het oude huis kunnen blijven stromen.
Het recht van uitgang door de "camer" naar de. straat, "gelijck de
deure nu tegenwoordich is hangende", blijft behouden. Tot deze portie
behoren de volgende lasten: 6 vat rogge per jaar aan de pastorie te
Zeelst, 4 vat rogge en 7 stuivers per jaar aan de Heilige Geest te
Zeelst, 3 gulden per jaar aan Dierick van Hove, 84 stuiver cijns per
jaar aan de Baselaers, en een cijns aan De Borchgrave. Zolang Wilbort
en Ida in leven zijn, moeten het jaargetijde van Hendrick Gerits en
diens vrouw Elisabeth alsmede de rechten van de pastoor en de koster
worden voldaan.
Schepenen: Van Hove - Cornelis Jans
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Z.

12-11-1616

blz. 201/1 - 203/2

De kinderen van Jooris Lybrechts hebben onder elkaar van de vierde
portie uit vorengenoemde deling een minnelijke schatting gemaakt, en
elkaar 'uitgekocht". Aan Wilbort Janssen zijn overgedragen: het oude
huis met huisraad, stal, turfschop en aangelegen land; "den Soutacker"; "het Spoorenvelt" met het straatje; de diverse rente- en
cijnslasten. Aan Goort Jooris alias Borchouts is overgedragen: "den
Dryehoeck-acker". Aan Hendrick Peeters zijn overgedragen: de halve
"Pat-acker"; de halve beemd op de Langen Dijck. Aan Roeloff Jooris
alias Borchouts zijn overgedragen: de halve "Put-acker"; de halve
beemd op de Langen Dijck (twee roeden groter dan de andere helft).
Schepenen: Dierick van Hoeve - A. Janssen
464.

Z.

16-6-1617

blz. 203/3 - 204/1

Goyaert Jooris, Roeloff Joris, Hendrick Peeters als man van Alit en
Wilbort Janssen als man van Ida hebben overgedragen aan Andries Hendricx: a. een rente van 3 gulden per jaar, sinds 21-5-1595 geheven
uit de goederen van Jacop Vereijcken; b. een rente van 41 gulden per
jaar, sinds 28-2-1571 geheven uit de goederen van Peeter Henrick
Mintten.
Schepenen: Van Hove - Janssen
465.

Z.

12-11-1616

blz. 204/2 - 204/3

Wilbort Janssen heeft overgedragen aan Goort Jooris: een rente van
191 vat rogge per jaar met de verlopen termijnen, te heffen krachtens
akten van 9-1-1435 en 7-1-1454. Als tegenprestatie zal Goort in naam
van Wilbort aan Roeloff Jooris de 112 gulden betalen, die Wilbort nog
aan Roéloff verschuldigd is in verband met de uitkoop van zeker onroerend goed.
Schepenen: Van Hove - Janssen
466.

12-11-1616

blz. 205/1

Namens Diericx heeft overgedragen aan GoOrt Jooris: een stuk groesveld genaamd "de Eeckte" (belendende percelen: het stuk waarvan het
is gedeeld, de straat, jvr. Ida de Borckgrave).
Schepenen: Hoffman 7 Janssens
467.

12-11-1616

blz. 205/2

Goort Jooris belooft, in verband met bovengenoemde overdracht, 100
gulden per lopenzaad te betalen, waarvan 50 gulden bij de vest, en
de rest op Kerstmis eerstkomend, alsmede 10 gulden voor een kermis.
Schepenen: Hoffman - Janssens

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
(vervolg)
427.

V.

3/19v

1799

Afschrift van eenmissive van de ontvanger- en rentmeester-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 24-1-1798 aan de Municipaliteit
van Veldhoven, waarin hij verklaart voor rekening van de provincie
schuldig te zijn ten behoeve van Veldhoven een som van f 3.750,-voortspruitende uit rekwisities ten behoeve van de Franse troepen, en
wel tegen een rente van 5%, ingegaan 13 juli 1797.
Getekend: H.B. Martini
428.

V.

3/20r

1799

Afschrift van een missive van de ontvanger- en rentmeester-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 24-1-1798 aan de Minicipaliteit
van Veldhoven, waarin hij verklaart voor rekening van de provincie
schuldig te zijn ten behoeve van Veldhoven een som van f 1.200,-voortspruitende uit rekwisities ten behoeve van de Republiek en derzelver geallieerden, en wel tegen een rente van 5%, ingegaan 13 juli
1797.
Getekend: H.B. Martini
429.

Z.

1799

3/20v

Afschrift van een missive van de ontvanger- en rentmeester-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 23-12-1796 aan de Municipaliteit van Zeelst, waarin hij verklaart voor rekening van de provincie
ten behoeve van Zeelst schuldig te zijn f 575,-- voortspruitende uit

de gefourneerde quote van de gemeente Zeelst, tegen een rente van
31%, ingegaan 1-1-1797.
Getekend: H.B. Martini

430.

Z.

1799

3/21r

Afschrift van een missive van de ontvanger- en rentmeester-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 24-1-1798 aan de MUnicipaliteit
van Zeelst, waarin hij verklaart voor rekening van de provincie ten
behoeve van Zeelst schuldig te zijn een bedrag van f 2.700,-- voortspruitende uit rekwisities ten behoeve van de Franse troepen, en wel
tegen een rente van 5%, ingegaan 13 juli 1797.
Getekend: H.B. Martini
431.

Z.

1799

3/21v

Afschrift van een missive van de ontvanger- en rentmeestet-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 24-1-1798 aan de Municipaliteit
van Zeelst, waarin hij verklaart voor rekening van de provincie ten
behoeve van Zeelst schuldig te zijn een.som van f 775,-- voortsprui-
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tende uit rekwisities ten behoeve van de Republiek en derzelver geallieerden, en wel tegen een rente van 5%, ingegaan 13 juli 1797.
Getekend: H.B. Martini
432.

B.

1799

H. Coppelmans, P1. Baselmans, Jan van Dijk, W. van Grootel, sekretaris J.F. de Wit

3/22r

Afschrift van een missive van de ontvanger- en rentmeester-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 23-12-1796 aan de Municipaliteit van Blaarthem waarin hij verklaart voor rekening van de provincie ten behoeve van Blaarthem schuldig te zijn een bedrag van f 250,-voortspruitende uit de gefourneerde quote van Blaarthem, tegen een
rente van 31%, ingegaan 1 januari 1797.
Getekend: H.B. Martini
433.

B.

3/22v

1799

Afschrift van een missive van de ontvanger- en rentmeester-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 24-1-1798 aan de Municipaliteit
van Blaarthem waarin hij verklaart voor rekening van de provincie ten
behoeve van Blaarthem schuldig te zijn een bedrag van f 1.575,-voortspruitende uit rekwisities ten behoeve van de Franse troepen,
tegen een rente van 5%, ingegaan 13 juli 1797.
Getekend: H.B. Martini
434.

B.

1799

3/23r

Afschrift van een missive van de ontvanger- en rentmeester-generaal
der domeinen van Bataafs Brabant d.d. 24-1-1798 aan de Municipaliteit
van Blaarthem, waarin hij verklaart voor rekening van de provincie
ten behoeve van Blaarthem schuldig te zijn een som van f 425,-voortspruitende uit rekwisities ten behoeve van de Republiek en derzelver geallieerden, tegen een rente van 5%, ingegaan 13 juli 1797.
Getekend: H.B. Martini
435.

V.

24-4-1800

3/23v-24r

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters en anmeester
,van Veldhoven, waarbij wordt besloten de fungerende burgemeesters
Joseph van der Sanden en Antonie van der Linden in hun funktie te
kontinueren en eveneens de anwneester Jan van Doorn.
Getekend: J.v.d. Sanden, A.v.d. Linden, J.v. Doorn, J. Somers,
W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, sekretaris J.F. de
Wit
436.

Z.

25-4-1800

3/24v-25r

Vergadering van schepenen, burgemeesters, armmeester en zetters van
Zeelst, waarbij wordt besloten de fungerende burgemeesters Antonie
van Lierop en Peeter Schutjens in hun ambt te kontinueren. Als armmeester wordt benoemd Jan Egelmeers.
Getekend: A. van Lierop, Peeter Schutjens, Jan Egelmeers, Francis
van Lierop, Leonardus Louwers, Hendrik Janssens,

437.

B.

26-4-1800

3/25v-26r

Vergadering van schepenen, burgemeester, armmeester en zetters van
Blaarthem, waarbij wordt besloten de fungerende burgemeester Antonie
van der Leen in zijn ambt te kontinueren.
Getekend: J. van Baarschot, J.M. Baselmans, F. van der Leen,
A. van der Leen (kan niet schrijven), P. van Dommelen
438.

V.

3/26v

11-9-1800

Jan Somers, president, en Wouter van den Eijnden, schepen van Veldhoven, kommitteren de schepen Arnoldus van den Wildenberg, om zich
op 16 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan
te dienen voor de tijd van 1 oktober 1800 tot 30 september 1801.
Niet getekend.
439.

Z.

3/27r

12-9-1800

Henricus Coppelmans, schepen, Antonie van Lierop en Peeter Schutjens,
burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Mattijs Baselmans,
om zich op 16 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de tijd van 1 oktober 1800 tot 30 september
1801.
Getekend: H. Coppelmans, A.v. Lierop, P. Schutjens
440.

B.

13-9-1800

3/27v

Jan M. Baselmans, schepen, en Antonie van de Leen, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren de schepen Joost van Baarschot, om zich op
16 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aar_
te dienen voor de tijd van 1 oktober 1800 tot 30 september 1801.
Getekend: A.v.d. Leen (kan niet schrijven)
441.

2,

23-1-1801

3/28-29

Vergadering van burgemeesters, schepenen, armmeester en zetters van
Zeelst naar aanleiding van een verzoek van verschillende inwoners,
om enige roeden voorpoting aan en van zekere percelen teul- en groenland binnen Zeelst gelegen. in eigendom te verkrijgen. De vergadering
zal. het Departementaal Bestuur hierover informeren 1) dat de verzochte te verkrijgen voorhoofden gelegen zijn in een gebied, waarvan
de voormalige Staten-Generaal als hertog van Brabant de enige grondheren waren, 2) dat deze "gemeent" aan de inwoners van Zeelst alleen
ten. gebruike is uitgegeven en dat de datum van die uitgifte niet kan
worden opgegeven, 3) dat het stuk grond door Zeelst kan worden gemist, 4) dat na verkoop van deze grond nog voldoende weide voor het
vee van de ingezetenen overblijft, S) dat de vergadering van mening
is, dat de prijs per roede zal moeten. bedragen 10 stuivers.
Getekend: M. Baselmans, H. Coppelmans, A.v. Lierop, Peeter Schutjens, J.v. Dijk, W.v.Grootel,H.Janssens,sekr.J.F.deWit
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ende achten gecomen byde XL soldaten te voet van Heusden, ende eenen
maeltyt gedaen hebbende syn wederom gekeert, ende inde kercke geweest zynde en hebben nyet aengericht dan heeren Goessenen wat verveert, die inde thore sat.

IV. JAARKRONIEKEN UIT DE SCHEPENPROTOKOLLEN VAN OIRSCHOT-BEST

(door J. Santegoeds, Nuenen)

(vervolg)
Oirschot R.144a

1592

Het coren heeft dit jaer seer goeden coop geweest, een lopen roggen
doergaens IX st, een lopen gersten XII st, haver vyff st, boeckweyt
seven st.
Het bier midts den impost I st. II den. den pot.
Den rogge ende coren is voerden oigst beter coop geweest dan daernae.
Dit jaer en is egeen oeft gewassen ende weinich naeschaeren, 't vet
is dier.
Het gelt heeft inde meyery dit jaer cours gehadt te weten den rosen
nobel IX1 gld, den ducaet VIII gld, het Spaens pistolet ende France
ende keysers cronen III gld XIII st, den gouden reaal ende angelot
ses gld VI st, den gouden gulden III gld II st, den gouden carolus
II gld III st, den philips II gld XII st, de ducker nelrosen IIII
gld IIII st, insgelyck de enckel ducaet kenlyck den Bilveren philips
III gld, den ryx ende Bourgiensche daelders II gld XIIII st, ende
voerts alles naeen
advenant.
Ende opten XIII
octobris eest geit wederom affgeset binnen Den
Bosch volgende tplacaet ende men mostet vuytgeven ende ontvangen gelyck tot Bruessel Antwerpen over
.... in Brabant ginck, te weten
den nobel geset op seven gld IX st getolléreert
ducaet seven
gld, den angelot V gld, den gouden reaal V gld VI st, de fransche ende keysers cronen III gid III st, het pistolet III gid II st, het
Ytaliaens III gld, ende voerts nae advenant, den philips daelder
II1 gld, den rijx ende Bourgoenssen daelder II gld V st, den
....
daelder, Staten daelder, Antwerpse gulden ende generalycken alle andere munten van de grave vande Berge, de provincien van Hollant, Zeelant, Overijssel, Groeningen,
.... , Rechem St. Stevens weert, ende dyer gelycke verboden.
Opten VI en novembris 1592 smergens omtrent sevendalff uren sijn hier
inne tomen gevallen twee compaignien ruyteren, deen van cap. Donck,
dandere Lespijn, liggende tot Heusden, ende naedyen sy een paer uren
oft daeromtrent gelegen hadden sijn vertrocken ende waeren tot sommige staden moet wiarch geweest.
Oirschot R.144a
e

1593

Opten II january 1593 des smergens syn hier inne gecomen ses oft
zeven ruijteren van capteyn Bax tot Bergen opten Zoom liggende, daeraff een was genoemd Papeter, ende noch eenen crackeellen, dienren voer
executie van gepretendeert rouw voerder heeft moeten geven acht pont
Vlaemsch Hollants gelts dat hier wel bedroech LV gld.
Heusden:
Opten XIdenfebruary 1593 alhier. tot Oerschot smergens ontrent seven

Aprilis
Hollant: en
aprilis syn hier gecomen vier compaignien ruyteren vanOpten XXV
den Staten van Hollant, de een vande grave van Hohenlo, dander vanden grave van Selinst, van graeff Willem van Nassau, ende de heere
van Potelis, ende gelegen hebbende eenen nacht syn wederom vertrocken naer hennen leger voer Geertruydenberge.
Hollant:
Ende graeff Mauritius van Nassauw is met synen leger voerde stadt
van Sinte Geertruydenberge gecomen opten XXVIII marty 1593.
Hollant, pyonieren ende wagens:
en aprilis ons beschreven omme 200 pijonieren te doen, ende neDen T
gen wagenen. Daer aff gesonden eenen grote nombre van pijonieren ende ses wagenen, daeraff den eenen noch tot
Pinxten nyet thuys en
.
was, maer is gekeert sanderdaeghs, ende in plaetse van dyen eenen
anderen moeten hueren.
Zedert den selven tyt des aencomens vanden voerscreven leger hebben
hen seer sterck gemaeckt ende beschanst schier rontsom de stadt, soe
sterck (alsmen seeght) oft eene stadt waere, ende tegen dyen vander
stadt daerinne het garnisoen vande Co. Ma. was liggende, seer geschoten ende gevochten.
Daer zyn middelre tyt geduerende het belech diversche waeghalsen
uytgevallen, tydinge hier ende weder brengende, nyet tegenstaende
het dichte belegeringe vande Staten.
Inde stadt en is ter werelt geen gebreck van leeftochte geWeest, dan
alleenlyck van salve ende chirurgyns.
Stadt vanden Berge besprongen:
Ende soo sy seer tegen malcanderen hebben geschoten gehadt ende die
van binnen (wesende onder het regiment van M. de Bergis, heere van
Waterdijck etc.) seer onversien meer waeren van cruijt, dat is buspulver, isser eenen soldaat ten lesten vuytgevallen die tanderen
ende graeff Mautyt den Berge hadde helpen overgeven aende
ritz ende den Staten gewaerschout datter egeen pulver oft buscruyt
meer en was, omme daermede syn leven te winnen, endeen
op dyen voet
junij de selve
hebben sy de stadt besprongen, sulx dat opten XXV
noch by appoinctement over ginck, ende syn met vollen geweere vuytgetrocken, versien wesendd met wagens die hen de voerscreven graeff
Maurits dede omme hen bagagien te laden, ende daermede ewech doen
convoyeren, de gequetste in de stadt latende omme gecureert te worden, omme alsdan nae te seynden.
Heerwagen:
Opten

1593

Aprilis syn ons beschryff brieven gecomen vande schout van
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-85Kempelant, Clusio, omme in Kempelant te doen ten dienste zynder majesteyt twee heerwagen daeraff Everart int Ekerschot den eenen aen
heeft genomen voerde helft van Kemplant voer IIII1 gld sdaeghs welcke
syn Peter Anthonis Sgraets ende Jacop
en Henrick Gerarts knecht met drye
aprilis ende in dienste gecomen den
perden
en affgevaren sijnde den XX
XXI .
Malus
Wagens:
Opten 12 maij heeft den Chilt Cagoigna vuyt Turnout geschreven dat hy
ten dienste van syne majesteyt uyt Kemplant wilde hebben twintich
wagens met hoy, XX met stroy, ende XX ledige wagens ende sulx aende
schout van Kemplant geschreven hebbende,'synder prontsie gesonden
vier wagens vuyt Oerschot te weten twee vuyt Verrenbest den eenen met
hey ende den anderen met stroy, eenen van Naestenbest met stroy, ende
eenen van Aerle met heij, daermede Henrick de Leuwe is getrocken opten ... maij naer Turnout ende waer hy met Adriaen Dirxssen van Waelre ende den voerscreven vier wagens heeft moeten blyven vier dagen
ende daernae los gecomen.
Wagens:
Opten XXVII maij is dleger van zyne majesteyt van Turnout vertrocken
naer Geertruydenberge om te ontsetten, ende dyen nacht gelogeert tot
Gilze ende voerts nedergeleeght tot Oesterhout, ende ten Houdt byden
Mee.
e
dach is mons. Dachverlies wederom tot Oerschot gecoOpten selven 21
men met enige ruyteren vanden Bosch ende van Grobbendonck ende de
ruyteren doer rydende is hier wat affgestaen met mons. de Merode de
sone vande heere van Zueterwouw, die wat alhier bleeff ende Dachverlies hier brengende ordinantien vande Chbr Cigoigna heeft gecommandeert omm terstont vuyt Kemplant te doen LXXX ledige wagens wel gespannen, daeraff dat Oerschot heeft gedaen XVI wagens die opten XXX'
syn gereden met Henricken int Ekerschot ende Duckens naer Den Bosch
ende aldaer met victalie geladen gevaren naerden voerscreven leger,
vuytgeweest zynde vier dagen, ende ses daernae noch int leger moeten
blijven tot ......
Broot ende pyonieren:
Item de selve ordinantie was noch innehoudende van XL ponden broots
ende IIC LXXXVIII pyonieren terstont bereet te maecken, daeraff Oerschot hadde gebacken synen quote tot VIII ponden ende bereet gemaeckt
LVII pyonieren, maer en worden alsdoen noch nyet gesonden. Ende dese
voerscreven ordinantie bij Dachverlies al vuyt gegeven ende bestelt
zynde syn wederom vanden compaignie van Grobbendonck gecomen acht oft
tien peerden daermede hy den selven 21 maij van hier is gereden nae
den wintmolen ende soe wederom aengeslagen naer Roij, daer hy van gelycke ordinantie aende quartiere van Pelant naer henne quote oyck
heeft gebrocht.
Item daernae heeft de voerscreven Dachverlies wederom ordinantie gesonden dat men de reste vand voerscreven wagenen bijden Chlt. Cigoigna vuyt Turnout geheyscht (die de selve Dachverlies hadde bevolen tot
Oerle bij een te blijven geladen met hey ende stroy) soude ophouden
ende in plaetse van dyen soude seynden tot sHertogenbosche bijden

commissaris vande viures Hanebroeck dertich ledige wagens, daeraff
onsen quote was ses wagenen, ende soe de selve ses wagenen ten Bosch
quamen, was troucy ewech, hoe wel wij nochtans alle de selve voerscreven wagens yegelyck op synen geordineerden tyt veerdig hebben
gehadt, eensdeels omme de majesteyt dienst te doen, anderssins oyck
doer vrese dat de voerscreven Dachverlies daerop stelde eenen peene
van hondert goude cronen opten de faillanten te verhaelen ende naedemael tvoerscreven convoye ewech was, syn se wederom tsanderendaeghs
gekeert, nochtans nyet sonder schade van enige peenen bij den hogenschout gepretendeert, maer ginck tselve tamelyck te werck.

V. a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW
(vervolg)
74.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA
4 februari 1386
(R.A.N.B., Archief van het Kapittel van Oirschot 1 166)

Johann, bi der gratiën Goids hertoginne van Lucemborch, van Lothrijck, van Brabant, van Lymborch, ende marcgrevinne des Heilichs
Rijcs, doen cont allen luden ende bekennen openbaerlic mit desen
brieve, dat wij, - om die goide gonste die wij dragen tot onser kerken van Sente Peters te Oerschot, ende omdat die deken ende capittel
derselVer onser kerken na onse doot ewelic ende ummermeer schuldich
sijn selen alle jaer onse jaergetide in derselver onser kerken te
doin mit vigiliën, mit zielmissen ende commendaciën, temelic also
daertoe behoirt
denselven deken ende capittele onser kerken voirscreven, die nu sijn ende namails ten tide wesen selen, gegeven hebben ende verleent, geven ende verleenen mit desen brieve, voir ons,
onse oir ende erfgenamen t'eweliken daghe, datsi kiesen ende setten
moghen eenen man dien si willen ende hen orberlic daertoe dunken sal,
hi sij clerc of leeke, tot eenen roedregher in derselver onser kerken
van Oerschot, id sij te live of te wederseggen also hen dat orboirlic
dunken ende genuegen sal tot pourfijt onser kerken ende capittelen.
Welc roedregher, aldus gecoren ende geset, overmids des voirscreven
dekens ende capittelen onser kerken voirscreven openen besegelden
brieven die si hem dairop geven selen -, van der tijt voirtaen dat
hi aldus geset sal sijn ende also lange als hi sijn sal roedreger in
onser kerken voirscreven, vrij, los ende quijt sijn sal van allen beden, schattingen, hervaerden, ende van allen anderen wereliken geboden die van onsen wege aldaer geset of gedaen selen werden, in alle
der araegen dat die roedreghers sijn in onsen kerken van Sente Peters
te Beke ende van Sente Oeden Rode, ende schuldich sijn te wesen na
alsulken previlegiën, brieven ende herbrengen als si dairaf hebben.
Ontbieden dairom ende bevelen ernstelic onsen drossaert van Brabant,
onsen scoutheiten van Den Bosch ende van Kempelant, ende allen anderen onsen scoutheiten, vorsteren ende ambachteren onser Meyeriën van

- 87 Den Bosch, die nu sijn ende namails ten tide wesen selen, ende eiken
van hen sunderlinge, dat si denselven deken ende capittelen onser
kerken van Oerschot voirscreven ende hoeren roedregher voirscreven
desen previlegiën ende ghichten, die wij hen voir ons ende onse oir
ende erfgenamen onwederroepelic gegeven hebben, rastelic ende vredelic gebruken laten ende doin gebruken, sonder enich letsel of commer
daerin te doin of te laten geschiën in eniger manieren, ende des
niet en laten, op onse hulde ende vriesschap te behouden. In orconde
ende getuge welker dinge voirscreven wij onsen segel aen desen brief
hebben doin hangen. Gegeven te Bruessel opten IIIIden dach van februario, in 't jaer ons Heren MCCC tachtentich ende sesse, na costume 's hoifs van Camerijc.
(Hertogin Johanna oorkondt, dat zij aan deken en kapittel van
Oirschot het voorrecht heeft verleend een roededrager in de
Sint-Petruskerk te mogen aanstellen, die evenals de roededragers in de kerken van Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode vrijheid
van belasting zal genieten.)
N.B. De roededrager was een kerkwachter of ordebewaarder, tevens
lijfwacht van de kanunniken. De roede die hij droeg was het teken van het gezag van degenen in wier dienst hij stond.
75.

OORKONDE VAN HERTOGIN ]OHANNA
1 februari 1395
(R.A.N.B., Archief van het Kapittel van Oirschot I 166)

Johanna, bi der gratiën Gods hertoginne van Lutzemborch, van Lothrijck, van Brabant ende van Lymborch, marcgrevinne des Heilichs Rijcs,
doen cont ende kenlic enen yegeliken, dat wi uut versuec ende beden
des dekens ende der capittelen onser kerken van Sente Peters t'Oerschot, overmids letsel ende ongebruyc dat hen enen tijt herwairt gedaen heeft geweest in sekeren diensten ende gysten, die si van outs
hebben gehat - also si ons hebben doen thoenen -, te weten is in den
goede te Ghinhoven te Mierde, dat wilen was Jans van Tullen, ende in
den goide te Esbeke, tot Hilwarenbeke gelegen, dat te wesen plach
Henrics van den Dijke, een wairheit hebben doin besitten bi onsen
schouteit van Kempelant, in jegewerdicheit onser manne van leve, wes
die deken ende capittel onser kerken van Sente Peters t'Oerschot
voirscreven van desen tweën diensten van outs hebben geuseert ende
gehat, welc wairheit onse schouteit voirgenoemt ons over heeft geseint. Dairinne dat wi, overmids onsen rait - dairtoe van onsen wegen
gedeputeert
clairlic hebben vonden, na den getuge in deser wairheit begrepen, dat die deken ende capittel voirscreven van ouden hercomen jairlics enen dienst hebben gehat op elc van den goiden voirscreven. Dat's te verstain, dat si, met denghenen die hen toehoerden
ende met hoiren perden, vogelen ende honden, dair op gecomen hebben
na den eten van den dage, ende bleven dair eten ende drincken op des
goets cost, des nachts dair tuevende ende des mergens dair ontbitende ende voederende. Ende wanneer den deken ende der capittelen voirscreven dien dienst gewernt wairt, dat si dan dairvoir panden ende

- S8 hielden van den beesten die si op die goide vonden, ende hoiren
dienst deden gelijc si op die goede gedain souden hebben, dairvoir
dat si die beesten houden deden totdat hoir cost van dien diensten
betailt was. Ende want wi bi der heiliger kerken recht sculdich
sijn te bliven ende die te verantwerden van onrechte, ende sunderlinge onser kerken van Sente Peters voirscreven die onse vorders
hebben helpen maken ende stichten, so begeren wi ende willen, dat
die deken ende capittel onser kerken van Sente Peters t'Oerschot
voirscreven voirtaen allewege hebben ende vredelic gebruken des
diensts voirscreven op den goiden van Ghinhoven ende van Esbeke
voirgenoemt, also si van outs gedain hebben, also lange totdat ons
met meerre bescheit gethoent werde, dat dese voirscreven twe goede
van desen dienst vrij ende ongehouden sijn. Ende voirt, dat sij
selve mogen panden ende houden die beesten op dien goeden wesende
wair hen die dienst gewernt worde, gelijc si van ouden tiden gedain
hebben. Bevelen dairom ernstelic onsen schouteiten van Den Bosch
ende van Kempelant, die nu sijn of namails wesen sullen, dat si
den deken ende der capittelen voirscreven te hoiren versuec altijt
behulpich sijn, hoiren dienst te gecrigen gelijc voirscreven steet,
op den goeden voirgenoemt, si sijn vererfpacht, gescheiden of ongescheiden, also verre die strecken, also wail alsof die goede noch
geheel ende ongescheiden weren, sonder enich wederseggen. In orconden des briefs dair wi onsen segel aen hebben doen hangen, gegeven
te Bruessel, des maendaigs voir Onser Vrouwen dach Purificatio in
't jair ons Heren MCCC negentich ende vive, na costume 's hoifs van
Cameric.
(Hertogin Johanna oorkondt, uit getuigenissen te hebben bevonden, dat deken en kapittel van Oirschot vanouds het recht bezitten, eenmaal per jaar met hun gevolg een maaltijd, overnachting
en ontbijt te genieten op het goed te Ghinhoven onder Mierde,
dat eertijds toebehoorde aan Jan van Tullen, en op het goed te
Esbeke onder Hilvarenbeek, dat eertijds toebehoorde aan Henric
van den Dijke, en dat zij, indien hun dat recht wordt geweigerd,
vee van de genoemde goederen in beslag mogen nemen totdat de geleden schade is vergoed.)
N.B. Hier is sprake van een "giste", welke term door het middelnederlands woordenboek als volgt wordt verklaard: "het recht van
een leenheer om enige dagen met zijn gevolg zijn intrek te nemen
bij een leenman".

VI. OUDE TOPONYMICA
Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

- 89 VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN DER HEIJDEN (VERHEIJDEN) van 1673 af
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)

-90ARNOLD VAN DER HEIJDEN (V)
31-10-1755 Johannes

x

CATHARINA SWINCKELS
get. Johannes Deckers, Maria v.d.
Heijden

CHRISTIAAN VAN DER HEIJDEN (V)
?- 8-1759 Dionijsius

X

MARIA VAN BREGHT
get. Arnold v.d.Heijden, Johanna
v. Breght

HENRICUS VAN DER HEIJDEN (Z)
27- 4-1760 Henrica

X

HENRICA KERCKHOFS
get. Petrus v.d.Heijden, Joanna
Kerckhofs

JOANNES VAN DER HEIJDEN (Z)
23- 8-1763 Josephus

X

IDA HURCKS
get. Petrus v.d.Heijden, H.Kerckhofs loco M. Hurcks
Daniel Hurcks; Antonia v.d.
Heijden
Henricus v.d.Heijden, Anna
Hurcks
Petrus Mitsers, Henrica Kerckhofs
Josephus v.d. Heijden, Joanna
Sanders
Adrianus v.d.Meeren, Cornelia
Beij nen

WILHELMUS VAN DER HEIJDEN (Z)
3- 3-1765 Josepha

X

ANNA MEULENDIJCK
get. Josephus v.d. Heijden, N. Veeters loco Nicola Meulendijck

WILHELMUS VAN DER HEIJDEN (Z)
20- 2-1768 Anna

X

DIMPNA KERISEN
get. Henricus v.d. Heijden, Ida
Hurcks loco Maria Catharina
Kerisen

PETER VAN DER HEIJDEN (Z)
5- 2-1780 Johanna Maria

X

HENDRIKA COLEN VAN GERWEN
get. Johannes Libreghs, Catharina
Reddiers

HENRICUS VAN DER HEIJDEN (Z)
29- 4-1785 Andreas

X

CATHARINA VILTDECKERS
get. Adam v.d. Heijden, Maria Viltdeckers
Henricus Lobri, Maria v.d.
Heijden

X

JOANNA VESTERS
get. Henricus v.d. Heijden, Wilh.
Vesters
Peterus Schepers, Aldegondis
Vesters
Andreas v. Deventer, Alleg.
Vesters
Lambertus v.d. Loy, Gertr.v.
Deventer

(vervolg)
JOANNES VAN DER HEIJDEN (Z)
11- 7-1747 Theodorus

X

JOANNA VAN DOOREN
get. Walterus van Weert, Joanna
van Nuenen

MARTINUS VAN DER HEIJDEN (Z)
15- 9-1747 Guilielma

X

JOANNA VAN NUENEN
get. Jeannes van Nuenen, Lucia van
Weert

FRANCISCUS VERHEIJDEN (V)
17- 3-1748 Joannes

X

JOANNA MARIA HEIJMANS
get. Georgius Roederecrans, Tresia
Heijmans
Joannes Heijmans, Margaretha
Cuekens

15- 2-1750 Franciscus
HENDRIK VAN DER HEIJDE (V)
2- 9-1750 Theodorus

X

JUDOCUS VAN DER HEIJDEN (Z)
28- 2-1752 Joanna

X

26-11-1754 Henrica
3-11-1756 Petrus
28- 3-1760 Joanna
CHRISTIAAN VAN DER HEIJDEN
15- 5 71755 Nicolaas
25-10-1756 Johannes
24- 8-1763 Peter
3-11-1765 Hendrika
27- 2-1769 Willem
25- 7-1771 Johanna
2- 8-1774 Wilhelma

(V)

X

MARIA VAN ELSE
get. Hendrik van der Heijde, Helena
van Weerdt
ALEGONDIS VAN DER HEIJDEN
get. Gerardus van Gerwen, Josina
Peeters
Petrus van der Heijden, Catharina Aelbers
Henricus van der Heijden, E.v,
d.Oever
Josephus van Gerwen, Josepha
Hélmans
MARIA KOCKS (van Mierlo)
get. Hendrik Kocks, Maria van der
Heijden
Joseph Kocks, Hendrika van der
Heijden
Huibert v. Duysel, Joh.Langedonck
Johannes Kocks, Cathrina Swinkels
Nicolaas van HUlst, Catharina
Vogels
Arnold van der Heijden, Aldegonda Cocks
Peter Cocks, Maria van der
Heijden

23-12-1764 Joannes
5- 5-1766 Maria
15- 6-1769 Petronilla
29-10-1770 Joanna
10-10-1771 Maria

24-11-1786 Judocus
ADAMUS VAN DER HEIJDEN (Z)
29-12-1788 Joanna
11-11-1791 Andreas
10- 6-1792 Petronella
12- 2-1798 Adamus
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GERARDUS VERBEIJDEN (Z)
4- 7-1789 Francisca

X

12- 3-1791 Joanna
25- 2-1793 Joannes Franciscus
THEODORUS VAN DER HEIJDEN (Z) X
26- 1-1799 Remigius
13- 3-1801 Margaretha
6-12-1803 Petrus
15- 2-1805 Petrus

-92-

BERNARDINA BEIJSENS
get. Godefridus Beiisens, Maria
Heuvelmans
Joannes Verheijden, Adriana
v. Hersel
Petrus Beijsens, Agnes Cornelia Verheijden
MARIA TOPS
get. Gerardus Tops, Catharina v.d.
Heijde
Arnoldus van Lieshout, Joanna
Tops
Lambertus v.d. Heijden, Aldeg.
v.d. Heijden
Theod. v.d. Heijden, Joanna v.
d. Heijden

(wordt vervolgd)
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG
burg, Rotterdam

van 1620 tot 1972, door A.B. van Cronen-

Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 102

1683

E. JACOB DIRCX DE CROON
"Huys De Drie Swaantjes en aenstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 2, fol. 86 en nr. 3, fol. 118

1720

F. ELISABETH DOORDEN VLEMMINCX, weduwe van JACOB DIRCX
DE CROON
"Huys De Drie Swaantjes en aenstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 2, fol. 86 en nr. 3, fol. 118
G. ELISABETH JACOBS DE CROON, weduwe van CHRISTIAAN
WALRAVENS (bij testament)
"Huys De Drie Swaantjes en aanstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 4, fol. 85v en nr. 5, fol. 90v
H. JOORDANUS DE CROON (bij koop)
"Huys De Drie Swaantjes en aanstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 5, fol. 90v en nr. 6, fol 92
I. MARIA CATHARINA VAN SOMEREN, weduwe van JOORDANUS
DE CROON
"Huys De Drie Swaantjes en aanstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 5, fol. 90v en nr. 6, fol. 92

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

(vervolg)
34.

D. ADRIAAN JACOBS VAN OSCH
"Huys en aenstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st 4 p.
verpondingsboek nr. 1, fol. 85 A en nr. 2, fol. 86

1734

1771

1790

1805

Het "Kohier der huizen" van 1808 noemt onder nr. 139/134:

"De Drîe Swaantjes" , hoek Sînt-OdulphusstraatMARIA VAN SMEREN en HENDRIK DE CROON.
Gasthuîsstraat, sektîe F 3755

In de kadastrale leggers van Oirschot vindt men de volgende eigenaars:

In de verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof worden de volgende
eigenaars vermeld.
A. MARIA, weduwe van JAN EECKERSCHOT
"Huys en aenstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 1, fol. 85 B

circa 1650

B. JAN BENDRICK SCHEPENS (gebruiker)
"Huys en aenstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 1, fol. 86

1678

C. MARIA VAN ESCH, weduwe van JAN EECKERSCHOT (eigenares)
"Huys en aenstede"
grootte: 32 roeden; aanslag: 2 g. 18 st. 4 p.
verpondingsboek nr. 1, fol. 86

1679

J. HENDRIKUS JORDANUS DE KROON
"Huis De Drie Swaantjes"
grootte: 1 roede, 12 ellen, F 372
"Huis, schuur en erf"
grootte: 3 roeden, 27 ellen, F 373
"tuin"
grootte: 11 roeden, 30 ellen, F 374
Artikel 345
Verkoop in 1844

1832

K. DANIEL VAN KALKEN, koopman, en consorten
"Huis, stal en erf"
grootte: 4 roeden, 85 ellen (voorheen F 372, F 373 en
gedeelte van F 374), F 2390
"Tuin"
grootte: 10 roeden, 84 ellen (voorheen gedeelte van

1844
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C zie K
Delft, Adriaan Willems van
Delft, Reijnier Willem van
Dickens, Petronel Jan
Diessen, Hendrik Janssen van
Dionijssen, Lucia
Dirks, Josijn
Dommel, Adriaen Jan van
Dommelen, Jan van
Doorackers, Jan Peter
Doorackers, Maria Peter
Doorackers, Peter
Dijk, Christina Johannes van
Dijk, Dirk Johannes van
Dij kmans,Antonius Jan
Dijkhans, Godefridus Jan

Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Middelbeers

onbekend
onbekend
Diessen
Oirle
Diessen
Toernut
Diessen
Diessen
Tilburg
Huijekelom
Oirschot
Hoogeloon
Hoogeloon
Kasteren
Kasteren

1135,
1135,
R41,
R37,
R34,
R35,
R39,
R40,
1240,
R38,
R41,
R42;
1142,
R43,
R43,

ongef
ongef
15
88
125v
ongef
234v
30v
12
111
54v
181v
181v
223v
223v

2- 1-1715
28-12-1718
7- 2-1775
27- 7-1731
14- 2-1708
6- 6-1721
18- 9-1762
1-11-1766
21- 8-1765
15- 7-1743
5- 9-1776
11- 3,-1800
11- 3-1800
6-12-1804
6-12-1804

Peten, Adriaantje van
Leten, Anna Maria van
Eijnden, Arnoldus van de
Pijnden, Helena Maria van de
Lijnden, Jacobus van den
Eijnden, Joannes. van de
Eijnden, Jan van den
Eijnden, Josephus van den
Eijnden, Laurens van den
Eijnden, Maria Anna van den
Eijnden, Pieter van den
Everts, Catelijn

Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Oostelbeers

Oirschot
Oirschot
Tilburg
Diessen
Best
Boxtel
Tilburg
Tilburg
Schijndel
Hilvarenbeek
lkostelbeers
Moergestel

R42,
R43,
R40,
R40,
R42,
1237,
R41,
R41,
R42,
R41,
R41,
R34,

47v
10-0v
94v
69
48v
147
107
236
32v
180v
130
74v

25- 9-1795
12- 6-1802
24- 1-1770
4- 1-1769
8.-10-1795
14- 1-1735
1- 4-1778
3- 2-1753
2- 5-1794
22- 4-1780
29-12-1778
15- 3-1701

Faassen, Jan
Fiers, Jacobus
Fiers, Pieter Jan

Oostelbeers
Westelbeers
Middelbeers

Lage Mierde
Vught

R81,
R42,
1140,

no. 1
161v
69v

24- 1-1809
26- 1-1799
20- 1-1769

Gerrits, Elizabeth

Westelbeers

Hilvarenbeek

1138,

11

29- 4-1731

inLelre

Jacobs, Wouter Tielemans
Jacobs, Geert Thomas

Oostelbeers
Middelbeers

Middelbeers
Heijms, Maria
Oostelbeers
Heijms, Theodorus Jan
Oostelbeers
Heijst, Jennemie Jan van
Oostelbeers
Hest, Jenne Mie van
Oostelb./Westelbeers
Hest, Jan Cornelis van
Oostelbeers
Heijligers, Paulus
Middelbeers
Heuvelmans, Agnes
Oostelbeers
Heuvelmans, Anthonius
Oostelbeers
Heinelmans, Christiaan
Middelbeers
Heuvelmans, Maria Catharina
Oostelbeers
Heuvelmans, Martin.
Middelbeers
Heuvelmans, Peter Jan
Oostelbeers
Heuvelmans, Theodorus
Middelbeers
Heesters, Anna Maria
Middelbeers
Heesters, Cornelis Jan
Oostelbeers
Heesters, Gijsbert
Middelbeers
Heesters, Jennemie
Middelbeers
Heesters, Jan Jansse
Oostelbeers
Heesters, Maria Peter
Middelbeers
Heesters, Peter Peter
Oostelbeers
Hoeven, Elizabeth van.
Westelbeers
Hooff, Adriaan van
Westelbeers
Hooff, Aalbert Willem van
Middelbeers
Hooff, Jacobus Nicolaas van
Middelbeers
Hooff, Johannes van
Westelbeers
Hoof, Johanna van
Rotterdam
Hordijck, Jozina
Westelbeers
Hulselmans, Aldegonda
Middelbeers
Hulselmans, Antonetta Hendr.
Middelbeers
Hulselmans, Johannes Hendrik
Middelbeers
Hulselmans, Elizabeth
H uijvoort , Adriaantje Jan van de Oostelbeers

Wasbeek

Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Oostelbeers

Hakken, Adriaan Louis Hakken, Maria Louis
Hakken, Paulus Lodis
Haarvers, Maria Arnoldus
Hamont, Anna Maria van
H amon t , Cornelia Jan van
Hamond, Jan van
Hamont, Jan van
Hamont, Peter Jan van.
Verheijden, Francis
Iiamsvoord, Petronella van. de
Hwnsvoort, Peter van den
Heijmsvoord, Peter Jacobs
H e n d r iks , Elizabeth
Jan
H e i j m s , Catharina Jan

R37,
R38,
R39,
R44,
R44,
R44,
R44,
R44,
R44,
R38,
R44,
R41,
R37,
R38,
R42,

Helvoirt
Herp

Vessem
Moergestel
Middelbeers
Sint Oedenrode

R38,
R40,

48
272

165v
131v
97
57a
38v
66v
168
213v
182
33
228v
148v

214v
80
175
12v
262v
11
75
39v
127v
270v
76
169v
197
62v
94v
164

188v
88
13v
58v

183
147
195v
159
203
88

137
137

136v
lv
263
150
137
137
112v

R41,
175
R39, .267
R34,
88
R39,
172
214
R40,
160v
R41,
165v
R42,
253
R41,
244v
R40,
R35
R38,
78v.
R39,
38v
R39,
197v
R38,
201v
R38,
16V

R39, .50
R35
180v
R42,
159v
R41,

R42,
R42,
R41,
R44,
R41,
Tilburg
R39,
Groot Sundert
R42,
k41,
Best
Helvoirt
R39,
R40,
Helvoort
R40,
Oirschot
R42,
Den Bosch
R41,
Oirschot
Liempde
R40,
R41,
Oirschot
Diessen
R39,
Oisterwijk
R41,
Oirschot
R40,
Oirschot.
R41,
R40,
Hooge Swaluwe
R39,
's-Gravenhage
R34,
Lage Mierde
R38.
Udenhout
R42,
Hoogeloon
's-Hertogenbosch R42,
Oostelbeers
R44,
R41,
Mierlo
R41,
Oirle
Oirschot
R40;
R40,
Oirschot
R39,
Oirschot
R37,
Oirschot

Oirschot
Diessen
Kasteren
Kasteren
Besoijen
Kasteren
Kasteren
Tilburg
Asten
Oostelbeers
Uijlegom
Casteren
Mbergestel

Lage Mierde
Diessen
Goirie
Netersel
Oirschot
Vessem
Vessem
Berkel
Westelbeers
Netersel
Oirschot
Vessem
Oirschot
Oirschot
Oirle
Wintelre
Oirschot
Vught
Wintelre

Oostelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

Gerwen, Peeternel
Gestel, Prijna Jan van
Gils, Albert van
Gils, Cornelis van
Gils, Elizabeth Johannes van
Gils, Gerardina Dirk van
Gils, Gerrit Adriaen van
Gils, Jacobus van
Gils, Jacobus van
Gils, Jacobus en Péter van
Gils, Jan van
Gils, Margo van
Gils, Maria Johannes van
Ginhoven, Willem Jasper van
Goudsmits, Jan
Goudsmit, Jan
Goutsmits, Johannes
Gruijter, Cornelia Aert de
Gruijter, Elizabeth Aert de

9- 2-1740
14- 5-1774

7- 5-1762
5- 2-1735

13-11-1778
28- 4-1774
22- 1-1777
6- 7-1759
11- 5-1781
23- 6-1768
6- 6-1777
6- 8-1771
28- 4-1759
29-12-1708
6-12-1742
11- 2-1796
25- 3-1795
13- 8-1806
11- 2-1780
12- 1-1782
15- 2-1772
8- 1-1767

22- 4-1800
17- 8-1796
7- 2-1775
21- 3-1806
19- 1-1782
15- 5-1755
28-12-1799
7- 2-1775
30- 4-1764
10- 6-1765
20- 3-1769
25- 3-1795

18- 5 - 1 7 3 5
22- 3 - 17 4 8
17- 8-1796

12- 4-1808
11- 9 -18 0 7
11- 9-1807
12- 1-1807
11- 9-1807
11- 9-1807
4- 5-1747
5- 1-1808
26- 2-1781

22- 7-1773
7- 1-1720
24- 2-1742
20- 7-1753
31- 1-1761
24- 2-1748
27-12-1737
18- 2-1734
8-12-1736
23- 6-1764

29- 1-1800
23 - 10 - 17 7 9
31- 3-1780
1-10-1764
22- 5 - 1 70 2
16- 8-1759
23- 1-1773
2 3 - 10 - 1 7 7 9
10- 4-1799
12- 8-1783

6-12-1753
17- 3-1713

Diessen
Best
Hoogeloon
Hoogeloon
Oostelbeers
Middelbeers
OostelbeerS
Middeibeers
Diessen
Oerle
Middelbeers
Vessem
Hilvarenbeek
Tilburg
Baschot
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Middelbeers
Oirschot
Oerle
Vessem
Middelbeers
Tilburg
Diessen
Vechel
Best
Helvoirt
Westelbeers
Haaren
Westelbeers
Oosteibeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Best
Westelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Laak, Christina van de
Laak, Jan Adriaan van de
Laak, JosephuS van de
Lamberts, Steven
Leenders, Dirk Jan
Leest, Anna van de
Leijten, Adriaentje Jan
Leijten, Anna Maria
Leijten, Anthonij Peter
An th o n i j
Leijtens, B e rbera.
L e i jt e n s , Cornelia
Leijtens, Johanna Zijmon
Leijtens, Jan Jansen

Oirschot
Veldhoven
Vessem
Westelbeers
Diessen
Oisterwijk
Oirschot
Diessen
Oirschot
Eersel
Diessen
Diessen
Tilburg
Oirschot
Arendonk
Helvoirt
Westelbeers

Oostelbeers
Middeibeers
Middeibeers
Middeibeers
Middeibeers
Oostelbeers
Middeibeers
Oostelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oosteibeers
Oosteibeers
Oostelbeers

R42, R41,

Oostelbeers
Oostelbeérs
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oosteibeers
Westelbeers
Middeibeers
Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

Kems, Elizabeth en Everdien
Clessens, Bertel Peeter
Claessen, Dirck
Clessen, Maria Peter
Kolsters, Petronel
Konings, Jennemie
Kooien. Anna
Gooien, Anneken
Kooien, Gerrit
Coolen, Geraert
Coolen, Hendrina
Kooien, Jan
Kooien, Jan
Coolen, Maria
Gooien, Petronel Cornelis
Coolen, Wouter Geert
Coopal, Dielis en Johanna

Eersel
Oirschot
Tilburg
Valkenswaard
Diessen
Goirle
Boxtel
Diessen
Hilvarenbeek
Oirschot
Hilvarenbeek
OoStelbeers
Nunen
Nesterhoven
Haaren
Oirschot
Winteire

Koppe lma n s , Cornelis Jan
Coorenbloem, Maria Jan
Corstiaans, Cornelis
Corstaans, Johanna Maria
Costiaans, Johanna Maria
Costiaans, Maria Peter
Corstiaans, Joannes
Corstiaans, Wouter Peter
Kort, Adriaan de
Crom, Peter de
Croon, Anna Jan de
Croon, Cornelis de
Croon, Gerardus Antonie de
Croon, Henrica de
Croon, Jan de
Croon, Maria de
Croon, Willem de

R42, R41,

Oostelbeers
Westelbeers
Middeibeers
Middelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Middeibeers
Oostelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Westelbeers
Middeibeers
Middelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

Jacobs, Adriaan Jacobus
Jansen, Adriaantje Anthonij
Jansen, Adriaentje Augustinus
Jansen, Adriaan
Janssen, Aldegonda
Jansen, Alegonda Antonie
Janssen, Barbara
Jansen, Frans
Jansdr., Jenneken Jan C o rn e l i s
Janssen, Joseph
Jan Cornelis, Maria
Jansen, Peeter
Jonckers, Adriaan Wouter
Jonkers, Jan
Jonkers, Johannes
Jonkers, Joannes Peter
Jonkers, Peter Jan Thomas

124
39v
136v
21v
81
217v
36v
258
200v

40v
58
142v

147
19v
68v
113v
149
24
235
209
36
69v
113
27v
169v
131v
264
238
221v

R43,

237
84
14v

127v
144
214v
no3

44

no8

248

no7

56

74v
208v

267v
23
148

12
15

no17

269v
149
47v

162v

172v
96

R42,

13- 4-1795
13- 2-1802
30-10-1807
18- 3-1712
17- 1-1708
23- 1-1776
21- 3-1771
6-12-1805
20- 1-1731
16- 1-1749
9- 6-1753
19- 1-1774
23- 2-1748

15- 6-1779
26-11-1793
16- 4-1796
13- 1-1807
9- 4-1808
13- 3-1775
3- 2-1783
16-11-1781
15- 8-1794
27-11-1754
14- 2-1797
1- 9-1752
10- 6-1799
8-11-1797
.8e 6-1750
17- 2-1783
3- 8-1782

R42, R41,

3- 7-1796
3- 8-1761
3- 9-1713
26- 1-1768
18- 4- 18 09
9- 3-1763
7- 5-1809
7-11-1739
9-12-1721
12- 3-1708
19- 5-1734
24- 9.1804
16- 4-1810
27-10-1710
7- 2-1783
16- 4-1777
1 2- 1 1 -1 8 05

18- 3-1780
31- 7-1777
10-11-1722
26- 3-1799
27- 2-1715
19- 3-1784
31- 1-1798
5- 4-1698
10- 1-1720
12-10-1809
10- 1-1720
3-12-1800
2-11-1765
20- 2-1750
10- 2-1784
2- 6-1752
17- 1 - 173 5

(wordt vervolgd)

R35
R34,
R41,
R40,
R44,
R37,
R38,
R39,
R40,
R38,

R39,
R42,
R39,
R42,
R42,
R38,
R41,

R42,
R44,
R44,
R41,
R41,

R42,
R39,
R35
R40,
R81,
R39,
R81,
R38,
R35
R34,
R37,
R43,
R81,
R35
R41,
R41,
R44,

R40,
R38,
R41,
R39,
R37,

R34,
R35
R81,
R35

R35

R3S

R41,

R41,
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-99X. LIJST VAN KEMPISCHE GEMEENTEN in de jaren 1870/76, gerangschikt
volgens de grootte van de oppervlakte

Xl. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1. De parochie van de H. Caecilla te Veldhoven onder het pastoraat
van Gerardus Verhoeven, 1826 - 1875

bunder

inwoners

OrRSCHOT

6027

4275

(1875)

BERGEIJK

5233

1794

(1870)

4826

1137

(1876)

OOSTEL-, WESTEL-, MIDDELBEERS

4155

976

(1875)

HOOGELOON, HAPERT, CASTEREN

4029

1362

(1874)

WOENSEL EN ECKART

VESSEM, MINTELRE

KNEGSEL

-

(door Th. A. Kuypers)

3766

4298

(1876)

BLADEL EN NETERSEL

3307

1583

(1870)

REUSEL

3135

973

(1875)

BORKEL EN SCHAFT

2473

585

(1870)

EERSEL

2244

1058

(1871)

VALKENSWAARD

2055

1277

(1876)

OERLE

1711

653

(1875)

RIETHOVEN

1707

650

(1875)

MAALRE

1409

919

(1870)

DUIZEL EN STEENSEL

1352

619

(1873)

VELDHOVEN-MEERVELDHOVEN

1349

1347

(1876)

ZEEL ST

1314

1398

(1876)

WESTERHOVEN

1081

586

(1876)

940

1533

(1876)

STRIJP
AALST

922

640

{1870)

STRATUM

807

2345

(1876)

DOMMELEN

757

332

(1872)

GESTEL-BLAART HEM

657

1816

(1873)

56

3218

(1870)

EINDHOVEN

D.

De

pastoor

en

mens

Gerardus

Verhoeven

(vervolg)

.

In 1840 bracht het bezoek van een bekeerling aan zijn familie pastoor
Verhoeven in moeilijkheden. Deze man was afkomstig uit een plaatsje in
Zuid-Holland, waar geen enkele katholiek woonde. Hij was tijdens zijn
inkwartiering hier als huzaar tot het katholicisme overgegaan zonder
zijn familie daarin te kennen. Toen hij gedwongen was voor regeling
van zaken naar huis te gaan, kwam zijn familie er spoedig achter.
Ronduit verklaarde hij toen dat hij katholiek geworden was, en hij weigerde pertinent om op zondag met zijn familie mee te gaan naar de hervormde kerkdienst in die plaats. Na lang aanhouden stemde hij erin toe
ten gerieve van zijn familie en om hen de schande te besparen alleen
voor het oog mee te gaan naar de dienst.
Voor pastoor Verhoeven was zoiets externe professio haeresis (= uiterlijk belijden van ketterij). Daarom vroeg hij de faculteit aan, wederom de abjuratio haeresis (= afzwering van de ketterij) te kunnen afnemen. Gaarne had hij met kerende post antwoord, want hij wilde deze
goedwillende man liever niet met Pasen voor het oog van anderen de H.
Communie weigeren. (Brief van 14 april 1840 aan Mgr. H. den Dubbelden
in Archief Bisdom).
Dit voorval typeert de verhouding van katholieken en protestanten in
die tijd. Zij stonden scherp tegenover elkaar. Voor pastoor Verhoeven
was het protestantisme zonder meer een ketterij en hij handelde konsekwent naar die richtlijn. Bij voorkeur noemde hij hun aanhangers "de
zoogenaamde hervormers of gereformeerden". Na de komst van de Fransen
hadden zij hier in het Zuiden hun machtige positie moeten opgeven en
hadden de katholieken weer de overhand.
Toen in 1798 de oude kerk in het d'Ekker aan de katholieken werd teruggegeven, had het gemeentebestuur de taak voor een lokaal te zorgen,
waar de protestanten hun godsdienstoefeningen konden houden. Hiervoor
gebruikten zij een kamer op de pastorie, welk gebouw voor veertig gulden per jaar van de gemeente gehuurd werd. De gemeente had daarvoor de
plicht heel de pastorie te onderhouden en moest er telkens geld bijpassen. Zij wilde dus graag van die last af. "Onder voorwendsel, dat
zij tog een lokaal voor verrigting van hunne godsdienst aan de protestanten moesten bezorgen," (verkocht het gemeentebestuur) "gemelde
woning met hof aan dat genootschap .. voor den geringen prijs van 800
Guldens, waardoor dan de protestanten nog verder in onze gemeente zijn
gevestigd geworden" (Groot Rekenboek, p. 232).
In 1826 werd "het kerkje der zoogenaamde gereformeerden gebouwd, hetgene oortrend de 1100 Gl. gekost had, en waartoe dit kerkgenootschap
meer als 3000 gl. subsidie had bekomen' (Groot Rekenboek, p. 240).
Veel waardering spreekt niet uit deze woorden. In die tijd iets anders

- 101 verwachten, zou teveel gevraagd zijn. De protestanten waren een kleine minderheid, die veelal gemeden en enkel geduld werd.
In het doopboek over de jaren 1826 tot 1876 worden vier personen vermeld, die na het "afzweren van de ketterij" en het afleggen van de
katholieke geloofsbelijdenis onder voorwaarde opnieuw gedoopt werden
(in 1839, 1840, 1858 en 1867). Dat deze bekeerlingen pastoor Verhoeven
soms na aan het hart lagen, blijkt wel hieruit, dat hij bij de doop
van Henricus Abraham de Kruiff (29 juni 1858) ook het peterschap over
hem op zich nam en op 12 februari 1873 zelf (na 1846 werden bijna alle
dopen door de kapelaan gedaan) het H, Doopsel toediende aan Wilhelmus,
het kind van zijn petekind, zoon van Henricus Abraham de Kruiff en
Anna Maria Leijten, uit Steensel. Het was zijn voorlaatste doop.
Bij een bekering werden wederzijds vaak minder fraaie methodes gebruikt.
Ieder vocht voor zijn eigen kerk. Op 22 januari 1864 schreef pastoor
Verhoeven aan Mgr. J. Zwijsen (brief in Archief Bisdom) over Jacob Joannes van Stapel, rijksambtenaar en gestationeerd in Veldhoven. Hij was
in 1832 te Steenbergen van "fatsoenlijke toch protestantsche" ouders
geboren. Zijn vader was daar oud-burgemeester. Oorspronkelijk was hij
gestationeerd in Loon op Zand, leerde daar een braaf katholiek meisje
kennen en liet zich in het katholieke geloof onderrichten. Toen bekend
werd, dat hij naar het katholicisme overhelde, werd hij van Loon op
Zand "vermoedelijk om zulks tegen te werken" naar Veldhoven overgeplaatst. Hier was hij in de kost bij brave mensen naast de pastorie,
bad met hen mee en onderhield getrouw de wetten van de H. Kerk. Ook
hier lekte zijn aanstaande bekering uit en "ik kan UDEbogw. niet
schrijven, hoe dit klein hoopje protestanten hierover woedende zij."
Om hem tegen deze aanvallen te sterken stelde pastoor Verhoeven voor
hem zo spoedig mogelijk in de katholieke kerk op te nemen. Hij was voldoende onderricht en gedroeg zich oppassend. Gesterkt door de sacramenten en de genade Gods zou hij dan beter bestand zijn tegen alle aanvallen. Ook was er dan geen beletsel meer om spoedig met het meisje uit
Loon op Zand te trouwen. Pastoor Verhoeven vertrouwde er ten volle op,
"dat hij na zoo eenen hevigen strijd een kloek ledemaat van onze Strijdende Kerk zal wezen." Hoe deze zaak afliep is me niet bekend. In het
doopboek komt zijn naam niet voor.
Dat er een gespannen - verhouding was tussen katholieken en andersdenkenden is begrijpelijk, maar we vergissen ons als we zouden menen, dat
tussen broeders en zusters van hetzelfde geloof alles ideaal was, ja
zelfs tussen eigen collega's ontbrak het wel eens aan samenwerking en
begrip voor elkaar.
De kwestie met de buitenkermissen is reeds ter sprake gekomen. Op 19
januari 1843 stuurde pastoor Verhoeven een briefje naar Mgr. J. Zwijsen
om hem mee te delen, dat de kapelaan van Zeelst bij het biechten op een
vreemde manier te werk ging. "Zijn Eerw. jaagt er met menigte weg, zonder aan deze tijd te bepalen van terug te komen etc. Den Eerw, Heer
Pastoor houd voor principe, niet als biechtkinderen aan te nemen diegene, welke van den Eerw. Heer Kapellaan worden verzonden." Deze mensen,
aan wie dus de absolutie geweigerd werd, zochten hun toevlucht bij
biechtvaders in de naburige parochies. Prompt daarop waarschuwden,
volgens pastoor Verhoeven, de pastoor en de voorafgaande zondag de ka-
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pelaan van Zeelst vanaf de preekstoel hun gelovigen tegen "ruime"
biechtvaders, "die te gemakkelijk helpen." Een week later weer een
briefje, waarin pastoor Verhoeven meedeelde, dat bij nadere informatie niet de kapelaan gepasseerde zondag de waarschuwing had laten horen, maar dat het de astoor geweest was. Het zou hem "smarten verkeerde aantijgingen te oen (Brieven van 19 en 27 januari 1843 in
Archief Bisdom). 30 Januari schreef monseigneur naar de Deken van
Eindhoven met richtlijnen, hoe in deze te handelen (copie van deze
brief voor eigen archief staat op de brief van 19 januari. Tekst erg
onduidelijk). Daarmee zal de zaak wel afgelopen zijn. De "strijdende"
kerk was ook wel eens de "vechtende" kerk.
(wordt vervolgd)
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonenborgh)
van 1620 tot 1972, genummerd in alfabetische orde der voornamen
met ouders en kinderen VAN CROONENBURG.
(door A.B. van Cronenburg, orievriendenstraat 31 B, Rotterdam-3)

(vervolg)
114.- EGIDIUS VAN KRONENBURG (zie nr. 106)
13-2-1831 te Best
met
Hendrina van Dijk
115.

EGIDIUS GISBERTUS VAN CROONENBORGH
met
Maria Berese
kind: (Oirschot)
Maria Anna, 9-3-1726

116.

EGIDIUS GISBERTUS VAN CROONENBORGH
met
Maria Henricus van Dinther
V. Gijsbert Peter van Croonenborgh
M. Grietje Thomas van de Ven
kinderen: (Oirschot)
Petronella en Thomas, 2-4-1719
Henricus, 22-5-1720
Gisbertus, 29-2-1722
Joannes, 10-11-1723
Joannes, 22-6-1732

117.

EGIDIUS GISBERTUS VAN CRONENBURGH
1) 18-8-1737 te Best
met
Henrica Anthonius van de Sande
kinderen: (Best)
Henricus Gisbertus, 17-9-1738

25-9-1681 ?
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28-5-1679
met
Andries Petrus Schepens
kinderen: (Oirschot)
Henricus, 13-1-1680
Willem, 11-7-1681
Henricus, 29-5-1683
Catharina, 5-2-1685
Gijsbertus, 22-2-1687
Anthonis, 14-4-1694

Catharina, 12-11-1739
Wilhelmus, 2-10-1740
2) 16-2-1747 te Best
met
Helena Claessen Hoppenbrouwers
kinderen: (Best)
Dionisia, 8-2-1748
Dionisia, 2-11-1750
3) 4-11-1752 te Best
met
Jenneken Aerts Walravens
kinderen: (Best)
Gijsbertus, 5-1-1755
Arnoldus, 2-6-1762
118. EGIDIUS HENRICUS VAN CROONENBURGH
28-1-1748 te Best
met
Johanna Leonardus Tiebos (uit Son)
V. Hendrikus Peter van Croonenburgh
M. Maria Johanna van den Heuvel
kinderen:
Henricus, 15-6-1749
Joannes, 18-2-1752
Petrus, 11-9-1754
Anna Maria, 12-10-1756

30-9-1713 Best

119. ELISABETH VAN KRONENBURG
11-5-1845 te Best
met
Christianus Merks
V. Godefridus van Kronenburg
M. Anna Maria van Cuijck

7-12-1799 Best

120. ELISABETH VAN KRONENBURG
13-4-1856
met
Johannes Smits
V. Josef van Kronenburg
M. Theodora Rosen

123. ELISABETH JOANNES VAN CRONENBORGH
24-1-1751 te Best
met
Willem Wouters Verhoeven
kind:
Cornelia, 18-4-1755
124. ELISABETH PAULUS VAN CROONENBORCH
2-2-1794 te Oirschot
met
Peter Jan van Kemmena
kinderen: (Best)
Gerdina, 16-11-1794
Paulus, 5-10-1807

21-11-1824 Oirschot
+ 22-4-1876 Oirschot
22-3-1812 Oirschot

121. ELISABETH VAN KROONENBURG
6-10-1859 te Best
met
Joannes van Dijk
V. Albertus van Kroonenburg
M. Joanna van Rooy
122. ELISABETH GISBERTUS VAN CROONENBORCH (zie ook nr. 66)

21-4-1833 Best

125. ELISABETH PETER VAN CROONENBORCH
15-5-1655 te Oirschot
met
Theodorus Verheijden
126. ELISABETH PETER VAN CROONENBORGH
4-9-1768 te Oirschot
met
Gerit Jans Rovers
kinderen: (Oirschot)
Petrus, 5-3-1774
Joannes, 18-10-1777
127.

ELISABETH WILHELMUS VAN CROONENBURG

129-1706
met
Joannes Joannes van de Spijker
kind: (Best)
Wilhelmus 24-5-1719
(wordt vervolgd)

+ 10-11-1792
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1053. "De Reysende Man n
(door A.H.M. van der Meulen, Zilvermeeuwlaan 17, Eindhoven
Bij de uiteenzetting in Uw blad Campinia, eerste jaargang, blz, 96,
over het pand "De Reysende Man" en zijn bewoners, staat als eerste
bewoner vermeld: Peter Michiels van Achel, 4. 1665, vermoedelijk beroep: herbergier. De opvolger is zijn vrouw Heyltjen na 1661.
Michiel is mijn direkte voorouder, evenals Henrick, de broer van
Peter. Uit de protokollen van Oirschot heb ik tot nu toe de jaargangen 1617 t/m 1635 doorgelopen. Alle namen van mijn voorouders uit de
families Essens (= Van Essch?), Van de Spijcker, Van Achel, Van Ameijden,' Van Dooren, Van der Vleuten, Van de Schoot, Schepens, Pennings,
Snellaerts, Moescops en Erven heb ik genoteerd, en ook veel losse gegevens.
Hoe komt het pand "De Reysende Man" te Oirschot aan zijn naam? De
oudstvermelde bewoner Peter is een zoon van Michiel Bernaerts van Aggel, "keteler", meestal vermeld als Michiel Bernaerts Keteler. Michiel is minstens driemaal getrouwd geweest. De eerste keer met
Joostje, voor wie het huwelijk met Michiel haar vierde was.
Michiel Bernaerts x Joostje, dochter van Jan Geubels (Gevels) en Anna
Bernijnen, weduwe van Henrick de Greelmaker (derde man).
Joostjes moeder en haar derde man waren beiden overleden aan de pest
in het dorp Pelt in het Land van Luik. Michiel Bernaerts huwt voor de
tweede maal met Maria van den Velde, dochter van Antonius Everts. Na
dit huwelijk komt er ruzie in de familie, waarschijnlijk over de toekomstige verdeling. De hele zaak komt voor de schepenen te Oirschot.
Hier staan aan de ene zijde de oudste kinderen (Peter en Jan) en de
momboren van de drie nog minderjarige kinderen (Henrick, Gerit en
Dirck) te weten Jan Bernaerts (broer van Michiel), oud 35 jaar en wonende te Eersel, en Jan Gerit Schilders. Aan de andere zijde: vader
Michiel. Er wordt een akkoord gesloten, waarin Michiel onder andere
belooft, de jongste kinderen het vak van ketelaar te leren zoals hij
dat zijn oudsten heeft gedaan. Peter in de herberg en zijn familieleden waren dus "ketelers", reizende mensen, teuten. Het dorp Pelt is
bekend om zijn teuten, evenals Eersel.
De volgende bewoners van "De Reysende Man" waren: Maria Buters (keL
telbueter, ketelboeter); Wouter Verhoeven (waarschijnlijk aangetrouwd
en als voerman in de zaak geweest); Johannes Verhoeven, dito, Zelfs
het beroep van Sijmon Couwenberg kan verwant zijn.
Ik ben in het bezit van het boek "KultUurhistorische verkenningen in
de Kempen, deel V: De Teuten", in 1974 uitgegeven door Brabants Heem.
Daar lees ik op blz. 199, dat Achel in genoemde tijd tien teutenfamilies had, onder andere de familie Bernarts. Ook woonden er onder de
naam De Bruijne ketelboeters te Neerpelt.
Het boek schrijft onder andere: "Dan waren er de Teuten, niet te verwisselen met de zigeunerachtige ketellappers; ze waren goedgesitueerde handelslieden, die een rijke koperfabriek vertegenwoordigden. Ze
trokken met zwaarbeladen grote wagens, getrokken door paarden en bewaakt door een gevaarlijke hond het gehele land door. Ze namen ook oud
koper in ruil en repareerden wat stuk was. In iedere streek hadden de

Teuten - zij waren altijd met tweeën - hun vaste standplaatsen, en
dat was altijd op de beste boerderijen en bij eerlijke mensen."
Michiel Bernaerts trouwde de derde keer met Willemke. Alle vermelde
kinderen zijn uit het eerste huwelijk. De oudste zoon Peter trouwde
met Heylke, dochter van Geerling Jan Ghijssels (sekretaris te Hilvarenbeek).
4. HET PROTOKOL DER VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK UIT HET RECHTERLIJK ARCHIEF VAN DE DINGBANK VELDHOVEN_ZEELST

-

BLAARTHEM.

(door A. van Run, Veldhoven)
Onlangs heb ik de bewerking afgesloten van 5 delen van bovengenoemd
protokol, te weten Veldhoven R 22 t/m 26, beslaande het tijdvak
30-8-1760 tot 23-2-1781. Van de akten hierin voorkomend zijn samenvattingen geschreven en er is een personen- en zakenklapper samengesteld. De inhoud van de bewerkte delen bestaat hoofdzakelijk uit akten van overdracht van onroerend goed, waarbij soms gevoegd afschriften van akten betreffende het over te dragen goed of van akten van
machtigingen door de eigenaar van het over te dragen goed, verleend
aan de transportant. De overige akten zijn schuldbekentenissen (geloften) door natuurlijke personen en door de corpora van de kerkdorpen; deze akten zijn-deels weer doorgehaald.
De gegevens welke uit dit protokol geput kunnen worden zijn van velerlei aard:
1. Bevestiging en aanvulling van genealogische gegevens,
Vooral bij overdrachten van erfgoederen vindt men in de transportakte zelf of in de bijgaande afschriften van machtigingen informatie over de familierelaties der erfgenamen, de aangetrouwde familieleden en de woonplaatsen. Verder is het instituut van nader-schap een bron van gegevens. Het naderschap behelst het recht om
onroerend goed, dat door een familielid is verkocht, binnen een
jaar na het transport op te eisen van de verkrijger, op grond van
nauwere bloedverwantschap met de oorspronkelijke eigenaar, tegen
betaling van alle onkosten door de eerste verkrijger gemaakt. Zo
wordt een perceel soms meerdere malen achtereen "vernadert". De
bloedverwantschap, waarop men zich beroept, is soms uit de gegevens
in de akten van transport en vernadering zonder meer duidelijk, in
de meeste gevallen echter niet (doch misschien weer wel, aangevuld
met gegevens uit andere bronnen).
2. Gegevens over de materiële status van families, de ligging van het
onroerend bezit en de woonplaatsen.
In de behandelde delen van het onderhavige protokol zijn uitsluitend gegevens te vinden over het bezit van onroerend goed en over
geldleningen aan en van derden. In de (nog) behandelde oudere delen
van voor 1700 vindt men echter ook gegevens over het bezit van roerend goed en wel in inventarissen van sterfhuizen en in afrekeningen door de voogden van weeskinderen. De ligging van het onroerend
goed blijft soms vaag als b.v. "gelegen te Veldhoven", vaak echter
aangevuld met b.v. "op Sonderwijk", "op Heers" of "in de Gromstraat". Met behulp van de bij eigendomsoverdracht opgegeven beien-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

dende percelen en andere gegevens is precieze lokalisering in principe mogelijk, zie hierover punt 8. Onder dit hoofd vallen ook de
gegevens, die het protokol levert over het adellijk grondbezit,
voornamelijk te Blaarthem en te Zeelst, van b.v. de graven van
Borggraaf, de familie van Eijck en de baronnen van Dongelbergen.
Gegevens over het kredietwezen van die dagen.
Naast de vele min of meer incidentele krediteurs waren er in de
behandelde periode twee krediteurs, die opvallen door het grote totaalbedrag, dat zij onder de bevolking hadden uitstaan, en wel de
weduwe Simon Geene te Strijp (de moeder van Joachim Geene, schepen,
koster en schoolmeester te Zeelst) en Joost Rooijaards te Strijp,
later te Gestel. Voor een deel worden schulden gemaakt in verband
met de aankoop van onroerend goed, echter ook het niet kunnen betalen van winkelwaren blijkt soms de aanleiding van een schuldbekentenis te zijn.
Gegevens over de handel in onroerend goed, die in die dagen deels
ook een spekulatief karakter had, waarvan sommigen slechter, anderen
beter werden. Tot de laatste groep behoorde o.a. Johannes Manuel
Brocx, sekretaris van de dingbank van Veldhoven-Zeelst-Blaarthem
en van de heerlijkheid Waalre-Valkenswaard.
Aansluitend op het voorgaande zij vermeld, dat het onderhavige protokol ook veel informatie bevat over de handel en wandel van overheidspersonen als b.v. de bovengenoemde sekretaris Brocx. Gecombineerd met gegevens uit andere delen van het Veldhovense archief en
uit het archief van Waalre-Valkenswaard zou het de stof kunnen leveren voor een boeiend levensverhaal van deze persoon.
Gegevens over weinig of zelfs geheel niet bekende zaken.
De bovengenoemde sekretaris Brocx had blijkens het protokol iets in
zijn bezit, waarvan het bestaan naar beste weten van ondergetekende
alleen uit deze bron bekend is, en wel het Gewinchijnsboek des Ridderhofs ten Bogaert. Hieraan werden gewinchijnsen betaald op onroerend goed gelegen omtrent het Hemelrijk te Zeelst. Wat is de herkomst van dit gewinchijnsboek en waar is het gebleven? Een ander
punt onder dit hoofd is de Fundatie van Gothofridus Cobbeek. Het
betreft hier onroerend goed, dat beheerd wordt door het Comptoir
der Beursen en Beneficien en derhalve waarschijnlijk gekonfiskeerd
kerkelijk goed is.
Gegevens over al of niet gekonfiskeerd kerkelijk goed.
Vele renten en chijnsen op onroerend goed worden in de behandelde
periode betaald aan de Comptoirs, rekenkamers, die gekonfiskeerd
kerkelijk goed beheren. Soms wordt bij eigendomsoverdracht van onroerend goed de oorspronkelijke bestemming van zo'n rente of chijns
vermeld. De vraag naar de oorspronkelijke bestemmingen van al deze
inkomsten is misschien sneller op te lossen door het raadplegen van
de archieven van genoemde Comptoirs, dan door het nagaan van alle
eigenaars van een belast perceel tot voor de tijd van konfiskatie.
De vraag naar de schenkers van deze kerkelijke inkomsten is echter
deels te beantwoorden met de gegevens uit het onderhavige protokol
uit de tijd van voor de vrede van Munster (testamenten).
Gegevens over toponiemen, lokalisering van percelen en perceelsna-

men en van oude hoeven.
Hiertoe dient men de gegevens over grondeigenaren uit het protokol
aan te laten sluiten bij de gegevens uit het eerste kadaster van
1832. Voor enige percelen lukt dat reeds met de gegevens uit de
behandelde periode 1760 - 1781. Voor veel meer percelen zal dat
pas mogelijk blijken na bewerking van het protokol over de jaren
tot 1810, het laatste jaar dat het protokol bestrijkt. Het is echter al gelukt op deze wijze de ligging van twee oude hoeven te bevestigen of te bepalen, namelijk van de Heskok onder Meerveldhoven
en de Clarissehoeve hij Cobbeek onder Zeelst.
Andere vragen die zo beantwoord zullen kunnen worden zijn:
Wat waren de grenzen tussen de rechtsgebieden van de verschillende
dingbanken?
Waar lag precies de kapel van St. Severinus op het Severijn?
Zijn de namen van bepaalde percelen gelegen in de Dommelbeemden onder
Veldhoven aanduidingen van een oude wegovergang over de Dommel in de
richting van Waalre?
Verder is op deze wijze misschien de rekonstruktie van de oude woonkernen mogelijk, vooral van het vroegere dorp Zonderwijk, waarvan de
Oude Kerkhof in de tegenwoordige wijk d'Ekker te Veldhoven het laatste
overblijfsel is.
In de voorgaande punten zijn enige van de vele boeiende mogelijkheden
tot studie aangegeven, die met de informatie begrepen in het protokol
der vrijwillige rechtspraak mogelijk zijn, vooral in samenhang met gegevens uit andere bronnen. Een voorwaarde is echter, dat zulke protokollen grondig worden bewerkt, om de informatie in een gemakkelijk
toegankelijke vorm te brengen, iets waaraan de ondergetekende een bijdrage hoopt te hebben gegeven en nog verder hoopt te kunnen geven.

XII. UIT DE DORPSHUISHOUDINGEN DER BEERZEN
(door J.M,H. Broeders)
b. Uitgaven
Over het eerste hoofdstuk der uitgaven, een eventueel nadelig saldo
van de vorige rekening, wordt in de manualen niet gerept.
De twee volgende hoofdstukken hebben betrekking op betaalde interesten van geleende kapitalen, het vierde behelst de gedane aflossingen.
Van Santvoort meldt ten aanzien hiervan alleen de grootte van de
schuldenlast, zoals die vermoedelijk kort voor 1740 geweest zal zijn.
Middelbeers had kapitalen opgenomen tot een totaal van f 3956.0.0.
Oostelbeers zuchtte onder een schuldenlast van maar liefst f 10247.7.8.
Westelbeers kwam er met een bedrag van f 2196.14.0 naar verhouding genadig van af (17).
In het vijfde hoofdstuk werden de kosten van onderhoud en herstellingen aan gemeenteëigendommen verantwoord. Santvoort heeft onder dit
kapittel niets opgenomen. Jan Hendrik van Heurn tekende aan, dat de
brug aan het Neereind voor 2/5 door Middelbeers en voor 3/5 door Oos-
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. Middelbeers en moest daarom de helft van het onderhoud betalen aan
het "Horologie en klokken" van Middelbeers. Verder moest Westelbeers
volgens hem in de werken die ten nutte van de gehele heerlijkheid
van Hilvarenbeek werden uitgevoerd een aandeel van 2/39 betalen (19).
Jan van Heurn is het best ingelicht. Volgens zijn manuaal werd het
onderhoud van de pastorie betaald voor 2/5 door Oostelbeers en voor
3/10 door elk der beide andere dorpen. De toren, klokken, uurwerk,
school en schoolmeestershuis te Middelbeers werden voor de helft
door dit dorp en voor de andere helft door Westelbeers onderhouden
(20). In Oostelbeers kwamen dezelfde kosten geheel voor eigen rekening.
Deze Van Heurn had een zwak voor rivierovergangen. Ook hij vermeldt
de brug aan het Neereind, maar daarnaast, met dezelfde kostenverdeling, de "Gemeentens Bak over de Stroom" (21); de brug op het Voorteind; de brug op de Steevoord; de beer op den dijk naar Oirschot;
een brugje op het voetpad en het Steverts- of (wellicht beter) Stevensschoor. Een nieuwe buis op het "quaestieus" tussen Oirschot en
de Beerzen werd voor de helft door Oirschot betaald. De rest kwam
in de bekende verhouding van 3 tegen 2 voor rekening van Oostel- en
Middelbeers (22).
Naar dezelfde voet werden natuurlijk de onderhoudskosten omgeslagen
voor het "raadhuis". Als zodanig was het koor der Oostelbeerse kerk
in gebruik sedert 1754. Het is dus begrijpelijk, dat Santvoort een
dergelijke post niet kon signaleren (23).
Westelbeers betaalde de onderhoudskosten van het "Schapenbrugje",
de "Gemeentensbrug" en de brug "in de Straat" alle over de Grote
Beerze gelegen. Over de beroemde Beerse Bak wordt niet gesproken
(24).
Het zesde hoofdstuk der uitgaven handelt over de tractementen. Aan
de kwartierschout van Kempenland betaalde Middelbeers ingevolge een
resolutie van de Staten Generaal van 4 juni 1734 f 28.0.0 en Oostelbeers f 20.0.0. Het is niet duidelijk, waarom Middelbeers in dit
geval meer op moest brengen dan Oostelbeers. Krachtens dezelfde resolutie betaalde Westelbeers aan de kwartierschout van Oisterwijk
en de drossaard van Hilvarenbeek samen f 20.0.0. Aan de drossaard
Coenraats moest het dorp gedurende diens leven jaarlijks nog f 12.0.0
opbrengen ingevolge een resolutie van de Raad van State van 21 juni
1736 (25).
De sekretaris beurde van Middelbeers f 36.0.0 en van Oostelbeers
f 54.0.0 voor het opstellen der diverse dorpsrekeningen. Deze bedragen golden sinds de Staten Generaal in 1724 orde op zaken gesteld
hadden in het financieel beheer (26). Ook hier zien we weer de oude
repartitie 2/5 tegen 3/5 voor de onderscheiden dorpen. Westelbeers
kwam er verhoudingsgewijs slechter vanaf. De sekretaris van Beek genoot krachtens een resolutie van de Staten Generaal van 19 oktober
1724 niet minder dan f 63.0.0.
Het onderwijs was van oudsher geen schepenbanks- maar een parochieaangelegenheid geweest. Oostelbeers betaalde aan de dorpsonderwijzer,
sinds ongeveer 1660 een protestant, per jaar f 37.0.0, waarbij dan
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Volgens Jan van Heurn kreeg hij voor "klokkensmeer" één gulden.
Middel- en Westelbeers, die samen een school hadden, betaalden aan de
meester ieder f 19.10.0, waarbij ook de klokkensmeer inbegrepen was.
Dit waren natuurlijk niet de salarissen voor het onderwijzerschip.
Deze werden door het land betaald uit de opbrengsten van de gekonciskeerde geestelijke goederen. De onderwijzer van Oostelbeers b.v. ontving daaruit jaarlijks f 200.0.0 (28). De onderwijzers werden door de
Raad van State aangesteld.
Oostelbeers en Middelbeers hadden samen één vorster of gerechtsdiender. Deze genoot in het geheel f 36.0.0. Ook dit bedrag werd volgens
de aloude verdeling betaald: Oostelbeers f 21.12.0 en Middelbeers
f 14.8.0 (29).
Westelbeers betaalde aan de twee gerechtsdienaars van Beek samen
f 8.0.0 "mits zij geen oogst of paascheieren ophalen". Aldus bepaalden de Staten-Generaal op 23 april 1760, meldt Jan van Heurn (30).
Het dorp betaalde aan de twee plaatselijke "setters" of "regenten",
die in feite het dagelijks bestuur van het dorp uitmaakten, ieder
tien stuivers. De twee "schutters" of ondervorsters genoten samen
volgens Santvoort f 2.10.0. Jan van Heurn geeft bij deze post nadere
uitleg. Volgens hem beurden de ondervorsters en de vroedvrouw ieder
60,-- en werd dit bedrag over de gehele schepenbank omgeslagen.
Als men het Westelbeerse deel op 2/39 stelt, kunnen deze bedragen
evenwel niet kloppen met het bedrag van f 2.10.0, dat Santvoort noemt.
Vanaf 1794 zou in het hoofdstuk "tractementen". van alle drie de dorpen Adriaantje Boogers, echtgenote van Jan de Kort gaan prijken als
vroedvrouw. Op 14 januari van dat jaar werd te Oostelbeers de betreffende "gemeenschappelijke regeling" vastgesteld, welke haar een salaris toelegde van f 50.0.0. De "nieuwigheid" van dit instituut kwam
tot uiting in de verdeling der lasten, die kennelijk op grond van de
te verwachten werkzaamheden was uitgedokterd: Oostelbeers betaalde
20.0.0, Middelbeers f 18.0.0 en Westelbeers f 12.0.0 (31). De manualisten vermelden deze vroedvrouw, die na hun tijd kwam, uiteraard
niet.
In het zevende hoofdstuk kwamen de kwartierslasten aan de orde. Deze
wisselden van jaar tot jaar in hoogte. Alleen de quota, de percentsgewijze aandelen, lagen vast. De samenstellers der manualen laten dit
hoofdstuk voor wat het is. Onder meer uit dit blad (32) weten we,
dat van elke honderd guldens, die het kwartier moest betalen, Oostelbeers f 1.17.12 en Middelbeers f 1.2.3 voor hun rekening namen volgens een lijst, die in 1700 werd vastgesteld. Alleen voor Westelbeers
geeft Santvoort (33) de reële bedragen voor de jaren 1735 tot en met
1739, die alle omstreeks de dertig gulden lagen. Het dorp betaalde
per honderd gulden aan het kwartier Oisterwijk f 0.18.1 omstreeks
1800 (34).
Ook over het achtste hoofdstuk zwijgen de manualisten. In dit kapittel werden de uitgaven aan advokaten, prokureurs en solliciteurs
verantwoord, die de belangen van de dorpen in en buiten rechte, bijvoorbeeld bij de Staten Generaal, hadden waargenomen. Voor zover het
belangen waren, die Oostelbeers en Middelbeers gemeenschappelijk raak-
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Noten:
17. J.C. Santvoort, a.w. resp. pag. 191, 226 en 320
18. Bedoeld is de brug over de Kleine Beerze op het Neereind, die later op allerlei topografische kaarten met de naam "Steenen Brug"
getooid werd. J.H. van Heurn verwijst naar de Rekeningen van 1768:
Middelbeers, fol. 9 verso; Oostelbeers fol. 11.
19. Aantekeningen bij bl. 320 van het manuaal van J.C. Santvoort
20. Jan van Heurn, 'Manuaal". Bij Westelbeers heeft Van Heurn eerst
"de helft" opgeschreven en dit later, denkelijk misleid door de
repartitie van de onderhoudskosten van de pastorie, abusievelijk
veranderd in 3/10.
21. Waarschijnlijk is hiermede eenzelfde oversteekmiddel bedoeld als
waarnaar de bekende "Beerse Bak" te Westelbeers is genoemd. Hoe
men zich een dergelijke "bak" moet voorstellen is even onduidelijk als de plaats waar hij gesitueerd was nog in nevelen gehuld
is. V66r de provinciale weg werd aangelegd kon men de Kleine
Beerze tussen Oostelbeers en Middelbeers ongeveer 150 meter ten
zuiden van de tegenwoordige brug bij de molen oversteken met een
"waterstap". Vermoedelijk reed men daar over de bodem van het
riviertje. De afritten zijn aan beide zijden nog aanwezig. Het
is niet op voorhand uitgesloten, dat daar eertijds gebruik werd
gemaakt van enig voorwerp dat "bak" heette.
22. De verwijzingen van Jan van Heurn naar de diverse dorpsrekeningen
lijken wat slordig. Het heeft dus niet veel zin ze hier over te
nemen.
23. Jan van Heurn, 'Manuaal", in voce
koor der kerk als zodanig te gaan
dorpsbesturen op 10 december 1754
Oostelbeers R 6). Juiste datum en
Gils.

Oostelbeers. Het besluit om het
gebruiken werd genomen door de
(Rijksarchief, 's-Hertogenbosch,
referentie dank ik aan Jos van

24. Jan van Heurn, "Manuaal", in voce Westelbeers met verwijzing naar
dorpsrekening 1776, folio 22 en 1780, folio 10.
25. J.C. Santvoort, a.w., blz. 321
26. Zie de meer genoemde resolutie van 20 september 1724 en meer bepaald de als bijlage opgenomen "tarieflijst". In feite verdiende
de sekretaris natuurlijk een veelvoud van dit bedrag, daar hij
allerlei andere werkzaamheden voor het dorp in rekening mocht
brengen en ook partikulieren zijn diensten moesten betalen.
27. De schoolmeester was tevens koster en klokkenluider.
28. Ingekomen stukken bij de Representanten van Bataafs Brabant, 4
okt. 1796. Drs. J.A. ten Cate, Inventaris der bestuursarchieven
.... 1795 - 1814 ('s-Hertogenbosch, 1975); nr. 27 (voorheen nr.

56).
29. Naar de aantekening van Jan Hendrik van Ileurn. De bedragen door
Santvoort genoemd zijn niet geheel juist.
30. Het bedrag was eerst lager, maar hoeveel is me niet bekend, daar
Jan Hendrik van Heurn dit te "grondig" verbeterd heeft in het manuaal van Santvoort.
31. Resolutieboek van de dingbank Oist- en Middelbeers nr. 2 (1794 1807). De regenten van Westelbeers zouden zich later bij hun
strijd om een scheiding van de. bank van Hilvarenbeek en een samenvoeging met de schepenbank van de andere Beerzen te bewerkstelligen onder meer beroepen op het instituut van de gemeenschappelijke vroedvrouw.
32. Campinia, 3e jaargang, nr. 12, pag. 220
33. J.C. Santvoort, a.w., blz. 321
34. Ingekomen stukken bij het Departementaal bestuur van Bataafs Bra... nr. 271 (voorheen
bant 16 aug. 1803. Ten Cate, Inventaris
nr. 489).
(wordt vervolgd)

XIII. I. NOGMAALS: DE FUNDATIE VAN HET BOOTS GASTHUIS
Mej. A. Koolen beschreef in "Campinia", jaargang V, blz. 128 - 136 en
191 - 193 de geschiedenis van de hoeve van het Boots Gasthuis (met het
Hertogenleen, leengoederen van de hertog
goed Ten Hout) en van het 's
e
van Brabant. De redaktie van "Campinia" meent, na het vinden van enkele gegevens die de schrijfster en haarzelf eerder niet bekend waren,
hierop een aanvulling te kunnen geven.
1. Amelrijck Booth bepaalde in zijn testament, opgemaakt op 6 oktober
1471 ten overstaan van notaris Joannes Gisberts, dat de vier oude
mannen en vier oude vrouwen, van zijn "maagschap en bloede", die
het door hem gestichte gasthuis zouden bewonen (de mannen voor 2/3
deel en de vrouwen voor 1/3 deel:!), aanvankelijk de hoeve te Aarle zouden betrekken, Echter: "zoo zullen mijn executeurs beuren en
hebben die hoeve, totdat die voorzien zijn van een huys dat daartoe nut en oorbaerlijk zal zijn, en niet verder" (1). De "Armenhoeve" te Aarle heeft dus alleen in de begintijd van de fundatie
dienst gedaan als gods- of gasthuis, al bleef zij wel steeds tot
de fundatie behoren en haar inkomsten verschaffen. In het rechterlijk archief van Oirschot en Best lezen wij het volgende over de
totstandkoming van het eigenlijke gasthuis in de kom van Oirschot
(hoek Gasthuisstraat - Oude Grintweg, op de plaats waar nu de brandweerkazerne staat), dat blijkbaar door de erfgenamen moest worden
geschonken, waarschijnlijk uit de erfenis van wijlen kanunnik
Booth (2):
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hovinge ende woninge tot behoef den armen om daerinne te moegen
woenen, dat sij niet gedaen en hebben, totten welken niemont soe
nae gerechten is dan alleen Dirck Goessenss., want her Amelrick
Boot ende Dirck Gosens' moeder waren suster ende brueder, soe
Dirck sede; soe is comen ende gestaen voer ons, scepenen hieronder gescreven, Dirck Gosens Nevensoen vorscreven, ende heeft opgedragen ende helmelingen vertegen tot behoef van meester Danelen van Herssel, canonick der kercken Sunte-Peters tot Oerschot,
tot behoef den armen, op allen rechten, actie ende toeseggen als
hij hebben mach ende hom toebehoerende is in huysinge, hovinge
met sijnen gronde ende toebehoerten, als daer gelegen is in der
parochie van Oerschot in den Kerchof, metter eender sijden aen
erffenissen den erfgenamen Steven die Smid alias Verdonck, metter andere sijden aen erffenissen den erfgenamen Anthonis Vos,
metten enen eynde aen die straet, metten anderen eynde aen erffenissen her Henrick van Esch ende Anthonis Vos' erfgenamen daer
enen voetpat tusschen geet. Dat heeft hij opgedragen tot behoef
den armen, ende dat nae inhout den testamente her Amelrijck
Boots vorscreven, om hon te besitten ende te gebruyken voert ut
moris est, ende commer van sijnen wegen daerin af te doen. Actum 3a augusti. Testes: Veld, Laeck.
Dit huis werd aan de fundatie overgedragen in het jaar 1519. Waar
in de artikelen van mej. Koolen over "het gasthuis" wordt gesproken, zal men dus in de meeste gevallen niet "de Armenhoeve te Aarle" mogen lezen. Laatstgenoemde hoeve (leengoed) vindt men steeds
terug in de verpondingsregisters van de herdgang Aarle. Het gasthuis daarentegen (op zichzelf geen leengoed) wordt vermeld in de
registers van de herdgang Kerkhof, bij de opsomming van akkers
('s-Hertogenleen??) die in het tweede artikel van mej. Koolen op
blz. 192 staat afgedrukt.
2. Amelrijck Booth bepaalde verder, dat zijn executeurs het gods- of
gasthuis zouden beheren, "ende na de dood mijnder executeurs zullen
het zijn die deken van Oirschot met twee die oudste canoniken".
Mochten deken en kanunniken niet bereid zijn het beheer te voeren,
dan moeten de oudste H.-Geestmeester en de oudste kerkmeester het
doen (3). Reeds in de hiervoor aangehaalde akte uit 1519 treffen we
een kanunnik als beheerder aan. Het is dus ook niet verwonderlijk,
dat het kapittel van Oirschot (of leden daarvan) zo vaak als leenverheffer van de Amelrijck-Boots-hoeve en het 's-Hertogenleen wordt
genoemd. Zo ook in 1574, één van de door mej. Koolen vermelde jaren. Op 20 februari van dat jaar gaf Aert van Breughele, oudste
kanunnik van Sint-Pieter te Oirschot en als zodanig één der provisoren van het godshuis van Amelrijck Booth, ten overstaan van notaris Francois van den Eede en twee leenmannen van het Leenhof te
BrusSel machtiging aan mr. Jan Nicolaii, advokaat bij de Raad van
Brabant, om in naam van het godshuis in leen te ontvangen 'Twee
partijen van leenen", te weten "'t goet te Aerle" en "een goet geheeten tSertoghenleen" (4). Het één was een "vol leen" en het ander
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de leenverheffing uit) en ze werden gespecificeerd zoals door mej.
Kooien is beschreven. Jan Nicolaii verving degene die officieel het
leen moest ontvangen: Huybrecht zoon van Gijsbrecht van den Schout,
rentmeester van het godshuis, te boek gesteld als sterfman, degene
dus bij wiens dood de geestelijke instellingdie het leen hield,
verhef moest doen en heergewade moest betalen.
Noten:
1. Oud administratief archief van OirSchot en Best, voorlopig inventarisnummer 1227
2. Oud rechterlijk archief van Oirschot en Best, inventarisnummer 129,
deel 2, fol. 36v (R.A.N.B.)
3. Oud administratief archief van Oirschot en Best, voorlopig inventarisnummer 1227
4. Kollektie Cuijpers van Velthoven, originele stukken betreffende Oirschot (R.A.N.B.)

XIII. 2. HUWELIJKEN EN ANALFABETISME TE OIRSCHOT EN BEST INPERIDE

ODE 1811 - 1820

(door J.Th.M.Melssen)
In de periode 1811 - 1820 zijn volgens de registers van de Burgerlijke
Stand van de gemeente Oirschot in totaal 347 huwelijken gesloten, dus
gemiddeld 34 of 35 per jaar.
Ieder, die het vlugschrift "de Kleine Meierij" leest, weet dat op eenzelfde manier het artikel van de streekarchivaris, de heer P. Wuisman,
over huwelijken te Berkel-Enschot en Esch begint (1).
Het hierna volgende artikel zal echter in zoverre van dat van de heer
Wuisman afwijken, dat wij de gegevens betreffende weduwen en weduwnaars, béroep, ouders, familie- en voornamen, alsmede de huwelijksdata
en weekdagen niet in ons artikel hebben verwerkt.
Het eerste deel komt grotendeels overeen met de publikatie over Berkel-Enschot. Door het artikel zoveel mogelijk gelijk in te delen, kan
men (indien er in de toekomst nog meer soortelijke artikelen verschijnen) straks gemakkelijker conclusies trekken uit de gegevens van de
verschillende gemeenten. Het tweede deel bevat gegevens over het "analfabetisme" in de gemeente Oirschot, waartoe tot 17 augustus 1819 ook
Best behoort.
De registers van de Burgerlijke Stand van Best beginnen echter pas op
1 januari 1821. Dit verklaart, waarom wij de periode 1811 - 1820 als
uitgangspunt hebben genomen.
Voor de studie van het analfabetisme zijn de huwelijksregisters van
de Burgerlijke Stand de voornaamste bron; daarnaast komen ook kerkelijke trouwboeken, volkstellings- en militieregisters in aanmerking (2).
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Wanneer wij in de akten lezen, dat men "schrijvens onervaren" of "het
schrijven niet machtig is", kunnen wij concluderen, dat deze lieden in
het geheel niet kunnen schrijven. Het tegenovergestelde gaat echter
niet op. Kan men een akte wel ondertekenen, dan wil dit alleen maar
zeggen, dat de persoon in kwestie in ieder geval of tenminste zijn naam
kan schrijven. Het betekent niet, dat deze persoon in het algemeen b.v.
brieven kan schrijven.
Zoals reeds hierboven is gezegd, zijn in de periode 1811 - 1820 voor de
ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Oirschot 347 huwelijken
gesloten.. Als topjaar kunnen wij 1815 aanwijzen met 48 huwelijken en
als minimum-jaar 1817 met "slechts" 25 echtverbintenissen.
De geboorteplaats der echtelieden
Bij 200 van de bovengenoemde 347 huwelijken (of 58%). zijn beide echtelieden geboren te Oirschot, terwijl in 16 gevallen (of 5%) beiden elders zijn geboren. Bij 84 huwelijken komt de bruid alleen uit Oirschot
(24%) en bij 47 huwelijken alleen de bruidegom (13%).
1811 - 1820 totaal
aantal
beide echtelieden te Oirschot geboren

200

alléén bruidegom te Oirschot geboren

47

13

alléén bruid te Oirschot geboren

84

24

beide echtelieden elders geboren

16

5

347

100

totaal

.58

Den Bosch
Knegsel
Oerlé
Veghel

3
3
3

Tweemaal komen voor: Duizel, Eindhoven, Tongelre, Vessem en Zeelst.
Eénmaal: Boxmeer, Delft, Drunen, Eersel, Gemert, Grave, 's-Gravenhage,
Haaren, Heesch, Helvoirt, Hurwenen (Gid), Leiden, Lieshout, Middelbeers,
Middelburg, Netersel, Nijmegen, Oss, Rotterdam, Schijndel, Steensel,
Tilburg, Uden, Valkenswaard, Varik (Gld), Weert (L); in België: Betekom,
Desschel, Hamont, Herstal, Lommel, Luneville, Malle, Neeroeteren, St.Truiden en Turnhout; in Duitsland: BrOggen. Bij een huwelijk wordt bij
de bruidegom de geboorteplaats als onbekend genoteerd.
De woonplaatsen van de 49 elders wonende echtelieden
Boxtel
5
Esch
4
Liempde
4
Tilburg
3
Zeelst
Tweemaal komen voor: Den Bosch, Eindhoven, Helvoirt, Hilvarenbeek, St.Oedenrode en Woensel. Eénmaal: Beek en Donk, Drunen, Grave, Heesch,
Michielsgestel, Middelbeers, Oisterwijk, Oostelbeers,
Hurwenen,
Rotterdam, Schijndel, Turnhout, Uden, Udenhout, Vierlingsbeek en Wintelre.
(wordt vervolgd)

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
In de periode 1811 - . 1820 zijn 531 van de 694 echtelieden (77%) te Oirschot geboren, namelijk 247 mannen (36%) en 284 vrouwen (41%).
100 Bruidegommen (14%) en 63 bruiden (9%) zijn elders geboren.
In totaal wonen 645 echtelieden op het moment van hun huwelijk te Oirschot (93%), namelijk 308 mannen (44%) en 337 vrouwen (49%).
39 Bruidegommen (6%)
en 10 bruiden (1%) wonen dan elders.
Uit de huwelijksakten valt niet op te maken uit welk deel van de gemeente de huwelijkscomparanten afkomstig zijn.
Als geboorteplaatsen van de 163 elders geboren echtelieden noteren wij:
Sint Oedenrode
20
Diessen
4
Boxtel
12
Esch
4
Liempde
10
4
St. Michielsgestel
Hilvarenbeek
8
Moergestel
4
Strijp
7
Nuenen
4
Woensel
6
Oisterwijk
4
Oostelbeers
5
Son
4
Beek en Donk
4
Amsterdam
3

15.

KAART VAN HET SINT-JORISGILDE VAN STRATEN TE OIRSCHOT, 1542

(Oud-rechterlijk archief van Oirschot en Best, inventarisnummer 134 D,
folio 64-66) (1542, 8 juni)
Nota: Secundarie geëxtendeert bij Hiëronymus van Kelst,
secretaris der vrijheyt van Oerschot, overmits d'eerste
doer den brant opten Berch verbrant is, soe verclaert
worde.
(In tweede instantie uitgebreid door Hiëronymus van
Kelst, sekretaris van Oirschot, daar het eerste exemplaar, zoals wordt verklaard, door de brand op het huis
"Den Berch" verloren is gegaan.)
Allen dengheenen die dese letteren sullen moordden gethoent ende hoeren
lesen: saluyt! Wij, Jaspar van Esch etc., scepenen in der vriheyt van
Oirschot, doen kondt eenen iegelijcken, dat voer Marcelissen Wâlravens,
stadthelder des scouthets van Kempelant, in den naem ende vanweegen der
Keijserlijcke Majesteyt ende Hoocheyt, ende voere Natalen Vos, scouthet
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vanweegen des heeren van Pieterschem, Oirschot etc., ende voir ons
scepenen voirscreven, zijn gecompareert vele goeder mannen,• innegeseten der vriheyt van Oirschot voerscreven ende sunderlinge van den
hertganck van Straten, gemeynlick genaempt "Sint-Joris scutters van
Straten", affectie ende liefd draigende totten edelen voetboege;
hebben, bij faute ende gebreecke van honder charten, die in 't ongereet comen is, met voltomen consent van den heeren voirscreven, om een
minlijcke geselscap ende scutterije ter eeren Goidts ende den heyligen
ridder Goidts ende martelair Sint-Joris met malcanderen te hauden, geordineert ende gemaict dese nabescreven punten ende articulen, dewelcke die vorscreven scutteren aen des heeren handen ende oick malcanderen op nabescreven penen, boeten ende bruecken in rechter eedtstadt
ende in goeder trauwen geloeft hebben te onderhauden, na te gaen ende metten werck te volbrengen, op hon ende op allen honnen gueden nu
present ende vercrigen sullen mogen.
(De schutters van het Sint-Joris-voetbooggilde te Straten hebben ten
overstaan van de schepenen van Oirschot, de stadhouder van de schout
van Kempenland en de schout van de heer van Oirschot, een nieuw reglement gemaakt daar het oude in het ongerede is geraakt.)
In den irsten is geordineert, dat soe wie van nu voirtaen in de voirscreven scutterije sal begeren te comen, sal voir nyet te geven dairinne mogen comen, behaudelijck dat hij sculdich sal zijn aen den coninck ende beyde den dekenen dairomme te bidden, ende ingevalle zij
hem ontfangen, sal sculdich zijn zijnen eedt te doen, dat hij dese tegenwoirdige charte in allen hueren articulen sal onderhauden soelange
hij in der scutterijen weesen ende binnen Oirschot wonechtich zijn sal.
Wie tot de schutterij wil toetreden, behoeft niets te betalen, maar
moet om toelating verzoeken bij de koning en de dekens, en indien hij
wordt aangenomen, beloven, dat hij het reglement zal onderhouden zolang hij lid is.)
Ten anderen is geordineert, dat eick gildebrueder ende scuttere sculdich sal zijn te hebben, ten scietdaigen als men die papegaey scieten
sal, op des Heylige-Sacramentsdaigen ende op die kermisdaigen in die
proéessiën, eenen scutterlicken boege; contrarie doende ende nyet
comparerende zoeverre hij binnen Oirschot is, sal bruecken eenen stuver, d'een helft tot behoef van den dekenen ende d'ander helft tot behoef van den gemeynen scutteren.
(Iedere gildebroeder dient op de schietdag en bij de processies van
Sacramentsdag en de kermisdagen aanwezig te zijn met een boog; wie niet
verschijnt terwijl hij toch in Oirschot verblijft, verbeurt een stuiver.)
Ten derden is geordineert, dat een iegelijck gildebrueder ende scutter
t'allen drie jaeren sculdich sal ziin te doen maken eenen hoet, van alsulcker verwen als opten Verswoeren Maendach bij coninck, dekenen ende
eensdeels van den gemeynen gildébruederen geordineert sal wordden,
welcken hoet een iegelijck sculdich sal zijn op zijn hooft te hebben
op alle scietdaigen, Heylige-Sacraments- ende kermisdaigen, opten peen
ende tot behoef als voir.
(De gildebroeders moeten zich elke drie jaar een hoed laten maken in
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na Beloken Pinksteren) door het gilde vastgestelde kleur, en dienen
deze op straffe van boete te dragen op de schietdagen, Sacraments- en
kermisdagen.)
Ten vierden is geordineert, dat men tot troest van den sielen van den
aflivigen scutteren alle jaer sal doen singen ts'anderendaigs nae den
scietdach een misse van requiem, wairtoe elck gildebrueder bij hon
verteringe sculdich sal zijn te geven een oirt stuvers. Ende alS bij
den wille Goidts ennich gildebrueder aflivieh wordden is, soe >sullen
zijn erfgenamen sculdich zijn den dekens te geven soeven stuvers,
wairvoer die dekens sculdich sullen zijn voir Sint-Joris te doen singen tot troest van den aflivigen brueder een misse van requiem ts'anderendaigs als zijn uuytvairt gehauden sal weesen, tot welcken missen
alle gildebruederen verbonden sullen zijn te comen ten offer, opten
,
-brueck ende tot behoef als voir, zoeverre zij binnen Oirschot zijn en
de anders nyet, ende opten preeckstoel, die kennisse gedaen wordt:
(Daags na de schietdag wordt voor de overleden gildebroeders een mis
van requiem gezongen, waartoe elke schutter een oort moet bijdragen.
Als een gildebroeder overlijdt, moeten de erfgenamen zeven stuivers
geven, waarvoor de dekéhs een mis zullen laten zingen des anderendaags,
die
na de uitvaart. Alle schutters zijn op straffe van boete verplicht
mis bij te wonen, wanneer zij op de preekstoel is âangekondigd.)
Ten vijfton is geordineert, dat men allen jaet opten irsten sôndach
nae des Heylige-Sacramentsdach na auder gewoenten sal scieten die papegaeye tot Straten op die molen. Ende na der noenen als men derWarts
ghaen sal, omtrent drie uren, sullen sculdich zijn alle scutteren hon
te versamenen voer den herbergen dair zij teeren sullen, ende van
dair statelick met honnen coninck te gaen ter molen waert om den vogel
te scieten, ende dien afgescoten wesende, eerlijcken te gaen ter herbergen om minlijck dien avant ende ts'anderendaigs 's nonens met malcanderen te teeren ende goet chier te maken, ende desgelijcken opten
Vérswoeten Maendach; tot welcke maeltijen alle scutteren verbonden
sullen zijn te comen ofte iemonden in honne plaitse te seynden; ende
dair nyet comende, sullen nochtans soevele sculdich zijn te geven als
die ander gemeyne gildebruederen verdinght ende gegeven hebben tot be\
hoef van den gemeynen scutteren, ende voer die absente gildebruederen
zullen't die dekens sculdich zijn te betalen ende te verleggen d'welck
men eten ende verdrincken sal, welcke dekens den absenten scutteren
dat sullen verkundigen in presentiën van twee scutteren, ende indien
zij den dekens dat verleet geit binnen VIII daigen dairnae nyet en
restitueren, sullen verbonden zijn dobbel te geven tot behoef als boven. Ende die den vogel scutterlick afgescoten sal hebben, sal dat jaer
met zijnder coninginnen van alle teringen los ende vrij zijn, dies hij
sculdich sal zijn aen den silveren vogel (die hij in zijnder bewaernisse ontfangen ende verborgen sal) in 't afsceyden te hangerreenen
dobbelen stuwer.
(Op de eerste zondag na Sacramentsdag verzamelen de brbedets zich na
de middag voor de herberg, en trekken vandaar naar de' molen van Stra
'S middags,
ten om de vogel te schieten. Des avonds, en dés anderendaags
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moeten aan de maaltijd verschijnen of iemand in hun plaats zenden.
Wie niet komt, moet toch betalen; de dekens schieten het geld voor,
en de terugbetaling dient binnen acht dagen te geschieden. Hij, die
de vogel afschiet, behoeft dat jaar, met zijn koningin, voor de teringen niet te betalen, maar bij het afscheid moet hij aan de zilveren vogel een dubbele stuiver hangen.)
Ten sesten is geordineert, dat men allen jaer ts'anderendaigs na den
scietdach kiesen sal twee dekens, die dat toecomende jaer den last
van der scutterijen metten nyeuwen coninck sculdich sullen zijn aen
te nemen ende ten selven tijde, goetstijts voer der nonen ten eynde
van den jaere honne rekeninge te doen; wairaf d'een deken weesen sal
d'aude coninck.
(Daags na de schietdag kiest men twee dekens, die samen met de nieuwe koning een jaar lang verantwoordelijk zijn voor de schutterij en
daarna hun rekening afleggen. Eén van de beide dekens is de koning
van het voorafgaande jaar.)
Ten soevenden is geordineert: of 't gebuerden - dat Godt verhueden
moet - dat onder die gildebruederen op bon sciettedaigen ennigen
twist oft gevecht - sonder lijf of lit te verliesen - geviele, dat
alsuicx sal moordden nedergeleet ende gemodereert bij den coninck, dekens, ende vier gildebruederen die zij partijen dairtoe nemen suilen.
Ende soe wes die eendrechtelijck dairaf uuytspreecken, sullen partijen
dat sculdich zijn te onderhauden op eenen peen van eender tonne biers
tot behoef van den gemeynen gildebruederen.
(Als op de schietdagen een twist of gevecht ontstaat, wordt het geschil voorgelegd aan koning en dekens en vier gildebroeders. Partijen
die zich niet aan de uitspraak onderwerpen, verbeuren een ton bier
ten behoeve van het gilde.)
Ten achsten is geordineert: of iemont den vogel scutterlijcken afscoete drie jaeren lanck, d'een d'ander sonder middelt volgende, die en
sal den silveren vogel nyet behauden, mer sal, soelange hij gildebrueder is, los, vrij ende ongehauden zijn van allen teringen ende montcosten deweicke die scutteren op statiedaigen bijeen doen sullen.
(Wie drie jaar achtereen de vogel afschiet, mag weliswaar de zilveren
vogel niet houden, maar krijgt zijn leven lang de verteringen op statiedagen gratis.)
Ten negensten is geordineert: oft ennigen scutteren beliefden uuter
gulden te gaen, sal verbonden zijn opten Verzwoeren Maendach na der
noenen, als den maeltijt gehauden is, aen hande van den dekens te betalen soeven stuvers, nochtans yrst ende voir all alle voirgedaene
costen betaelt wesende, tot behoef d'een helft tot reparatie van
Sint-Joris-autair ende d'ander den gemeynen scutteren.
(Wie uit het gilde wil treden, moet op Verzworen Maandag na het middagmaal aan de dekens al zijn schulden alsmede zeven stuivers voldoen.
De ene helft is voor de reparatie van het Sint-Joris-altaar, de andere
voor de schutterij.)
Ten thiensten is geordineert: of 't gebuerden datter ennige scutteren
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scutterijen aengaende ongehoirsaim weeren, ofte ennige lelicke, oneerlicke feyten gedaen hadden, deweicke die gemeyn scutteren in hon
geselscap nyet langer en beliefden te hauden, die sal men seynden
een half oirt stuvers, ende dairmede sal hij blijven uuyter gilden
ende scutterijen voirgenoempt, ende nochtans verbonden zijn alle
voirgedaen costen ende lasten te helpen betalen.
(Willen de schutters iemand wegens slecht gedrag niet in hun midden
handhaven, dan zenden zij hem ten teken daarvan een half oort, Hij
dient echter toch alle eerder gemaakte kosten mede te betalen.)
Welcke alle voirgescreven costen, penen, boeten ende bruecken die
scutteren ende gildebruederen voirgenoempt voer die heeren ende ons
scepenen voirscreven geloeft hebben te betalen op heerlicke executie, of dat weeren ons genedichsten heeren 's keysers penningen als
verwonnen scult, in dezen afgaende alsulcken costume ende recht van
dezer bancken, dat men tegen alle gerichten ende vonnissen eens dach
hebben mach, nochtans met egeenen rechte dair tegen te mogen seggen,
betalen moet, irst gedaen weesende ende dair en t'eynden recht; behaudelijcken den heeren hon heerlicheyt ende eenen yegelijcken zijnen goeden rechte, in allen den punten voirscreven.
(De bovengenoemde boeten moeten door de gildebroeders worden betaald
alsof zij ze aan de keizer zelf schuldig waren, op straffe van executie door de heer. Verweer is niet toegestaan; dit in afwijking van de
gewoonte en het recht van de Oirschotse schepenbank.)
Actum VIII

a

junii. Testes: Esch, Goessen et Scoet.
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V. b. De Veldhovense oorkonden (Oerle, Meerveldhoven,
Zeelst, Veldhoven, Zonderwijk) vanaf de 13de
eeuw (vervolg)
23. Oorkonde van schepenen van 's-Hertogenbosch
17 november 1405
24. Oorkonde van schepenen van Oerle
12 april 1418

133
133
134

Oude toponymica
(door J.A.J. van den Bosch, Veldhoven)

135

VII. Genealogica
1. Veldhovense geslachten van der Heijden
(Verheijden) van 1673 af
2. Echtparen Van Croonenburg van 1620 tot 1972
3. Stamreeks Van de Sande,' Best
4. Stamreeks van Jessica de Vocht, 1706 - 1976

138

VI.

VIII. Huizen en hun bewoners te Oirschot
vanaf de zeventiende tot de twintigste eeuw
(vervolg)
nr. 35 "Huis en Erve St. Marten"
IX.
Beerse borgbrieven
(door Jos van Gils, Best)
(vervolg)

138
138
138
138

140
143

X.

Lijst van woningen te Veldhoven in. de 18de eeuw
I, Zonderwijk

148

XI.

Lezers leveren hun bijdrage
1. De parochie van de H. Caecilia
te Veldhoven
onder het pastoraat van Gerardus Verhoeven,
1826 - 1875
D. De pastoor en mens Gerardus Verhoeven
(vervolg)
(door Th.A. Kuypers)

150

2. Echtparen van Croonenburg

(door A.B. van Cronenburg, Catharinastraat 40b,

150

INHOUD (vervolg)
Rotterdam) (vervolg)
3. Stamreeks van Frans van Martes, Frans van
Jan, Hannes Toon Hendrikke, of korter:
Unne tak van de grote van de Sande's boom
uit Best
(door de gebr. Hulsen, Broekstraat 4, Best)

157

XII.

Uit de dorpshuishoudingen der Beerzen
(door J.M.H. Broeders)
(vervolg)

159

XIII.

Huwelijken en analfabetisme te Oirschot en
Best in de periode 1811 - 1820
(door J.Th.M. Melssen)

162

Archivalia aangaande de oude Kempische gilden
16. Reglement van het Sint-Ambrosius Bijengilde
te Oirschot

167

XIV.

154

Geachte abonnee,
Wij wensen U een voorspoedig 1977 toe en willen U bij deze nog eens
onze oprechte dank betuigen voor Uw belangstelling en medewerking en
Uw prompte bijdragen.
Mogen wij hen, die hun abonnement voor 1976 nog niet hebben betaald,
vriendelijk verzoeken dit alsnog spoedig te willen doen.
Tot onze spijt moeten wij U dan mededelen, dat het bestuur van het
Streekarchivariaat Noord-Kempenland in verband met de enorme stijging
van materiaal- en drukkosten heeft besloten het jaarabonnement met
ingang van 1 april 1977 tot f 12,-- te verhogen. Wij vertrouwen op Uw
volledig begrip en Uw medewerking in deze. Anderzijds kunnen wij U met
genoegen mededelen, dat de alfabetische index op de eerste 5 jaargangen van Campinia (+ 200 bladzijden) thans gereed is gekomen en met de
eerste aflevering van de komende jaargang (april 1977) aan alle lezers
die in de jaren 1971 t/m 1975 reeds waren geabonneerd gratis zal worden geleverd. Degenen die na 1975 abonnee zijn geworden kunnen deze
index eveneens gratis ontvangen mits zij dit schriftelijk te kennen
geven. Met deze index zijn de eerste 5 jaargangen van Campinia een
voortreffelijk naslagwerk geworden. Wij hopen de komende jaargangen
op eenzelfde wijze voor U toegankelijk te kunnen maken (ad multos
annos).
De redaktie.
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II. DE VRIJWILLIGE RECHISPRAk IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAART HEM

I. DE POSTELSE HOEVEN TE VELDHOVEN
(opgetekend door meester C. Rijken, 1941)
V66r 1648 bezat de Abdij van Postel te Veldhoven vele goederen. Tot
deze behoorden o.a. twee pachthoeven en de tienden. Wanneer Ppstel
daarvan in 't bezit is gekomen, kunnen we niet juist zeggen; uit een
origineel handschrift van 23 maart 1394 blijkt, dat de Abdij toen
reeds vddr 60 jaren (dus reeds v66r 1334) daarvan eigenares was en
de eerste schenkingen, waaruit de boerenhofsteden van lieverleden
zijn opgebouwd van 1240 dagteekenen. Een dezer hoeven lag op Heers
en werd in 1583, toen Karel van Mânsveldt met zijn Spanjaarden
Eindhoven belegerde en de omliggende dorpen met zijn krijgslieden
afstroopte, in de asch gelegd; koeien, schapen en paarden werden
door hen weggevoerd. Dit bevestigen in een schepenakte de schepenen
Matheus Janssen en Corstiaen Henricks met deze woorden: "dat die
hoeve des Godthuys van Postel, toenmaals bewoond door Peter Truyens,
soo huysinge, schuere, schaepskoyen, stal ende schare, in den gront
is afgebrant ende de beesten, perden, ossen ende schapen hen zijn
afgerooft, ende het landt, beemden, heyvelden tot den hoeve behoorende een tijt lanck wuest (= woest) ende desolaet bleef liggen."
In 1600 is het huis opgetimmerd, hetgeen blijkt uit het.jaarmerk,
dat in den gevel in blauwen steen werd ingemetseld. Het huis is in
1935 afgebroken; 't was heelemaal vervallen, 't hoorde toe aan Hendrik Smets, die er naast woonde, en heette in den mond der omwonenden "de(n) Tuitelenberg". Schrijver heeft van het oude gebouw een
foto gemaakt en is nog in het bezit van een oude aarde kan, van
klei gemaakt, die bij den afbraak, in een der binnenmuren gemetseld,
gevonden werd. Ze bevatte een stuk van een leeren geldbeurs, maar
was overigens ledig. De tweede Postelsche hoeve lag op het gehucht
Zonderwijk, langs den Provincialen weg naar Oerle, ze is op Pinksterdag 1919 een prooi der vlammen geworden. Uit den eigenaardigen bouwtrant en inrichting kon men afleiden, dat de beide woonhuizen van
een ouden datum waren. De hoeven werden naar den pachter genoemd. In
't jaar 1600 heette de eene de "Dielenshoeve", de tweede de "Lambrechtshoeve". De "Dielenshoeve" bracht toen als pacht op: 13 mudden
rogge naar de maat van Postel of 156 gulden; 1 mud boekweit 9-12-0;
1 mud moutkoren 8-8-0; 50 pond boter, 6 kippen en 31 gld. voorlijf*).
't Geld was toen schaarsch en de huur werd daarom gewoonlijk in natura betaald. De tweede of Lambrechtshoeve bracht op: 10 mud koren,
Postelsche maat of 120 gld.; S mud moutkoren, 1 zak raapzaad; 30
pond boter, 100 eieren, 6 kippen en 29 gulden voorlijf. Beide hoeven
werden in 1648 wederrechtelijk door de Staten aangeslagen en in 1714
voor de som van f 650,-- publiek verkocht. Toen werden ze bewoond
door Peter Jans (weduwe) en Paulus Rutten (24 juli 1714).
*) Voorlijf was de som, die vooraf moest betaald worden.

(vervolg)
468.

Zo.-\e.

1-6-1617

blz. 205/3 - 207/1

Willem Anthonis (78 jaar), wonende te Waalre; Jan Rutten (66 jaar)
en Wouter Wout(,rs (70 jaar), beiden gewoond hebbende te Blaarthem
en thans wonende te Riethoven; en Jan Janssen (60 jaar), wonende te
Blaarthem; alle vier geboren en opgevoed te Zonderwijk-Veldhoven,
leggen een verklaring af ten behoeve van de inwoners van ZonderwijkVeldhoven. Zij getuigen, dat de genoemde inwoners nooit verplicht
zijn geweest andere waterlopen in het Broek schoon te houden dan de
"Runde" vanaf de "Vogelroye" tot aan de "Heerse Brugge", en de Gender vanaf de pastorie tot aan de "Hijbergsche Beemde".
Schepenen: Van Hove - Janssens
18-6-1617

469.

blz. 207/2

Wauter Peeters als man van Jenneken verklaart, van de voogden van
zijn vrouw, te weten Seger Hendricx en Peeter Marcelissen, te hebben ontvangen: 100 gulden, komende van Jennekens goederen; 30 gulden; zeven gulden tien stuivers voor een beddekoets; zes gulden
tien stuivers voor een trog met een kist.
Schepenen: Jacob Tielemans - Peeter Wouters
7

470.

B.

26-6-1617

blz. 20 /3- 208/1

Maertten Aertsen als man van Jenneken Lamberts heeft overgedragen
aan Michiel Leenaerts: een stuk weiland alsmede "torffputten", gelegen onder de parochie van Sint-Lambertus te Blaarthem, met alle
bomen en struikgewas die daarop staan (belendende percelen: Roeloff
van Eyck; Luycas Reyner Bierens; Herman
... ; Jan Rutten en anderen;
de erfgenamen van Lybert Goorts).
Schepenen: Jan Niclaessen - Jan Joosten
471.

B.

26-6-1617

blz. 208/2

Michiel Leenaerts belooft, in verband met deze overdracht, over een
jaar aan Martten Gerts 28 gulden zonder interest te betalen. Op de
laatste termijn krijgt hij een korting van drie gulden tien stuivers,
omdat Heyn Lathouwers tijdelijk nog bepaalde gebruiksrechten heeft.
Voorts heeft Michiel aan Martten 40 gulden betaald.
Schepenen: Jan Niclaessen - Jan Joosten
(Afgelost: 17 november 1618)
472.

Z.

5-5-1617

208/3 - :"/,

Hendrick Willems belooft, jaarlijks - en voor het eerst in maart
1618 - aan Goduwaert van Eijck een rente van 25 gulden te betalen
uit een stuk grond, bestaande uit akker-, groes- en heideland, gelegen te Zeelst onder Cleyn Eyndoven (belendende percelen: Peeter

- 124 -

-123Geraerts; Herbert Janssen; Cornelis Geeraerts; Geraert Cornelis; de
kinderen van Jan ClaeSsen; Willem Lauwreyssen; de gemene straat).
Voorts krijgt Goduwaert van Eijck een zeker recht (overpad?) ten
aanzien van een weitje van twee lopenzaad, gelegen aan de overzijde
van de straat van Cleyn Eyndoven bij het huis van Jan Janssen. Hiermee is een belofte van Hendrick d.d. 26-3-1614 te niet gedaan. Hendrick kan de rente lossen met een som van 400 gulden ineens plus de
verlopen termijnen, mits hij een half jaar tevoren opzegt.
Schepenen: Jan Niclaessen - Jan Joosten
473.

V.

24-5-1617

zolang het hun heugt, in de rekeningen van het Heilig-Kruisaltaar

en het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar als waarde van een vat rogge nooit
méér dan vijf stuivers is gerekend.
Schepenen: Van Hove - Janssens

blz. 209/2 - 210/1

Geraert Anssems, door ziekte getroffen, en zijn vrouw Catelijn
Corstens maken hun testament in het bijzijn van de getuigen Peeter
van der A (kapelaan te Zeelst), Willem Lambrechts (koster te Zeelst)
en Peeter Gijsbrechts. Zij bepalen, dat de langstlevende van hen
beiden hun beider roerende of onroerende goederen in vruchtgebruik
zal bezitten, en dat, wanneer ook deze overlijdt, hun wettige erfgenamen (uit hen geboren, of anderszins gerechtigd) de gehele nalatenschap zullen krijgen.
Schepenen: Cornelis Janssen - Jacop Tielemans
474.

zonder datum

blz. 211/1

Anthonis Peeters, door ziekte getroffen, en zijn vrouw Anna maken
een codicil in het bijzijn van de getuigen Peeter Franssen, Willem
Tonis en heer Lauwreys (pastoor te Zeeist). Zij bevestigen het testament dat zij op 5-3-1614 ten overstaan van de schepenen Dierick
Henricx van Hove en Adriaen Janssen hebben gemaakt. Zij willen dat
Gerit Peeters, broer
van Anthonis en executeur
van dit codicil,
hun beider dood drie mud rogge krijgt. Verder zal Gerit de helft
krijgen van de hofstede met het huis genaamd "den Vorsten Dries",
alsmede het kindsgedeelte dat hij voor 66 gulden aan Anthonis heeft
verkocht. Laatstgenoemde koopsom moet Gerit dan restitueren, maar
hij krijgt een korting ter waarde van de helft van 35 gulden in
verband met het feit, dat Anthonis inmiddels zeker huis heeft doorverkocht. Ten slotte zal Gerit na de dood van de echtelieden toevallen "den Halven Dries", met uitzondering van het "hoecksken"
Jan Thonis.
Schepenen: Dierick van Hove - Adriaen Janssen
475.

Z.

30-6-1617

blz. 214/1
15-9-1617
476.
Joost Janssen, schout, belooft om - in verband met een lening - over
van 118
drie jaar aan "Meehel, weduwe van Lucas Walravens, de som
gulden zonder interest te betalen.
Schepenen: Van Hove - Cornelis Janssen
(Afgelost: 23 juli 1619)
blz. 214/2
31-7-1617
477.
Cathelijn Paulus en haar voogden Niclaes Janssen en Hendrick Janssen hebben beloofd, over twee jaar, dus in 1619, de som van 410 guleen
den te betalen aan Peeter Janssens alias Bunnens. Hiermee is
belofte van 410 gulden te niet gedaan, die de voogden in 1613 hadden gedaan aan Lodewijck Hendricx. Tevens is een belofte te niet gedaan van 72 gulden met verlopen termijnen aan Lodewijck Hendricx;
de laatste zal nu tot oogst 1619 de "Acker aen de Straet" mogen gebruiken.
Schepenen: Jacop Tielemans - Cornelis Janssens

(wordt vervolgd)

na

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

III. DE NOTULEN

(vervolg)
442.
van

blz. 212/1 - 213/1

Op verzoek van Jan Lauwreys Luaerts, Dierick Handricx Leyten van
Knechsel en hun medestanders, die als betalers van een jaarlijkse
roggepacht in een geschil zijn gewikkeld met de Heilige-Geestmeesters van Zonderwijk-Veldhoven en de rector van het altaar van
het
Heilig Kruis en Onze Lieve Vrouw, leggen Matheus Janssen
(80 jaar),
oud-schepen, -H.-Geestmeester en -borgemeester, Jan Jan Jacobs (74
jaar), oud-borgemeester, Peeter Gijsberts (60 jaar), oud-borgemeester en -H.-Geestmeester, en
Anthonis Willems (60 jaar), oud-schepen,
-borgemeester en -kerkmeester, een verklaring af. Zij getuigen dat,

V.Z.B.

5-3-1801

3/30a, b, c

Vergadering van president, schepenen der dingbank Veldhoven, Zeelst
en Blaarthem, naar aanleiding van het besluit van het Uitvoerend
-. Bewind der Bataafse Republiek van 3 februari 1801, waarin het Uitvoerend Bewind na kennis te hebben genomen van het overlijden van
Joost van Baarschot, lid van het bestuur der dingbank, uit een nominatie van 3 personen heeft benoemd en aangesteld tot lid van het

dingbank-bestuur van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, de burger Cor-

stiaan van Dommelen. Dit besluit is in handen gesteld van het Departementaal Bestuur van de Dommel en daarna in handen van het dingbank-bestuur Veldhoven, Zeelst en Blaarthem. De vergadering heeft
C. van Dommelen geciteerd en hem de voorgeschreven verklaring laten
afleggen als lid van het gemeentebestuur van Blaarthem.
Getekend: C. van Dommelen, J. Somers, ti. Baselmans, W.v.d. Fijnden, A. van de Wildenberg, H. Coppelmans, J.M. Baselmans, sekretaris J.F. de Wit

- 125443.

Z.

23-3-1801

- 126 3/35r-36r

Extrakt uit het register der resolutiën van 't Departementaal Bestuur
van de Dommel. Op het verzoek van de Municipaliteit van Zeelst om
aan enige ingezetenen van Zeelst tegen betaling van 10 stuivers per
roede circa 40 lopen steriele grond (voorpoting) te mogen transporteren, wordt besloten de gevraagde permissie te verlenen, mits van
de metingen en transporten behoorlijke lijsten worden overgeleverd
in navolging van de resolutie der Representanten van het Volk van
Bataafs Brabant van 28 november 1797 en wel onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarden: 1) de 17 stuiver per loon tot afkoop van
de cijns van een halve stuiver worden van de kooppenningen afgetrokken en onder de burgemeesters of kollekteurs verdeeld zonder genot
van enig recht, 2) de korporele vergadering van Zeelst moet binnen
8 dagen na de transporten opgave doen van de juiste grootte van de
uitgegeven grond, van het bedrag dat de gemeente heeft ontvangen,
en van het geld dat voor de afkoop van de bovenvermelde cijns is
ontvangen, 3) aangaande de heffing der novale tienden door de daartoe gerechtigden na de vijftienjarige vrijdom, zullen de bedoelde
percelen worden uitgegeven geheel volgens beslissing van het vertegenwoordigend lichaam met of zonder deze belasting.
Getekend: J.P.E. de la Coert, Vogelvanger
444.

V.

16-4-1801

c

3/30 v -31v

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeester van Veldhoven naar aanleiding van een verzoek van ingezetenen om bepaalde ongekultiveerde gronden bestaande uit circa 150 lopen, publiek te verkopen en enige roeden voorpoting aan zekere percelen teul- en groesland en erven liggende, in eigendom te verkrijgen. Er wordt besloten het Departementaal Bestuur van de Dommel te
informeren: 1) dat de verzochte ongekultiveerde gronden en voorhoofden zijn gelegen in gebieden, waarvan de voormalige Staten-Generaal
als hertog van Brabant de enige grondheren waren, 2) dat die gemene
gronden aan de inwoners van Veldhoven alleen ten gebruike zijn uitgegeven en dat de datum dier uitgifte niet kan worden opgegeven,
3) dat door toestemming van het verzochte de wegen die er naast lopen niet versmald worden en dat genoemde gronden en voorpotingen
zonder schade der gemeente of der aangrenzende erven kunnen gemist
worden, 4) dat de weilanden daardoor niet zodanig zullen verminderen,
dat er te weinig gras voor het vee overblijft, 5) dat men van mening
is per roede een prijs te moeten vragen van 6 stuiver voor de voorpotingen en voor de weidegrond 10 stuiver.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, J.v.d.
Sanden, A.v.d.Linden, J. Liebregs, P.v.d. Hurk, J.v.
Dooren, sekretaris J.F. de Wit
445.

V.

20-4-1801

3/37v-38r

Extrakt uit het register der resolutiën van het Departementaal Bestuur van de Dommel. Op het verzoek van de Municipaliteit van Veldhoven om 150 lopen ongekultiveerde grond publiek te mogen verkopen

en tevens enige percelen voorpoting (circa 50 lopen) aan de geërfden
te mogen aanmeten en de opbrengst hiervan te mogen gebruiken tot gedeeltelijke aflossing der kapitalen waarmede de gemeente is bezwaard,
wordt besloten de gevraagde permissie te verlenen. De verkoop moet
door twee zondagse publikaties worden bekend gemaakt te Veldhoven en
omliggende gemeenten. Voor de voorpoting moet worden betaald voor
heigrond 6 stuivers per roede, voor weiland 10 stuivers per roede.
Aan het Comptoire der Domeinen en aan de Commissarissen tot de Administratie der Finantiën van het Voormalig Gewest van Bataafs Brabant
moeten hiervan echter behoorlijke lijsten worden overgelegd. Verdere
uitdrukkelijke voorwaarden zijn: 1) de 17 stuiver tot afkoop van de
cijns van een halve stuiver worden van de kooppenningen afgetrokken
en onder de burgemeesters of koilekteurs "gedepositeerd" zonder genot van enig recht, 2) de korporele vergadering van Veldhoven moet
binnen acht dagen na deze verkopingen opgave doen van de juiste
grootte der uitgegeven gronden en van de ontvangen bedragen zowel
voor deze gronden als voor de bovenvermelde cijns ontvangen, 3) aangaande de heffing der novale tienden door de daartoe gerechtigden na
de vijftienjarige vrijdom zullen de bedoelde percelen worden uitgegeven geheel volgens beslissing van het vertegenwoordigend lichaam
met of zonder deze belasting.
Getekend: G.J.v.d. Heuvel, P.J.G. Vogelvanger
446.

Z.

24-4-1801

3/33

Vergadering van schepenen, burgemeesters, armmeester en zetters van
Zeelst, waarbij tot burgemeesters zijn benoemd Antonie van Lierop
en Peter Schutjens en tot alumeester Adriaan van Lieshout.
Getekend: A.v. Lierop, P. Schutjens, H. Coppelmans, M. Baselmans, Jan Egelmeers, J.v. Dijk, W.v. Grootel, A.v.
Lieshout, sekretaris J.F. de Wit
447.

B.

25-4-1801

3/32

Vergadering van schepenen, burgemeester, armmeester en zetters van
Blaarthem, waarbij tot burgemeester wordt benoemd Antonie van der
Leen en wel voor de tijd van mei 1801 tot eind april 1802. Tot armmeester wordt benoemd Gerardus Couwenberg en wel voor de tijd van
Pinksteren 1801 tot Pinksteren 1803.
Getekend: Antonie van der.Leen (kan niet schrijven), Gerardus
Couwenberg (kan niet schrijven), J.M. Baselmans,
C. van Dommelen, P. van Dommelen, F. van der Leen,
Jan P. Baselmans (kan niet schrijven), sekretaris
J.F. de Wit

448.

V.

30-4-1801

3/34

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters en almneester
van Veldhoven, waarbij tot burgemeesters worden benoemd voor de
tijd van mei 1801 tot april 1802 Jan van den Eijnden en Nicolaas
van Hulst, tot armineester Hendrik H. van Stiphout van mei 1801 tot

- 127 april 1802.
Ge< etend:

9.

1'.2.B.
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Nicolaas van Hulst, Jan van den Eijnde, H. van Stiphout, J. van der Sanden, A. van der . Linden, J. Somers,
W.v.d. Einden, A.v.d. Wildenberg, J.v. Dooren, sekretaris J.F. de Wit
8-8-1801

/38v

3

Besloten wordt met nog andere naburige dorpen een rekwest aan de
Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse
Volk 1...e richten, om evenals andere dorpen in 't Voormalig Gewest
van Bataafs Brabant te mogen genieten van het effekt van het dekreet van 6 april 1798.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, C.v.
Dommelen, H. Coppelmans, M. Baselmans, sekretaris
J.F. de Wit
450.

V.

18-9-1801

3/39r

Wouter van den Eijnden en Arnoldus van den Wildenberg, schepenen
van Veldhoven, kommitteren de president-schepen Jan Somers, om zich
op 22 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen
aan te dienen voor de tijd van 1 oktober 1801 tot 31 december 1802.
Getekend: W.v.d. Eijnden en A.v.d. Wildenberg, sekretaris J.F.
de Wit
451.

Z.

18-9-1801

3/39v

Hendrikus Coppelmans, schepen, en Antonie van Lierop en Peter Schutjens, burgemeesters, kommitteren de schepen Mathijs Baselmans om
zich op 22 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de tijd van 1 oktober 1801 tot 31 december
1802.
Getekend: H. Coppelmans
452.

B.

18-9-1801

3/40r

Jan Baselmans, schepen, en Anthonie van der Leen, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren de schepen Corstiaen van Dommelen, om zich
op 22 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen
aan te dienen voor de tijd van 1 oktober 1801 tot 31 december 1802.
Getekend: J.M. Baselmans, Anthonie van der Leen (kan niet
schrijven)
453.

V.

28-1-1802

3/40v-41r

Vergadering van president en schepenen der gemeente van Veldhoven:
Het besluit van het Staatsbewind van 21 december 1801 kent aan Veldhoven toe het genot van het dekreet der Wetgevende Vergadering van
6 april 1798, waardoor 9 maanden van 1794 op de verponding en gemene middelen worden geremitteerd. Jacob Meijer, kollekteur der verponding en gemene middelen van 1801 wordt geautoriseerd, ten Comptoire der verponding en gemene middelen deze remissie met de lopen-

de en ruig onbetaalde termijnen te verrekenen. De geautoriseerde is
verplicht te allen tijde behoorlijke rekening, bewijs ende reliqua
te geven.
Getekend: W.v.d. Lijnden, A.v.d. Wildenberg, J. Somers
454.

V.Z.B.M.

23-4-1802

3/41v-43r

Vergadering van president en schepenen van Veldhoven, Zeelst,
Blaarthem en Meerveldhoven (niet aanwezig: J. Somers, J.M. Baselmans en H. Baselmans), waarbij tot schutter en bedeljager der genoemde gemeenten wordt aangesteld Leonardus Vromans. Zijn taak zal
zijn: vreemde bedelaars buiten de gemeenten te verjagen, schapen en
andere beesten die de gemeenten schade toebrengen te schutten, alle
keuren en breuken in deze gemeenten in gebruik zijnde tot hun recht
te doen komen en rapport uit te brengen van al zijn ambtelijke verrichtingen, dit op een jaarwedde van 95 gulden, alle jaar een nieuw
kamizool, broek en een paar kousen, en om de twee jaar een nieuwe
rok en hoed met toebehoren. Hij is verplicht de voorgeschreven eed
af te leggen.
Getekend: W.v.d. Lijnden, H. Coppelmans, A.v.d. Wildenberg,
M. Baselmans, P. Louwers, C. van Dommelen, sekretaris
J.F. de Wit
455.

B.

24-4-1802

3/43v-44r

Vergadering van schepenen, burgemeester, almmeester en zetter van
Blaarthem (niet aanwezig de burgemeester en armmeester). Aangezien
de ambtstermijn van de burgemeester op 30 april is afgelopen en door
het overlijden van Francis van der Leen de funktie van zetter vakant
is, moet tot een nieuwe keuze worden overgegaan. Tot burgemeester
wordt bij meerderheid van stemmen benoemd Arnoldus van den Wildenberg en wel van 1 mei 1802 tot 30 april 1803, tot zetter wordt gekozen Adriaen van Baarschot. De gekozenen hebben in de vergadering beloofd hun ambt en officie getrouw te bedienen.
Getekend: Arnoldus van de Wildenberg, Adriaan van Baarschot,
J.M. Baselmans, C. van Dommelen, P. van Dommelen, sekretaris J.F. de Wit
456.

V.

29-4-1802

3/44v-45r

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters en aimmeester
der gemeente Veldhoven. Aangezien de ambtstermijn van de burgemees—
ters op 30 april 1802 is afgelopen en eveneens de ambtstermijn van
de fungerende armmeester, wordt overgegaan tot een nieuwe keuze.
Tot burgemeesters worden benoemd Poulus Verscheuren en Cornelis van
Lieshout van 1 mei 1802 tot 30 april 1803, tot ammeester Jan van
Kemenade.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.van de Wildenberg, N.van
Hulst, J.v.d. Eijnden, Hendrik van Stiphout, Paulus
Verschuren, Cornelis van Lieshout (kon niet schrijven), J. van Kemenade, sekretaris J.F. de Wit
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- 129 IV. JAARKRONIEKtP UI( DE SCHEPENPROTOKOLIEN VAN OIRSCHOT-BEST
(door J. Santegoeds, Nuenen)
(vervolg)
1593
Junius
Wagens ende peenen:
Opten III jury is de voerscreven Dachverlies wederom met seeckere
ruyteren tot XV int getale binnen Oerschot vanden Bosch gecomen
die hier II oii III uren peysterden, brengende ordinantie van Chir.
Cigoigna omme terstont vuyt Kempelant te hebben wederom hondert ende twintich wagens ende al dit op peene van hondert oude realen die
de voerscreven Dachverlies daerop stelden, mede willende dat die stbitelyck te werck ginck, dat de naeste als Oerschot, Woensel, Oetle,
Wintelroy, Velthoven etc. souden doen dobbelen taux, nochtans hebben wy maer onsen taux gedaen tot XXIII wagens toe, ende Henrick
int Ekerschot conducteur gestelt voerden XXIIII wagens gelyck de
selve Dachverlies oyck hadde geconsenteert, ende die syn affgevaren
opten IIIIe junij met meesteren Peteren Willemssen van Rythoven,
die Dachverlies daerom hadde gesonden ende gecammitteert, naer Roij,
de sommige gekeert den XIIe ende alsdoen XX perden gevangen, ut sequentie.
Schans ter voiren cruyt ende loot verschoten:
Item opten voerscreven IIIe syn seeckere ruyteren ende voetvolck met
het convoye vuyten leger gecomen synde met den volcke van Den Bosch
getrocken met enige stucken geschuts vuyten Bosch naerde schanse ter
voiren, maer soe sy hen cruijt hadden verschoten, mosten te rugge.
Den Berge beschoten:
Opten IIIIe hebben de staten met graeff Mauritz de stadt vanden Betge zeer beschoten.
Cout weder:
Opten Ve junij eest alsoo vreselyck coute geweest ende soe Beregent
ende gewaijt oft inde winter hadde geweest, ende was Pinxtavont dan
tegen den avont beterdent wat.
Mérckt vanden coren:
Het coren is de gerst ende rogge tvat XIX st, den boeckweyt XV ende
XVII, ende de haver van gelycken.
Cours vande gelde:
Het gelt den oude cours, te weten den nobel IX gld, den ducaet VIII
gld. V st, den philips daelder goude III gld, den silveren II gld
XV st, den rijxdaelder II1 ende soe naer advenant.
Majesteyts contributie:
e
De contributie aenden rentmeester Broechoven ter maent IIII
XCV
gld XV st, maer de extraordinarisse makense wel dobbel ende meer
ordinarlycken.
Ende nu pha... gaget vuyten goeden speelken (God betert) met allen
dagen wagens ende pyonieren, soe aen deen als dander syde, de leveringen van broot etc. Godt wil ons helpen.

Heusden contributie:
Aende nedercant is de contributie in dese mate omtrent MI gld
ter maent.
Regen ende cout:
Opten Vle wesende Pinxten dach, ist ymmers soe touwen regenachtigen weder geweest alst opten avont dat het volck hen van cauwen
nauwelyx en heeft connen onthouwen, nochtans mosten sy hen benauwen.
Hollant vant leger wagens gekeert:
Opten VIIe Junij is den wagen vande leger vande Staten wederom gecomen met Ghysbrecht Vlemix ende heeft nochtans eenen anderen moeten hueren, ende men heeft opten selven dach hoeren seggen dat die
van binnen ende buyten met malcanderen spraeck hebben gehouden.
Pyonienm op peenen:
Opten selften VIIe heeft mons. Dachverlies brieven gestelt ende geordineert vuyt crachte van brieven van Cigroigna, dat Kempelant terstont soude vuyt doen, 288 pijonieren wesende den quoot tegen 1200
voerde vier quartieren, daeraff de quote van Oerschot is 57, ende
dat opte peene gelyck de voerscreven Dachverlies screyft van L goude
realen, maer de brieven van Cigoigna en maeken vande peene egeenen
mentie, dan datse de majesteyt betaelen soude.
Bier, broot ende vleesch:
Ende bovendien screyft ende ordineert Cigoigna noch datmen inden
leger vande majesteyt terstont soude bestellen bier, broot ende
vleesch omme te vercopen.
Dleger vertrocken:
Opten selven VIIe is den leger van den majesteyt van Oesterhoudt ende ten Houdt vertrocken naer Loon ende Sprange.
Wagens met peenen:
Opten VIIIe inden avont heeft Dachverlies wederom doer ordinantie
van Cigoigna opte peene van L goude realen bevolen dat Kempelant wederom terstont sonde beschicken XL wagens elck wel gespannen met
drye perden elck met vier ydel sacken omme terstont te tomen tot
Eyndoven ende aldaer seeckeren rogge te laden die den commis vande
viures mons. Haenbrouck aldaer gecocht hadde, daeraff den taux van
Oerschot beloopt VIII wagens ende XXXII sacken, nyettegenstaende de
voergaende wagens van Kemplant noch int voerscreven leger vande majesteyt zijn.
Pyonieren op peene:
Opten selven dach oyck de selve Dachverlies ordinantie gesonden op
gelycke peene, van dat de voerscreven pyonieren terstont souden comen ten Bosch. Och hoe de menschen getempteert worden!
Leger vertrocken:
Opten IXe eest dleger voer een paert tot Loon opgetrocken naede Langestraet, ende hebben Loon seer grotelyck bedurven.
Pyonieren ende wagens:
Opten selven dach tydinge gecregen van Renrieken int Ekerschot vuyten voernoemde leger, dat de wagens noch nyet los en mochten, ende
dat de pyonieren terstont mosten bereet ende ten Bosch gelevert syn.
Leger vertrocken:
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e eest voert van Loc,n ,pgetrocken naede Langstraet.
Pyonieren gelevert:
Opten selven dach den quote van onsen pyonieren naerden Bosch gegaen met Adriaen Dircksen van Waelre, dienen noempt Clapcul conducteur.
Vierslot:
Opten selven dach Goyaert Verhoeven schepenen met Henricken de Leuw
gegaen naerden Bosch omme capteyn Vierslot aen te spreken oft met
hem van gepretendeerde assignatie bijden grave Carl van Mhnsffelt
vuytgegeven te accorderen insgelyck metten rentmeester Broechoven.
Ruyteren tot Turnout geslagen:
Opten VIII e synder seeckere compaignien vande leger zynder majesteyt
naer Antwerpen getrocken ende tot Turnout comende vanden ruyteren
vande grave Mauritz ofte Staten van Hollant gecontramineert ende geslagen.
Pyonieren; wagens
Opten voerscreven Xe juny heeft Dachverlies wederom ordinantie gesonden, vuyt crachte vande brieven van Cigoigna, datmen de pyonieren
terstond soude seynden, die nochtans wech waren.
Ende bovendyen dat men vuyt Kempelant terstont noch int leger soude
seynden vyfftich wagens (boven alle de gene die noch) diemen wel gespannen met drye perden. Ve nobis:
Opten Xle is eenen heere van dlant van Cuyck alhier gecomen met vier
perden.
Wagens ende
e perden gevangen:
Opten XII soe enige vande wagens van Oerschot vuyt het leger van de
majesteyt vande Langestraet meynden te comen, syn tusschen Oesterwyck ende Tilborch noch onder Tilborch twintich perden gevangen vande soldaten van Bredae, ende soe Gerart Jan Hoppebrouwer meynden te
ontfaren, is de selve Gerart seer
e gesteken, ende dit waeren vande
wagens vuytgetrocken den IIII
juny.
Tot Bredae gelost doer Ekerschot:
Opten selven dach syn Everart Int Ekerschot ende Niciaes Ariens gegaen naer Bredae om de selve perden wederom te crijgen, ende soe de
selve voor buet worden gegeven, nyettegenstaende wy daertoe syn gedwongen geweest, ende moeten ranchoenen dwelck ons wel costen drye
hondert
gulden Hollants gelts, ende syn alsoo wederom gecomen opten
XIIIIe inden nacht ende Laureys Flris is borge gebleven voerde selven ranchoene.
Graeff van e
Hoflach geschoten ende de sone Berwouts:
Opten XIII is graeff van Hollach doer syn been geschoten, ende de
sone van Corekel Berwouts
oyck geschoten wesende opten selven dach,
e
ten Bosch opten XIIII
met vier hogeduytsche knechten ingedragen
gebrocht.
Vyff anptmannen doerschoten:
Is ten selven dage den amptmans soon van Thiel inden Staten leger
doerschoten.
Dachverlies
e met II compaignien ruyteren:
Opten XV juny is Dachverlies met twee compaignien ruyteren gecomen
tot Eyndoven ten laste vande quartiere Pelant ende Kemplant omme te

executeren den geenen hennen vollen taux vande 288 pyonieren nyet
gedaen hebbende Oerschot inde costen tot Eyndoven betaelt in reductie vande heerwagens 166 gld.
Wagens ende
e pyonieren op executie:
Opten XVI juny syn hier brieven gecomen vande voerscreven Dachverlies, dat men terstont comen soude met de 288 pyonieren, ende dae-renboven noch soude furneren vuyten quartiere vyfftich wel innegespannen wagens elck met drye perden, daeraff onsen quote is X, ende
in pyonieren 57, ofte anderssins wilde hy alle de faillanten comen
executeren, daeraff de super intendentie hadde capiteyn Francisco
Mbri, gelyck de voerscreven Dachverlies schryft.
Pyonieren gesonden:
Den XVII den nombre vande pyonieren naer Eyndoven gesonden ende gnderwegen hen tijdinge gecomen van wederom te gaen ende den XVIII
ten Bosch te comen, gelyck sy oyck gegaen ende gecompareert syn.
Ruyteren vertrocken:
e
syn de ruyteren van Eyndoven naer Helmont
Opten voerscreven XVII
getrocken.
e
Opten XX Henrick Aelbrechts ende Sgraets tot Eyndoven geweest omme
vande ruyteren te accorderen.
Pyonieren doot bleven:
Opten XXIIII synder seeckere pyonieren vande vier quartieren int
Staten leger doot geschoten, anderen gequetst.
Dachvaert tot Oerle om den borgeren van Eyndoven vande ruyteren te
com ....
Opten selven dach tot Oerle gecompareert Everart Int Ekerschot ende
Sgraets, ende hebben den borgeren van Eyndoven mitten anderen vande
quartiere geboden voer elcken ruyter metten perde dertich st. sdaeghs
capiteyns, lieutenants ende den schout van Kemplant op dobbel gerekent, ende en hebbens nyet willen volgens, maer te vreden geweest
met twee gld voer elcken man metten perde ende den wyn buyten.
Idem:
Omme welcke accorde te doen stabiliseren is mr. Dirck Toerkens den
e
25 van wegen den quartiere van Kempelant gereyst nae den Bosch by
den Chbr. Cigrogne met twee reymeesteren, die geseeght heeft dat
Kemplant met hen reputatie behoirt te gestaen.
Geertruydsnberge overgegeven bij appt.
Opten XXV juny 1593 is de voerscreven stadt van St.Geertruydenberge
bij appoinctment overgegaen aende syde van graeff Mauritz van Nassau
ende den Staten, hoe wel den leger zynder majesteyt seer gewaldich
daervoer lach.
Leger vertrocken:
Ende dleger van zyne majesteyt is opten 27 opgetrocken ende nedergeleeght te Groesbergen ende opten 28 tot Vucht.
Opten lesten Juny is tselve leger getrocken naer Vlijmen, Cuijck ende Druijenen ende voert tot Bochoven, ende van daer tot Engelen ende voerde schans van Crevecoeur.
Dachverlies; de pyonieren in gelde te betalen:
Opten selven lesten juny heeft Dachverlies ses omlopers ende capiteynen gesonden omme terstont den taux van XXXIIII pyonieren tot
Oerschot souden comen betalen in gelde tegen den pyonier X st.
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ende men soude betalen aen Cornelissen van Kessel.
Straff van wagens:
Ende daerenboven daer enige wagens waeren ontreden oft sonder paspoirt aff gecomen, datmen in plaetse van dyen soude doen dobbel wagen taux, ende dit al opte peen vande hoochste correctie ende als
rebellen gestraft te worden.
Waelen gaen lopen:
Den selven dach is hier seeckere volck van Waelen doer comen die vande leger geweecken waeren, ende tomende omtrent Beers, synder de ruyteren vande Staten liggende tot Bredae ingeruijst ende enige doerschoten, enige mede gevangen genomen.
Wagenlieden om geit gecomen:
Opten selven dach is hier oyck den voerman den wagen voer Oerschot
noch dryvende inde leger vande Staten gecomen om geit.
Aen alle canten om geit:
Van gelycke tydinge vande rentmeester Broechoven omme terstont den
ruyteren ende voetvolck vanden Bosch te comen betalen op swaere executie. Daerenboven vande rentmeester van Heusden, Bruyninx, omme de
achterstellege maenden te comen betalen.
(wordt vervolgd)

V. b, DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13de EEUW
(vervolg)
23.

OORKONDE VAN SCHEPENEN VAN 'S-HERTOGENBOSCH
17 november 1405
Origineel: archief der abdij van Postel
Uithangend vijf schepenzegels, waarvan twee zwaar beschadigd.

Wij Jan van Dordrecht, Dirc die Lu; Gields van Gheel, Henric Heyme
ende Jacob van Vladeracken, scepenen in 's-Hertogenbosch, doen cont
enen yegeliken, dat voir onss gestanden: Laurens die Morsman van
Eersel, Willem die Moelnere, Jan Bechelman, Machyel die Moelnere van
Zeelst, Jan Hermans van Ourle ende Maes Comans van Knechsel, ende
hebben bi manissen des richters eendrechtelic aen den heyligen getuycht, dat die wyntmolen van Ourle een dwancmolen is, ende dat die
dorpen van Zonderwijck, van Knechsel, van Wynterle ende van Ourle
tot diere voirscreven molen gedwongen worden te malen. Ende als zij
anderwaer dan op die voirscreven moeien molen, dat men se dairaf
plach te panden. Ende dat die voirleden meesters van Postelle die
geweest hebben, ende die meester die dair nu is, dit bedwanck heerbracht hebben, ende dairaf in 't gebruyck ende in possessiën geweest
van ouver dertich jair. Item sijn noch voir onss scepenen voirscreven gestanden: Laurens Mersman, Jan Hermans, Maes Conans ende Jan
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heyligen, bi manissen des richters, dat die voirscreven wyntmolen
van Ourle een dwancmolen is, ende dat die voirscreven dorpen van
Zonderwijc, van Knechsel, van Wynterle ende van Ourle tot diere voirscreven molen gedwongen worden te malen. Ende als zij anderwaer dan
op die voirscreven moeien molen, dat men se dairaf plach te panden.
Ende dat die voirleden meesters van Postelle die geweest hebben, ende die meester die daer nu is, dit bedwanck heerbracht hebben, ende
dairaf in 't gebruyck ende in possessiën geweest van over vijfendeveertich jair ende meer. In welker dinge getuychenisse wij Jan, Dirc,
Gielys, Henric ende Jacob, scepenen voirscreven, hebben onse zegelen
aen delen brief gehangen. Gegeven des dynsdaechs na Sinte-Martensdach
in den wynter, in 't jair onss Heren dusent vierhondert ende vive.
(Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Laurens die Miersman van Eersel, Willem die Moelnere, Jan Bechelman, Machyel die
Moelnere van Zeelst, Jan Hermans van Ourle en Maes Comans van
Knechsel hebben verklaard, dat de dorpen Zonderwijk, Knegsel,
Wintelre en Oerle verplicht zijn te malen op de molen van Oerle,
en dat het recht van dwang met betrekking tot deze molen reeds
meer dan dertig, ja zelfs meer dan vijfenveertig jaar in het bezit is van de "meesters" van Postel.)
24. OORKONDE VAN SCHEPENEN VAN OERLE
12 april 1418
Origineel: archief der abdij van Postel
De beide schepenzegels, uithangend, zijn verloren gegaan.
Wij Jan van den Stadecker ende Peter Luppensoen was, scepenen in Oerle, tughen onder onsen seghelen, dat voer ons comen sijn: Mergriet
Merselys Naghelmekers wijf was, Heylwich hoere dochtere, met hoeren
momboir die si met recht ghecregen hebben, Jan ende Merselys hoere
soenen. Ende hebben overghegeven heren Jannen van Eyc, meester des
goetschuysvanPostel, tot behoef des goetschuys voerscreven, alle
rechten ende tijt die si hadden aen die wyntmoelen tot Oerle na dode
Merselys hoers vaders was voerscreven, ende van allen calaengiën ende
tichten quijtghescouden die si hom oft yemont van des goetschuys wegen voerscreven daeraf eysschende oft tidende moghen sijn. Ende dat
Mergriet ende Heylwich met hoeren roomboer voerscreven, Jan ende Merselys voerscreven, gheloeft hebben op hon ende op allen hoer goeden, heren Jannen voerscreven, tot behoef des goetschuys voerscreven, dit
voerscreven overgheven ende quijtscelden eweliken vast ende stedich
te hauden sonder wedersegghen. Ghegeven in den jaere als men screef
van der gheboert ons Heren dusent vierhondert ende achtien, opten
twelftende dach in april i.
(Schepenen van Oerle oorkonden, dat Mergriet weduwe van Merselys Naghelmekers, haar dochter Heylwich en haar zonen Jan en Merselys aan heer Jan van Eyc, "meester" van het godshuis van Postel,
alle rechten hebben overgedragen die zij sinds de dood van hun man
en vader Merselys bezitten ten aanzien van de windmolen van Oerle.)
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- 135 VI. OUDE TOPONMICA
Van J. van Hout, Lopensesti:aat 6 te Oirschot, ontving de redaktie
het volgende schrijven.
" Op een ou'e kaart van het landgoed Heerebeek anno 1650 komt langs
de westelijke wal het toponiem "op 't Stralaer" voor. Er staat letterlijk: "gemeijnt genoempt opt Stralaer". Dit is ter plaatse ook
bekend als 't Straalder. Ook zien we in 1650 de schrijfwijze 't
Straelder evenals 't Stralaer naast elkaar voorkomen: " 't Camken
opt Stralaer" en "Willeke Tiese camp opt Straelder". Mijns inziens
was het 't laar aan de straat (stra = straat). Een echt laar, getuige de 't aan het begin. Nu vraag ik mij af: de uitloop laer is
vervangen door de uitloop -der terwijl aan stra een e is toegevoegd.
Was dit meer gebruikelijk in latere perioden? Ter plaatse hier komt
het toponiem 't Helder voor. Het is nu door de gemeente verminkt tot
Heldersestraat, doch de volksmond spreekt nog altijd van 't Helder.
Is dit misschien ook afkomstig van 't Hel-laer? Ook met de 't als
aanvang; en Hel wijst in ieder geval op hetgeen oude mensen uit de
buurt nog weten, namelijk een lage slechte weide met op de hogere
randen begroeiing van dennen en eiken en naar de laagte toe elzen.
Hierin lag ook een stuk waar men in de winter kon schaatsen, "de
bleek", thans ook als straatnaam in gebruik. In deze streek komt de
naam "hel" in vele veldnamen voor, zoals de Hel, Helman, Helwei,
enz., kortom alles wat met slechte grond te maken had.
Ik zag gaarne, dat Uw toponymist dit eens belichtte en beantwoordde
in Campinia. Daar ik een zeer groot liefhebber ben van oude veldnamen en dit ook op een kaart bijhoud, zou dit weer een mooie aanvulling zijn. "
De heer Van den Bosch antwoordde hierop het volgende.
Voor het al geruime tijd ontbreken van deze rubriek heb ik natuurlijk
verklaringen en zelfs plausibele, ik zal U er echter niet mee lastig
vallen. De redaktie heb ik beloofd mijn medewerking aan "Campinia"
voort te zetten.

latere perioden"?
Vraag b is het gemakkelijkst te beantwoorden. in de middeleeuwen en
in de 16e en 17e eeuw spelde men allesbehalve consequent, zodat ae
naast a kon voorkomen. Deze e echter had in de middeleeuwen een duidelijke functie, namelijk aan te geven, dat de klinker ervoor lang
was, eenzelfde functie had bijvoorbeeld ook de i. Het is dus altijd
fout middeleeuwse woorden als straet en paert anders uit te spreken
dan straat en paard, eveneens is het onjuist in Oisterwijk en 01Tschot, zoals Hollanders zo graag doen, de i te laten horen. De vormen e/i zijn dus over het algemeen jonger.
Vraag a laer>der (zie ook verderop onder Helder).
Ook hier is het woord vervangen minder juist: het is beter te spreken van ontwikkeling. Deze ontwikkeling
is het gevolg van een klank*
wet. Als we ervan uitgaan, dat stra inderdaad vereenzelvigd mag worden met straat, dan is de interpretatie "het laar aan de straat"
juist. Zoals boven reeds is opgemerkt, hebben we te doen met een
echte laarnaam en niet met -aar uit het Latijnse "arius". Zie ook
"Campinia" nr. 12 (3e jaargang, januari 1974, pag. 205 - 209). Tot
welke van de vijf mogelijke betekenissen, die De Bont in navolging
van Dittmaier van laar geeft, het onderhavige gerekend moet worden,
weet ik niet. (De Bont, Dialect van Kempenland, deel III, pag. 8).
De klankwet, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling Stralaar>
Straalder wordt door De Bont in "Dialect van Kempenland", deel I,
par. 209, pag. 161, als volgt geformuleerd: "Regelmatiger dan in het
A.B. heeft men in het dialect van Oerle (en aangrenzende dialecten
vdB) na 1, r en n v66r sonantische r epentetisch een d." Hij geeft
betaalder
voorbeelden als o.a. betaler
felder
feller
moolenaar mulder
misdienaar misdiender
vraag c beantwoord (zie
en zo ook Stralaar>Straalder. Hiermee is ook
ook Helder).

Het Helder en Het Straalder

* Dat stra in Straalder en Strabrecht terug te voeren zijn op straat
lijkt me wel waarschijnlijk, maar ik kan het niet bewijzen. Ik ken
namelijk geen parallellen waarin de t in deze positie op klankwettige wijze verdwijnt. In Stratum<straatheim gebeurt het namelijk
niet.

De heer J. van Hout te Oirschot stelt naar aanleiding van deze toponiemen enkele vragen, die ik onderstaand zal proberen te beantwoorden.

71.

70. "St r a a 1 der"
De heer Van Hout interpreteert Straalder als "het laar aan de straat"
en doet dit op grond van het onzijdig geslacht, ter plaatse immers
zegt men 't Straalder. Hij constateert verder, dat in 1650 de schrijfwijze " 't Straelder" naast " 't Stralaer" voorkomt. Zijn vragen luiden: a. is de uitloop -laer vervangen door de uitloop -der?
b. is in strae een e toegevoegd?
c. komt die vervanging laar>der en die toevoeging meer voor "in

"Helder"

De heer Van Hout vraagt zich af, of we in 't Helder met hetzelfde
verschijnsel te maken hebben, met andere woorden of Helder<'t Hellaer, en of hel het veel voorkomend toponiem is, dat wijst op
slechte grond (hel is infernum). Hij stelt daarbij vast dat: "het
gaat om een lage, slechte weide, met op de hoge randen begroeiing
van dennen en eiken en naar de laagte toe elzen. Hierin lag ook een
stuk waar men in de winter kon schaatsen."
Volgens de heer Van Hout ligt Helder "tussen Notel en Ertbruggen,
tegen "Boudewijnsleen" en "de Moost" aan". Aldus is mij meegedeeld
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door mevrouw I/ 41. van der Heijden-Bruning, assistent-archivaris. Zij
wijst in haar brief erop, dat met "Helder" of "Hellaar" wellicht
dezelfde gronden worden bedoeld als die, welke in 1367. en 1440 werden aangeduid met "Heylaar".
In verband met de etymologie gun hel—
is het van belang, of we aannemelijk kunnen maken dat genoemdé rokalisering juist is.
In "Campinia" nr. 14 (4e jaargang, juli 1974, pag. 76 - 78) staat
een artikel van A. M. C. Zom : "Oirschotse Leengoederen", Boudewijnsleen, Audenhoven en De Nbost. In dit artikel komt het toponiem
"Heylaer" voor (pag. 77) en het is alleszins verantwoord dit Heylaar
te identificeren met Helder. Gezegd wordt namelijk, dat het Boudewijnsleen vrij omvangrijk is geweest en gesitueerd moet worden in
het heerschap Straten (pag. 76). Tot het Boudewijnsleen hebben ook
behoord Moost, Berendonc, etc. (pag. 76).
In "Campinia" nr. 2 (le jaargang, juli 1971, pag. 85) staat een schepenoorkonde d.d. 18 maart 1367, waarin sprake is van het in erfgoed
Castaert
geven van een stuk grond "ghelegen neven Grommen kinderen
... in die prochij van Oerscot inder heerscapen van Straten."
Bekijken we de situatie van nu, dan constateren we, dat Helder ligt
ten zuiden van Berendonken, ten noorden van de Kasteren (= Castaert)
en deze drie respectievelijk ten noord-oosten en ten noord-westen
van Notel en Straten. Met andere woorden: Helder moet wel 't Heylaar
zijn. En deze vaststelling is van doorslaggevende betekenis bij de
etymologie van dit toponiem. Immers in genoemde schepenoorkonde van
18 maart 1367 lezen we ook: " ... ende heeft erffeleken verpacht
Henriken Smeekens zoen van Straten een stucke heijvelts gheheyten
'tHeijlaar".
We moeten derhalve aannemen, dat Helder zeker geen heltoponiem is,
maar dat het betekent "het laar op de hei", de 4e betekenis van Dittmaier: "HeidefMche die gemeinschaftlich zu Weiden oder Plaggenstechen benutzt werden" (A.P. de Bont, Dialect van Kempenland, deel
III, pag. 81).
Dit Heilaar heeft zich op dezelfde manier als hiervoor bij Straalder
beschreven is tot Helder ontwikkeld (dus een epentetische d na 1 voor
r). Er kan zich echter in later tijd ook nog een semantische ontwikkeling hebben voorgedaan. Door de verandering van het terrein ("Plagifeilaar>
genstechen" : de hei wordt afgegraven) en door de etymologie
Helder is toch de betekenis hel (= infernum) gaan leven, maar dat dit
niet de oorspronkelijke betekenis is, hoop ik in het voorgaande aannemelijk gemaakt te hebben.
Oerle, J.A.J. van den Bosch.

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN DER HEIJDEN (VERHEIJDEN) van 1673 af

Deze genealogische reeks zal in de volgende aflevering worden voortgezet.
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG van 1620 tot 1972, door A.B. van Cronenburg, Rotterdam

Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 154
3. STAMREEKS VAN DE SANDE, BEST

Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz. 157
4. STAMREEKS VAN JESSICA DE VOCHT, 1706 - 1976

I.

GODEFRIDUS de Vocht, gehuwd met Elisabeth van Ruersel

II.

WILHELMUS de Vocht, zoon van Godefridus
Gedoopt: 23-6-1706 te Arendonk (België)
Gehuwd (als weduwnaar van Anna Neels): 15-10-1736 te Arendonk
—
met Johanna. Verbruggen
Gedoopt 23-5-1703 te Valkenswaard als dochter van
Henricus Verbruggen en Engelberta Beckers;
in 1736 wonende te Antwerpen; gestorven 3-5-1747
te Arendonk.
Gestorven (na derde huwelijk met Elisabeth Luyckx): 11-3-1762
te Arendonk

III.

JOACHIM de Vocht, zoon van Wilhelmus in tweede huwelijk
Gedoopt: 16-9-1737 te Arendonk
Gehuwd: 25-10-1761 te Arendonk
met Maria Joris
vermoedelijk gedoopt 18-2-1731 te Arendonk als
dochter van Petrus Joris en Anna Theys; gestorven
17-3-1770 te Arendonk
Datum en plaats van overlijden nog onbekend

IV.

WILHELMUS de Vocht, zoon van Joachim. Beroep: koopman
Gedoopt: 14-6-1763 te Arendonk
Gehuwd: 20-5-1792 te Bladel
met Godefrida Bernardina Brouwers
gedoopt 4-11-1755 te Tilburg als dochter van Cornelis Brouwers en. Maria Verpannen; gestorven 6-111846 te Bladel
Gestorven: 12-5-1814 te Bladel
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- 139CORNELIS de Vocht, zoon van Wilhelmus. Beroep: koopman (nevenfunktie: gemeentesekretaris)
Gedoopt: 5-5-1794 te Bladel
Gehuwd: 20-5-1821 te Oirschot
met Maria Elisabeth Vissers
gedoopt: 16-11-1799 te Oirschot als dochter van
Michaël Franciscus Vissers en Johanna Reinerus
van Heumen; gestorven 17-6-1846 te Bladel
Gestorven: 16-1-1850 te Bladel
VI. JOHANNES MICHAëL de Vocht, zoon van Cornelis. Beroep: tabaksverwerker
Geboren: 21-11-1828 te Bladel
Gehuwd: 4-11-1857 te Leende
met Johanna Catharina Kemps
geboren 19-4-1828 te Leende als dochter van Paulus
Kemps en Romualda Keunen; gestorven 11-6-1897 te
Oirschot
Gestorven: 21-5-1895 te Oirschot
VII. JOSEPHUS BARTHOLOMEUS MARIA de Vocht, zoon van Johannes. Beroep:
leerlooier
Geboren: 30-12-1867 te Oirschot
Gehuwd: 16-7-1895 te Deurne
met Philomena Maria Bernardina Peters
geboren: 20-5-1867 te Horst als dochter van Henricus Wilhelmus Antonius Peters en Bernardina Hubertina Esser, gestorven 22-11-1934 te Oirschot
Gestorven: 5-7-1944 te Oirschot
VIII.FRANCISCUS ALPHONSIUS MARIA de Vocht, zoon van Josephus. Beroep:
notaris
Geboren: 23-10-1905 te Oirschot
Gehuwd: 12-10-1946 te Beneden-Leeuwen (gem. Warnel)
met Marie Louise Cornélie Josephine Baltussen,
geboren: 23-8-1921 te Eindhoven als dochter van
Johannes Antonius Josephus Baltussen en Maria Anna
Carolina Josephina Malmberg
Gestorven: 26-10-1971 te Oirschot
IX.

X.

CONRADUS JOHANNES JOSEPI-US de Vocht, zoon van Franciscus. Beroep: politicoloog
Geboren: 2-3-1948 te Beneden-Leeuwen
Gehuwd: 12-11-1971 te Kessel-Lo (België)
met Machteld Hadewych Imogeen Braat
geboren: 17-3-1946 te Oegstgeest als dochter van
Wouter Cornelis Braat en Geertruida Wilhelmina
Johanna Bertel
JESSICA de Vocht, dochter van Conradus
Geboren: 5-10-1976 te Maastricht
41*********

N.B.: Zij die belang stellen in de ingekomen en minuten van uitgaande
ontlastbrieven (borgbrieven) van Bladel, voor zover die voorkomen in het oud administratief archief van die gemeente, vinden
een index daarop als bijlage bij de "Inventaris van het archief
van het dorpsbestuur van Bladel, 1683 t/m 1810" (door N.A.J.C.
van Limpt, Bladel 1974).

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
(vervolg)
35. "Huis en Erve St.Marten",
oud sektie 'F 452 en F 453 - zie kaart in Campinia, jaargang
1972, blz. 128

Nieuws

In de verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof worden de volgende eigenaars vermeld.
A. DIRCK LAMBERTS VAN MULBRACHT, glazenmaker
"Huijs hoff en erffen"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 1, fol. 74v
B. DELIAEN VAN MULBRACHT, weduwe van PEETER VAN
HEESWIJK (timmerman)
"Huis en erve"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 2, fol. 65
C. GERARDUS VAN DER HEIJDEN, meester-glazenmaker
en schilder, bij koop
"Huijs en erve"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 2, fol. 65

circa 1620

circa 1683

circa 1690

D. DANIEL LEENDERTS DE ROY, koopman en vrachtrijder
"Huijs en Erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 3, fol. 89

1732 •

E. URSELA VAN DE VEN, weduwe van DANIEL LEENDERTS DE ROY
"Huijs en erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 3, fol. 89

1756

F. JAN HENDRIKS VAN DEN BIGGELAAR, gehuwd met ANNA DE ROY
bij deling te Oirschot 1761
"Huijs en erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 3, fol. 89, en nr. 4, fol. 61 en

1762

-142nr. 5, fol. 62
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G. HENDRIK WOUTERS VAN DE SCHOOT, door koop
"Itdjs en erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 5, fol. 59v en nr. 6, fol. 59

Ca.

Het "Kohier der huizen" van 1808 noemt onder nr. 93/91 en 9
HENDRIK WOUTER V.D. SCHOOT

et.

1796

4

/ 92

In de kadastrale leggers van Oirschot vindt men de volgende eigenaars:
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C
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2

(1)
N

3

H. Artikel 610
2
/6
DE WEDUWE HENDRIK WOUTER VAN DE SCHOOT voor
en de kinderen:
HENDRIK, GERARDUS, MARIA en IDA VAN DE SCHOOT, voor
elk 1/6
Sektie F 452 huis
grootte: 22 ellen
_ Ibis ST. MARTEN
Sektie F 453 huis
gavotte: 40 ellen '
1887 hermeting en vereniging van de sekties F 451, 452,
453 en 454
Nu: sektie F 2825
"Huis, schuur en erf"
grootte: 4 roeden, 90 ellen
1906: verkoop
I. Artikel 4200
THOMAS FRANCISCUS SOMERS, timmerman (overl. 29-11-1913)
JOHANNA VAN DE VEN, weduwe van THOMAS FR. SOMERS voor
de helft en de kinderen:
PETRUS WILLEM JOS. SOMERS en FRANCISCA MARIA SOMERS elk
voor 1/4
Sektie F 2825
"Huis, schuur en erf'
grootte: 4 are , 90 ca.
1907, verbouw, 1908 bijbouw, 1909 bijbouw harmoniezaal
Nu: sektie F 2825
"Huis, harmoniezaal, erf en werkplaats"
grootte: 4 are , 90 ca.
1918: verkoop
J. Artikel-4722
MARTINUS VAN DEN BOOMEN, zadelmaker
ADRIANA FRANCISCA VAN GEHUCHTEN,
weduwe van MARTINUS
7
VAN DEN BOOMEN voor
/1 2
en de kinderen: JOANNES ANTONIUS, zadelmaker, PETRONELLA ADRIANA, ANNA ADRIANA MARIA, ADRIANA MARIA en
ALOYSIA ODULPHA elk voor 1/12
Sektie F 2825 - Markt 21 en Nieuwstraat 1
"Huis, café, winkel, werkplaats en harmoniezaal"
grootte: 4 are , 90 ca.
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151v
255
139v

Netersel
Knegsel

R37,
R41,
R40,
R35
R39,
R40,
R38,
R40,
R37,
R37,
R38,
R39,
R43,
R43,
R40,
R41,
R41,
R38,
R39,
R40,
R40,
1239,

Hilvarenbeek
Goirle
Contich
Oisterwijk
Hilvarenbeek
Goirle
Boxtel
Oostelbeers
Vught
Baschot
Hilvarenbeek
Udenhout

R39,
R39,
R40,
R39,
R40,
R41,
R39,
R42,
R42,
R35
R44,
R8I,

178
247v
125
229
252
29v
268
15v
73v

Leijtens, Maria Peter
Liebregts, Adriaan Wilbort
Liebregts, Barbara Wilbort
Lijbreghs, lken Wilbort.
Liebregts, Jenneken
Liebregts, Johannes Wilbort
Libregts, Maria Catharina
Liebregts, Maria Wilbort
Liibrechts, Mécheld Adriaan
Lijbregts, Peter
Lijbregts, Peter Adriaan
Loon, Catrien Gerrit
Lottrings, Joannes
Lotterings, Lourens
Luijbregts, Anneken Jan
Luijbregts, Anthonij
Luijbreghs, Christina
Luijbregts, Jenneken
Lusdonck, Dirk van de
Lusdonck, Joannes Andries van de
Lusdonck, Lucia Adr. van de
Lusdonck, Maria Andr. van de

Oostelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Oostelbeers

Haaren
Oirschot
Haaren
Diessen
Diessen
Oirschot
Vossen
Tilburg
Bachot
Diessen
Zeelst
Hilvarenbeek
Oostelbeers
Oostelbeers
Vessem
Netersel
Netersel
Netersel
Netersel

Maas, Anna Huybert
Maas, Clara
Maas, Cornelis
Maas, Huyherdien
Maas, Johanna
Maas, Johanna
Maas, Marie Iluijbert
Maas, Mattijs
Maas, Peter
Martens, Maria Laureijs
Meeuwis, Anna Maria
Meeuwis, Elizabeth

Middelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelheers
Middelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers

266v
187v
132
194
103v
173v
1. 84v
34
13
187v
251
175v
196
245
150
17
27
259

143v

no 1

4- 4-1735
30- 9-1783
30- 4-1771
22-17-1713
26- 9-1764
31- 3-1772
10- 8-1744
6-1772
19- 3-1732
7- 8-1736
3- 6-1747
21- 2-1753
20-12-1800
10- 2-1804
26-11-1773
3- 4-1780
26- 2-1781
28- 1-1750
6- 1-1759
21- 1-1766
3- 9-1766
15- 2-1764
19- 1-1760
5- 3-1763
2- 1-1771
5- 7-1762
26-11-1773
1- 4-1775
4-10-1764
22-10-1793
8- 6-1796
26- 1-1712
30-10-1807
1- 2-1810

R40,
R37,
R41,
R41,
R35
R38,
R37,
R81,
R42,
R42,
R39,
R43,
R42,
R40,
R39,
R41,
R39,
R40,
R40,
R38,
R41,
R41,
R39,
R40,
R39,
R38,
R39,
R38,

Vessem
Diessen
Oostelbeers
Oirschot
Moergestel
Oirschot
Moergestel
Wintelre
Oostelbeers
Oirschot
Oirschot
Oostelbeers
Oostelbeers
Netersel
Oirschot
Oostelbeers
Oirschot
Oirschot
Hoogeloon
Diessen
Loon op Zand
Chaam
Wintelre
Lage Mierde
Lage Mierde
Haaren
Oirschot
Oirschot

Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers

Peters, Geertruij Hendrik
Poel, Anneken van de
Poel, Bernard van de
Poel, Jan Peter van de
Poel, Maria Wouters van de
Poel, Prijntje Adriaen van de
Puijnenburg, Wouter
Renders, Johanna
Riet, Cornelis van
Riet, Margo Andries van
Rovert, Adriaen Jansse van
Rovert, Johanna van
Roovert, Jan van
Roovert, Maria van
Rooij, Corstiaan Anthonij van
Rooij, Peter de
Roij, Peeter Anthonij van
Schilders, Jacomijn Adriaen
Seijkens, Dorothea HendriCk
Zeijkens, Maria Arnoldus
S i ever t s , Kinderen Frederik
S n e l d e r s , Adriaan
S n e l d e r s , Cornelis
Snellaerts, Ida
Snellaer ts , Jenneken
Sneld er s, Jan
S paendonck , Bertus van
Spaendonk , Elizabeth van

Oostelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

R42,
R40,
R41,
R34,
R40,
Tilburg
I laghorst
Tilburg
Wintelre
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Vessem

Oudenhoven,
Ouderhoven,
Oudenhoven,
Oudenhoven,
Oudenhoven,

Johanna van
Lucia lliomas van
Marie Anne van
Maria Jans van
'Thomas van

R38,
R41,
R44,
R40,
R41,

Riel
Tilburg
Oosterhout
Diessen
Oisterwijk

Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

Otten, Hendrik Peter
Oudenhoven, Annemie Dirk van
Oudenhoven, Anna Maria van
Oudenhoven, Geertruij Thomas van
Oudenh oven, Jennemie Dirk van

R63,
R40,
R42,
Vessem
Vessem
Middelbeers

Nijssen, Gielen Wouter
Middelbeers
Nimwegen, Geertruij Zusanne van Oostelbeers
Nooten, Helena
Oostelbeers

R41,
R34,
R41,
R39,
R41,
R39,
R39,
R40,
R42,
R38,
R41,
R37,
R38,
R38,
R39,
R37,
R42,
R81,
R42,
R38,
R41,
R41,
R37,
R81,
R41,
R81,
Diessen
Westelbeers
Oirschot

Vessem
Hilvarenbeek
Oostelbeers
Heusden
Oostelbeers
Bladel
Diessen
Riel
Best
Haaren
Oostelbeers
Hilvarenbeek
Oisterwijk
Oirschot
Udenhout
Sprang
Vessem
Oirschot
Vessem
Diessen
Westelbeers
Westelbeers

Meeuwis, Gerdien Hendrik
Westelbeers
Mercken, Anthonij Jan
Westelbeers
Marken, Catharina
Westelbeers
Marken, Cornelia Anthonis
Westelbeers
Marken, Johannes
Westelbeers
Merken, Margriet. Jan
Westelbeers
Merken, Marie Anthonij Jan
Westelbeers
Mercken, Maria Jan
Westelbeers
Merks, Martinus en Josephus
Oostelbeers
Messemakers, Jan Adriaen
Middelbeers
Méulenbroek, Johannes
Westelbeers
Minderhout, Dingena Jan van
Oostelbeers
Minderhout, Hendrina Jansen van Oostelbeers
Minderhout, Jenneken WillemvanOostelbeers
Minderhout, Lambert van
Oostelbeers
Mol, Hendrik Janse van
Oostelbeers
Mol, Johanna Catharina van
Middelbeers
Mol, Johanna van
Oostelbeers
Mol, Theodorus Adriaan van
Middelbeers
Morselaer, Jan Francis van de
Middelbeers
Muonen, Adriaan Jan
Oostelbeers
Moonen, Annemie Jan
Oostelbeers
Mo on e n , Jenneken Willem
Middelbeers
Moonen, Johanna Maria
Oostelbeers
Muonen, Johannes Jan
Oostelbeers
Neonen, Petronel Adriaan
Middelbeers
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176v
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29-12-1751
9- 3-1775
19-11-1757
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6-12-1796

24- 8-1765
21- 3-1734
27- 8-1783
1- 5-1778
22- 2-1712
15-10-1748
30- 8-1730
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23- 4-1766
6- 9-1782

24
224

60v
32v
248v
115

1- 3-1742
6- 8-1779
21- 3-1806

10- 6-1683
12- 3-1773
9- 1-1798

7- 2 - 1 7 7 5
18- 2-1732
25- 7-1810
22- 1-1779
1- 2-1809

12- 6-1759
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31-12-1773
11- 2-1794
22- 4-1745
29- 4-1780
3- 7-1736
11-10-1738
14-12-1741
18- 7-1752
15- 2-1736
28-11-1798
16- 5-1810
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16- 2-1751
10- 2-1784

1- 2-1783
20-10-1739
15- 6-1782

12- 1-1781
3- 5-1704
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57v
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281v
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23
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23v
76v
26
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168
12
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43
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Deze lijst is getrokken uit de kohieren, die in 1741, 1746, 1751,
1757, 1766, 1771, 1781 en 1786 door de bestuurders van Veldhoven
werden opgemaakt ingevolge een bevel van de Staten-Generaal d.d.
20 september 1736 (zie: oude archieven der gemeente Veldhoven, inventarisnummers 1589-1596). De huizen zijn aangeduid met de namen
van de eigenaars en bewoners. Indien niet anders wordt vermeld, is
de eigenaar tevens de bewoner. De volgorde is die, welke ook in de
kohieren is gebruikt. Huizen die in de loop van de periode 1741 1786 werden gebouwd, zijn aangegeven met een A-nummer.
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1.A 1781 Francis en Petronella van Hout
1786 Francis van Hout
2. 1741 Huybert van Beers
1757 Het kind van Huybert van Beers; bewoner: Francis Brouwers
1771 Willem van Grootel
3.

1741
1757
1766
1771
1786

Hendrien Brouwers
Jan Deckers; medebewoner: Arnoldus van Nunen
De weduwe Jan Deckers, bewoner: Baltus Kluijtmans
Francis Brouwers
Michiel Verbiesen; bewoner: Hendrik van Lierop

4.

1741
1781
1741
1757
1766
1786

Jan Jacobs van Gerwen
De weduwe van Jan Jacobs van Gerwen
De weduwe Peter Verlegh
Dezelfde; medebewoner: Jeuris Swaans
Paulus Verlegh
De kinderen van Paulus Verlegh

6.

1741
1746
1751
1757
1766
1771
1781
1786
1741
1751
1757
1766
1771

Jan Jansen Smets; medebewoner: Jan Schepens
Dezelfde; medebewoonster: de weduwe Jan Schepens
Dezelfde; medebewoner: Willem Swinkels
Kinderen Jan Jansen Smets; bewoner: Hendricus Verlinden
Dezelfden; medebewoner: Peter van Hout
Dezelfden
De weduwe Jan Jansen Smets
Joseph en Hendrina Smets
De weduwe Claas Aarts
Dezelfde; bewoner: Jan Goyaarts
Dezelfde; medebewoner: haar zoon Nol van der Heijden
De weduwe Willem Vogels
Nicolaas van Hulst

8.

1741 Peter Smits en de weduwe Adam Smits; bewoners: eerstge-
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1741 Jan van de Ven
1771 Peter van de Ven
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- 149 noemde en Peter van Doren
1751 Dezelfden; bewoners: Peter Smits en Claas Coenen
1757 Peter Smits, Huybert van de Laak en de weduwe Adam Smits;
bewoners: beide eerstgenoemden en Peter van hout
1766 Huybert van de Laak en de weduwe Adam Smits
1781 Huybert van de Laak
1786 Johannes Hurkmans

1741 Jan Dekkers
1751 Dezelfde; bewoner: Arnold van Hout
1757 De weduwe Jan Dekkers; bewoner: Arnold van Hout, later
Jan Vervoort
1766 Dezelfde; onbewoond
1771 Dezelfde; bewoner: Jacobus van den Heuvel
1781 De weduwe Bartel Kennis; bewoonster: de weduwe Hendrik
van Lierop

19.

1741 Arnoldus van der Linden
1771 Jacobus van Doorn; bewoner: Arnoldus van der Linden
1781 Simon Kraanenborg; bewoners: Hendrik Lobbri en de kinderen Arnoldus van der Linden
1786 Antony van der Linden; medebewoner: Hendrik Lobbri

20,

1741
1746
1757
1771
1781

21.

1741 De weduwe Nijs Swagemakers; bewoner: Willem Clasen
1746 Dezelfde; onbewoond
1751 Dezelfde; bewoner: Adriaan van Gerwen
1757 Dezelfde; bewoner: Flip Eijmans
1771 Hendricus van den Eijnde; bewoner: Dirk Rijkers
1781 Hendricus Sledsen

22,

1741
1757
1771
1781
1786

9.

1741
1757
1766
1781

10.

1741
1771
1781
1786

11.

1741 Antony Sledsen en Evert Brouwers; bewoners: laatstgenoemde en Adriaan van Gerwen
1746 Evert Brouwers
1781 Andries Brouwers

12.

1741 De erfgenamen Adriaan van Hoetelen; onbewoond
1746 Dezelfden; bestaat niet meer

13.

1741
1751
1757
1771
1781

Anneke van Tilborg
Dezelfde; bewoner: Gijsbert van Leeuwen
Gijsbert van Leeuwen
Jan van Dijk; bewoner: Andries Meeuwen
De weduwe Jan van Dijk; bewoner: Corstiaan van der Heijden

14.

1741
1757
1766
1781
1786

De weduwe Hendrik van Dijk
Dezelfde; bewoonster: de weduwe Peter van Doorn
Dezelfde; medebewoner: Arnoldus van der Heijden
De weduwe Jan van Dijk
Dezelfde; bewoner: Francis Brouwers

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE

15.

1741
1746
1766
1786

De kinderen Antony Rijkers; bewoonster: Digna Lavanse
Jan Swinkels
De weduwe Jan Swinkels
Antony Swinkels en Jan Keetelaars

1. De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pastoraat
van Gerardus Verhoeven, 1826 - 1875
(door Th. A. Kuypers)

16.

1741
1757
1781
1786

Roeland van Doren
Mechel van Doren
Cornelis Smets; bewoonster: de weduwe Joris Swaans
De weduwe Cornelis Smets; bewoonster: de weduwe Joris
Swaans

17.

Jan van Gerwen
Kinderen Jan van Gerwen; medebewoonster: Anna Roukens
Dezelfden; geen medebewoner
Dezelfden; bewoners: Dirk Eisen en de weduwe Dirk van
Gerwen
1786 Dezelfden; bewoonster: de weduwe Dirk van Gerwen

18.

Hendrik van Doren
De weduwe Hendrik van Doren
Peter Snelders; bewoner: Arnoldus van der Heijden
Dezelfde; bewoner: Johannes van Breugel

1741 De kinderen van Antony Rijkers
1746 Ariaan Schippers
1781 Goyaart der Kinderen

De weduwe Nijs Cranenburg; bewoner: Aart Leunis
Aart Leunis
Jan Aart Leunis
De kinderen Jan Aart Leunis; bewoner: Jan van Dijk
Cornelis Smets

Dirk Rijkers
De weduwe Dirk Rijkers
Dezelfde; medebewoner: Evert Verpalen
Hendrik Verpalen
Jan van der Linden
(wordt vervolgd)

D.

De

pastoor

en

mens

Gerardus

Verhoeven

(vervolg)
Het is opvallend, dat nergens uit zijn brieven blijkt, dat pastoor

Verhoeven veel kontakt had met de pastoors van Zeelst, Oerle en sinds
1859 Meerveldhoven. Wel was hij biechtvader van de zusters in Oerle,
die daar in 1856 met een pensionaat wilden beginnen. In een brief van
13 maart 1869 (Archief Bisdom) vroeg hij aan Mgr, J. Zwijsen, aan de

- 151 rector van het klooster, de Eerw. Heer J. Bogaers, verlof te geven
"de goede nonnetjes" te mogen biechthoren, in het geval hijzelf niet
kon.
Ook bij de konferentie van de geestelijken, die maandelijks gehouden
werd, viel Veldhoven buiten de genoemde plaatsen. De konferentie
waar pastoor Verhoeven bijhoorde, bestond uit de volgende pastoors:
van Waalre, van Valkenswaard (of kapelaan), van Borkel, van Westerhoven, van Riethoven, van Bergeijk (het Hof), van Bergeijk (het Loo),
van Luijksgestel (of kapelaan), van Eersel (of kapelaan), van Duizel,
van Steensel en van Veldhoven. Daar pastoor Verhoeven voorzitter was,
moest hij zelf steeds aanwezig zijn en bleef de kapelaan thuis om de
parochie waar te nemen. 7 Mei 1852 vroeg hij Mgr. J. Zwijsen de statuta van deze konferentie goed te keuren en tevens aan zijn kapelaan
verlof te geven samen met de pastoor aan de bijeenkomsten deel te
nemen. Dat was in het geestelijk belang van de kapelaan en de parochie was maar klein. (Brief in Archief Bisdom) Veel geduld had pastoor Verhoeven schijnbaar niet, want in een briefje van 24 mei, handelende over een getuigschrift voor Jan Zeegers bij zijn intrede in
de Achelse Kluis, herinnerde hij de bisschop nog eens aan het gevraagde verlof (Brief in Archief Bisdom).
Maandelijks kwam de konferentie bijeen. De dagrooster was als volgt:
om 10.00 uur (in de winter half elf) opening met Veni Creator, meditatie van driekwart of een klein uur, waarna stilzwijgen tot 12.00
uur. Vervolgens middageten met lezing van een half uur, Tegen één uur
gesprek en discussie over theologische onderwerpen tot twee uur (in
de winter half twee). Om twee uur (half twee in de wintertijd) vespers en completen in koorgebed, gevolgd door meditatie of verhandeling over de pastorale bedieningen (b.v. over het H. Misoffer, over
het biechthoren, over de vereisten voor de biechtvader, enz.). Met
het bidden van het rozenhoedje werd de konferentie gesloten, in de
zomer om vier uur en in de winter om half vier. De konferentie stond
onder de bescherming van de H. Joseph. Daarom werd in de maand maart
door alle leden een H. Mis voor elkaar opgedragen.
Al deze bijzonderheden staan vermeld in bovenaangehaalde brief. Verder vroeg pastoor Verhoeven aan de bisschop, enige richtlijnen of
een methode te geven voor de theologische discussies na tafel. Want
in vertrouwen gezegd, dit gesprek wordt dikwerf door andere gesprekken afgebroken en "het is voor mij zeer moeilijk hier vaste bepalingen te maken". Dit voorstel is later gerealiseerd (wanneer?). In de
"Communicanda" (jaarlijkse mededelingen van de bisschop aan alle
priesters) werden later voor iedere maand theologische onderwerpen
ter bespreking en vragen ter beantwoording opgegeven, Zo bevinden
zich in het archief van de parochie de "Communicanda" van het jaar
1868. Het zou te ver voeren op de te bespreken onderwerpen van dat
jaar in te gaan, hoewel er wel iets uit blijkt van de geest van die
tijd.
In 1839 kwam pastoor Verhoeven in kontakt met een majoor van het Nederlandse leger, die in het geheim lid was van de vrijmetselarij.
Deze hoge militair, die bij zijn soldaten goed aangeschreven stond,
wilde uit de loge treden om weer de sacramenten te kunnen ontvangen.

- 152 In tegenwoordigheid van de pastoor wilde hij zijn diploma verbranden
en onder ede verklaren, dat hij nooit meer iets met de vrijmetselarij te maken wilde hebben. De bisschop gaf de vereiste goedkeuring.
In 1841 was er een tweede geval van vrijmetselarij. Ditmaal betrof
het een toneelmeester, die gescheiden van zijn vrouw, bij zijn getrouwde dochter inwoonde. Ook hier kon pastoor Verhoeven helpen en
jaren nadien korrespondeerde hij nog met de familie van deze man en
hielp hen waar hij kon. (Diverse stukken hierover in het Archief van
het Bisdom, waaronder boekjes en attributa van de vrijmetselarij,
bij die gelegenheid ingeleverd.)
De korrespondentie met het bisdom laat ons alleen maar de buitengewone gevallen zien, waar pastoor Verhoeven in zijn zielzorgpraktijk
mee te maken kreeg. Het dagelijkse werk van mislezen, biechthoren
en onderrichten der cominunicanten, het voorbereiden van homilie en
katechismusuitleg, de zorg voor armen en zieken, de toediening van
doop, huwelijk en H. Oliesel, de stervenden bijstaan en het regelen
van de uitvaart, heel dat werk van de gewone zielzorg vinden we alleen maar erg nuchter terug in "Statistiek", in de boeken voor doop,
huwelijk en overlijden en andere soortgelijke registers,
Het kan niet anders, of pastoor Verhoeven moet na jarenlange arbeid
in een parochie van nog geen duizend zielen, waar iedereen iedereen
kende, zijn mensen goed gekend hebben. Een klein voorbeeld: de laatste doop, die hij verrichtte, schreef hij aldus op in het kladboek:
"Op 5 augustus (1873) is gedoopt Anna Maria, wettige dochter van
August van den Wildenberg en Maria uit Gilze. Het peter- en meterschap namen op zich Josephus, oom van vaderskant en Helena van den
Wildenberg." In het officiële doopboek, door hem tot en met 26 februari 1875 bijgehouden, noteerde hij: "Op 5 augustus (1873) is gedoopt
Anna Maria, wettige dochter van August van den Wildenberg en Maria
Catharina Cools. Het peter- en meterschap namen op zich Joseph en
Helena van den Wildenberg." (vertaling uit het latijn)
21 Januari 1843 wilde pastoor VerhoeVen advies hebben in verband met
een geval van "sponsalia clandestina" (een vroegere belofte met een
ander te zullen trouwen was een huwelijksbeletsel). 5 November 1844
betrof het een heel wat triester geval. Als tijdsdocument laat ik
hier de volledige tekst volgen. Naam en plaats heb ik weggelaten.
(Brieven in Archief Bisdom)
"Veldhoven, den 5 november 1844
Doorlugtigste Hoogwaardig Heer:
Gisteren had hier in mijne gemeente een droevig geval plaats. Ik
wierd haastig geroepen eene bediening te doen, en vond daar zekeren
V...., als commies hier gestationeerd, welke zichzelven de keel had
doorgesneden. Hij was nog niet dood, en heb dus hem nog gebiecht,
alsmede den Heiligen olij en de generale absolutie toegediend. Dit
geval was weldra geheel mijne (gemeente) door verspreid, en wordt
door mijne gemeentenaren met afgrijsen beschouwd. Hij heeft nog tot
van morgen 9 uren geleefd, en zoo aan mij als aan andere, welke ik
bij hem gesteld had om te assisteren, goede gevoelens van leetwezen
en godsdienst laten blijken.

- 153 Ik vermeen dus wel voor dezen ongelukkigen de zielmis te mogen celebreren, hetgene hij mij zelfs nog verzocht heeft na zijne dood voor
hem te doen, toch ten einde mijne gemeentenaren, welke ik hier en
daar deze vraag al hoorde opperen, van zoodanig ongeluk meer af te
schrikken, en de wetten van de H.Kerk in zoodanig geval te doen eerbiedigen, heb ik voorgegeven Uw Doorl. Hoogw. het geval ter kennis
te brengen, en de beslissing van Uw Doorl. Hoogw. desaangaande in te
wachten, waarvan ik bij deze gelegenheid gebruik maak.
Drager dezes immers moet deze droevige tijding aan den vader van den
ongelukkigen, die te B ... woont, gaan kenbaar maken.
Den ongelukkigen V.... heeft zoo wat 8 of 9 maanden hier gewoond.
Aan zijne paaschpligt heeft hij voldaan, en nog met het feest van
onze lieve Vrouw van den Scapulier is hij tot de tafel des Heere genaderd, en had bij zijne huisgenoten nog gesproken nu met het feest
van Allerheiligen zich tot de heilige sacramenten te begeVen. Voor
het overige heeft hij zich tijdens zijn verblijf alhier altijd als
een goed christen gedragen, en heb nooit iets ten zijne nadeelen gehoord.
Dit ongeluk wel is waar heeft hij gepraemediteerd zich toegebragt.
Want 's avonds tevoren heeft hij met die bedoeling nog een briefje
aan zijn vader geschreven, toch de reden, waarom hij zich tot dit
ongeluk heeft vervoerd, is, zoo ik verneem, dat hij tevoren geëmploijeerd aan het hof te 's Bosch 800 gl. trok, en nu uit noodzakelijkheid commies zijnde, van dit klein bestaan zijnen ouden vader, die
nu van den armen, zoo ik meen, besteld moest worden, niet meer konde
onderhouden, hetgene hem dikwijls, zoo ik nu hoor zeggen, zoodanig
troebleerde, dat zij bij hem voor krankzinnigheid vreesden, en heeft
dan ook zedert eenige tijd, zoo nu wordt opgemerkt, van dit zijn ongelukkig voornemen blijken gegeven.
Ik hoop dat den goeden God hem in zijne barmhartigheid zal ontvangen
hebben. Hij was op het laatste vol bekommernis, dat toch voor hem
zoude gebeden worden, en vertrouw dus, dat ook Uw Doorl. Hoogw. met
hem eene gunstige beslissing zal nemen. In welkers afwachting ik mij
met den diepsten eerbied onderteeken, doorl. Hoogw. Heer
Uw Doorl.Hoogw. nederigen dienaar
(w.g, G. Verhoeven, pastoor)."
Boven aan de brief staat bijgeschreven: "Licet etc., sed promulgetur
conversio" (= goedgekeurd enz., de bekering echter moet bekend gemaakt worden). Laten we er verder het zwijgen maar toe doen.
In 1843 nam de Nederlandse regering een beslissing, die de financiën
van de kerk aanmerkelijk verbeterde. In dat jaar werd bepaald, dat
voortaan aan de pastoor van Veldhoven jaarlijks uit 's Rijks Schatkist een salaris van f 400,-- uitbetaald zou worden (uitvoerige gegevens in "Groot Rekenboek", pag. 288 - 291). In de parochie bracht
deze beslissing nogal wat opschudding. Men zag er een excuus in om
zijn kerkegelden niet meer te betalen. Deze kwestie bleef nog jaren
doorsudderen.
Alle pastoors genoten voortaan rijkssalaris en Mgr. H. den Dubbelden
wilde nu graag een overzicht hebben van de inkomsten van de pastoors
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inkomsten moesten opgeven.
In 1827 had pastoor Verhoeven zijn inkomsten reeds opgegeven. In
tegenstelling met deze vroegere opgave werd nu bij een desbetreffende vraag wel melding gemaakt van een omgang in eieren, rogge en bo'ter. Waarschijnlijk heeft pastoor Verhoeven in 1827 deze omgangen
niet vermeld, omdat zij "in natura" ontvangen werden. Volgens het
formulier werden per jaar behalve de eieren 34 â 35 vat rogge (gewone maat) en ongeveer 100 oude ponden boter opgehaald, waarvan de
:waarde, in geld omgerekend, niet hoger was dan f 70,--.
iep 23 augustus daaropvolgende besliste de bisschop, dat zolang het
;rijkssalaris bleef, de pastoor uit de kerkegelden f 100,-- zou ontvangen. Wel moesten de kerkegelden blijven bestaan. (Ingevuld vragenformulier met daarbij de beslissing van 23 augustus in Archief
Afisdom.) Vanaf 1 januari 1843 bedroeg dus het traktement van pastoor
Verhoeven f 500,-- (vierhonderd van het Rijk en honderd gulden uit
de kerkegelden). Door het inhouden van die f 150,-- stegen de jaarlijkse inkomsten van het kerkbestuur, dat met schulden zat vanwege
de bouw van de kerk, met bijna 20% en zoiets scheelt, zou mijn oudpastoor L. Bonus zeggen, "een slok op een borrel".
,Een bijzondere gebeurtenis voor alle priesters en gelovigen van het
!diocees Den Bosch was op 14 januari 1842 de benoeming van H. den
Dubbelden tot bisschop van Emaus "in partibus infidelium" (= gewijd
op titel van een oud-christelijk, later opgeheven bisdom) en van
J. Zwijsen tot coadjutor en bisschop van Gerra i.p.i.. Mgr. H. den
Dubbelden werd op 10 april daaraanvolgend te 's-Hertogenbosch tot
'bisschop gewijd. Een week later ontving Mgr. J. Zwijsen de bisschopswijding in zijn parochie van het Heike te Tilburg. Alle wijdingen
konden voortaan door de eigen bisschop verricht worden.
Op 28 november 1842 werd door deken G.W. van Someren plechtig de
kruisweg opgericht ("Groot Rekenboek", pag. 377-8). De kruiswegstaties, geschilderd door J.P. Donckers uit Den Bosch, waren een geschenk van pastoor Verhoeven en kostten hem ruim driehonderd gulden.
Door zijn zorg verkreeg de kerk vanuit Rome het indult voor het verdienen van een volle aflaat onder het octaaf'van O.L. Vrouw van den
Berg Karmel en onder het octaaf van de H. Caecilia.
(wordt vervolgd)
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonenborgh)
van 1620 tot 1972, genummerd in alfabetische orde der voornamen
met ouders en kinderen VAN CROONENBURG.
voor A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat31 B, Rotterdam-3)

(vervolg)
128. ERIK VAN CRONI3NBURG
22-6-1971 te Valkenswaard
met

23-2-1948 Geldrop
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Janine Drost
(dochter van Nicolaas, en Johanna Cornelia
Alicia de Jongh)
V. Alexander Willebrordus Guillaume van
Cronenburg
M. Neeltje ten Geuzendam
128a. EVERARDUS JOSEPHUS CORNELIS VAN KROONENBURG
14-6-1973 te Berkel-Enschot
met
Josephina Henrika Petronelle van der Bruggen
(dochter van Franciscus, en Cornelia Gerardina de Kort)
V. Joannes Cornelius van Kroonenburg
M. Antonia Maria van Laarschot
129. FRANS CROONENBURG
19-9-1928 te Vlodrop
met
Maria Magdalena Geyzers
kinderen: (Eindhoven)
Margaretha Maria Nienna, 6-12-1930
Martina Gerarda Maria, 27-4-1932
Gerardus Johannes, 9-8-1934

26-1-1931 Best
Berkel-Enschot
22-10-1942

6-11-1896 Vlodrop

21-10-1805 Oirschot
+ 10-3-1870 Oirschot

18-6-1837 te Oirschot
met
PetrUs de Croon
V. Thomas van Kronenburg
M. Geertruda de Kroon

30-3-1811 Oirschot

19-4-1872 Zeelst
+ 10-6-1903 Dommelen

21-7-1900 te Stratum
met
Maria Elisabeth van Luyt (dochter van
Michaël Adriaan, en Maria Christina van
de Moosdijk)
V. Eartholomeus van Cronenburg
M. Joanna Claassen
kinderen:
Adrianus Bartholomeus, 17-11-1901 (Stratum)
Johanna Christina, 23-2-1903 (Bergeijk)
132. FRANCISCUS VAN KROONENBURG
3-1-1934 te Oirschot
met
Maria Elisabeth van Overdijk
V. Josephus van Kroonenburg
M. Johanna van Bommel
kinderen:

30-4-1904 Stratum
133. FRANCISCUS VAN CRONENBURG
16-5-1930 te Eindhoven
met
13-1-1906 Tongelre
Antonia de Rooy
(dochter van Michaël, en Johanna Manders)
V. Petrus Hendricus van Cronenburg
M. Maria Thomasse
kinderen: (Eindhoven)
Johanna Maria Henrica, 7-9-1931
Maria Michaël Martina, 29-3-1936 (+ 25-1-1961)
Antonia Johanna Maria, 25-9-1940
134. GER&RDINA VAN KRONENBURG
4-10-1863
met
Petrus Antonius van Kessel
V. Gijsbert van Kronenburg
M. Johanna van Straaten

130. FRANCISCA VAN KRONENBURG

131. FRANCISCUS VAN CRONENBURG

Johanna Maria, 12-4-1934
Antonius Josephus, 17-4-1935

21-8-1830 Oirschot
+ 24-8-1891 Oirschot
2-5-1833 Schijndel

135. GERARDUS ARNOLDUS VAN KRONENBURG
25-7-1898 te Eindhoven
met
Catharina Maria Petronella van Aalst
136. GERARDUS CORNELIS VAN CRONENBURG
30-11-1832 te Best
met
Maria Catharina van den Boom
(dochter van Joannes, en Joanna Verhoeven)
V. Cornelis Adriaan van Cronenburg
M. Johanna Henricus van den Berch

7-11-1800 Best?
12-9-1798 Best

22-1-1943 Eindhoven
137. GERARDUS JACOBUS VAN CRONENBURG
19-12-1969 te Eindhoven
met
Johanna Maria van Kemenade
25-5-1947 Reusel
(dochter van. Johannes, en Gertruda van Vroenhoven)
V. Thomas Bernardinus van Cronenburg
M. Wilhelmina Petronella Geertruda Martens
(wordt vervolgd)
23-10-1907 Oirschot
24-5-1907 Oirschot

N.B. De heer A.B. van Cronenburg is kort geleden verhuisd. Zijn
nieuwe adres luidt:
Catharinastraat 40b, Rotterdam.
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UNNE TAK VAN DE GROTE VAN DE SANDE'S BOOM UIT BEST
(door de gebr. Hutsen, Broekstraat 4, Best)

* = geboorte (véér 1811: doop)
x = huwelijk
+ = overlijden of begrafenis
I. LEONARDUS VAN DE SANDE
• omstreeks 1570
x omstreeks 1595 N.N.
kinderen:
1. Andreas
* omstreeks 1595
x 10-8-1617 met Catharina, dochter van Jacob Kemps (bij dit
huwelijk begint de lijn van Dulf Jan van Cisse, en zeer
waarschijnlijk ook die van Arrië Dorrus Triene en die van
Toon van Coope)
2. Joannes (zie II)
3. Wilhelmus
4. Gerardus
x 30-1-1633 met Mechtilde, dochter van Joannes Santegoets
II. JOANNES, zoon van Leonardus
* omstreeks 1596
x 2-3-1628 met Margaretha, dochter van Arnoldus Scheutkens
▪ 9-10-1668 (herdgang Aarle)
kinderen:
1. Leonardus, * 22-11-1628
2. Helwig, * 9-10-1630
3. Joanna, * 28-12-1633
4. Gertruda, * 5-1-1637
5. Joannes (zie III)
III. JOANNES, zoon van Joannes
* 11-3-1640 (Broekstraat, herdgang Naastenbest)
x 11-5-1682 Joanna, dochter van Joannes Lambertus van Collenburg
kinderen:
1. Leonardus, * 16-6-1683
2. Joannes, * 6-12-1685
3. Goswinus, * 7-11-1691
4. Adrianus, * 30-3-1695
5. Josephus (zie IV)
IV. JOSEPHUS, zoon van Joannes
* 15-4-1698
x 29-1-1730 Anna, dochter van Joannes Mercx
kinderen:
1. Joannes
* 2-11-1730
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2. Petrus
* 14-3-1732
x a. Antonia, dochter van Henricus Timmermans
b. Maria Catharina, dochter van Eirms van Croonenburg
(bij dit huwelijk begint de lijn van Piet Dielis Piete
en van de "kusters"
3. Henricus (zie V)
V. HENRICUS, zoon van Josephus
* 1-9-1734
x 26-2-1775 met Anna Maria, dochter van Joannes Wijnen
kinderen:
1. Josephus
* 3-1-1776
x 14-5-1809 Gijsberta (Justina) van Kerkoerle
2. Joanna
* 20-9-1777
x 6-2-1806 Leonardus Scheepens
3. Joannes, * 7-4-1780
4. Antonius (zie VI)
5. Henricus
* 8-10-1785
x 23-5-1819 met Henrica, dochter van Antonius Timmermans
6. Martinus, * 5-10-1788
VI. ANTONIUS, zoon van Henricus
* 23-10-1783
x 27-5-1813 met Maria Catharina, dochter van Joannes van der
Vleuten
kinderen:
1. Joannes (zie VII)
2. Henricus
* 15-10-1816
x Anna-Maria Essens
3. Cornelius
* 26-5-1819
x Joanna-Maria van de Ven
4. Martinus, *
5. Anna, * 2-7-1824
6. Maria, * 4-4-1827
VII. JOANNES, zoon van Antonius
* 1-2-1814
x 8-6-1845 met Anna, dochter van Joannes van Gorkum (met dispensatie)
kinderen:
1. Henricus
* 27-4-1848
x 29-4-1890 met Helena, dochter van Josephus Scheepens
2. Martinus (zie VIIIa)
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* 9-2-1851
x 24-10-1892 met Joanna, dochter van Joannes Merks
4. Anna, * 3-8-1854
5. Joannes (Jan Hannes, zie VIIlb)
6. Anna-Maria
* 13-1-1859
x Joannes van Tartwi k
7. Joannes Franciscus,
29-1-1861
(wordt vervolgd)

XII. UIT DE DORPSHUISHOUDINGEN DER BEERZEN
(door J.M.H. Broeders)
Het negende hoofdstuk bevat de uitgaven aan karvrachten, bodeloon
en vacatiegelden. Santvoort slaat dit capittel behalve bij Westelbeers over. De Van Heurns verstrekken voor Middelbeers zeer verwarde opgaven. De bedragen van Oostelbeers zijn stabiel. Voor een reis
naar 's-Hertogenbosch mocht men f 1.0.0 in rekening brengen, voor
een afvaardiging naar Valkenswaard, waar de stadhouder van de schout
en de rentmeester van het kwartier woonden, vijftien stuivers en
voor deelname aan de kwartiersvergadering twaalf stuivers.
Die van Westelbeers ontvingen voor een reis naar de hoofdstad der
Meierij f 1.10.0. Voor een reis naar de kwartiersvergadering te Oisterwijk mochten zij f 1.0.0 en voor een tocht naar Hilvarenbeek zes
stuivers deklareren. De publikaties werden in Westelbeers "langs de
huizen ront" gezegd. Per publikatie genoot men daarvoor anderhalve
stuiver (35).
In dit hoofdstuk stonden natuurlijk ook variabele posten. In de rekening van 1787 van Middelbeers is te zien, dat de president-schepen, Andreas Heuvelmans, acht dagen lang optrad als "pootmeester"
bij het planten op gemeentegronden. Hij ontving daarvoor f 6.7.0.
De burgemeesters van Middel- en Oostelbeers kregen voor het met de
kar halen van het plantsoen te Oirschot en elders f 9.9.0. Deze kosten werden volgens de oude verdeelsleutel betaald. Het plantsoen
werd geplant door de inwoners, die daartoe "rotsgewijze" werden opgeroepen. De bevolking was dus verplicht persoonlijke diensten te
verrichten voor de dorpen op de gemeint (36).
Uitgaven vanwege verteringen werden geboekt in het tiende hoofdstuk
der rekeningen. Gelegenheden, waarbij teergelden betaald werden, waren b.v. de "verzetting der wet", als de nieuwe schepenen in functie
traden dus, en het vaststellen der diverse dorpsrekeningen.
Volgens Santvoort bedroegen in Middelbeers de verteringen in 1736
f 31.0.0 en in 1737 f 22.18.0, terwijl in beide jaren bij de vaststelling van de rekeningen van de verpondingen en beden elk voor
f 1.0.0 verteerd was en bij die van de gemene middelen voor f 1.5.0.
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1738 het bedrag der verteringen voor het vervolg gefixeerd on
f 24.0.0, melden beide Van Heurns.
In Oostelbeers was volgens Santvoort in 1736 aan verteringen betaald f 52.18.0, waarvan bij het vaststellen van de rekeningen der
verpondingen en beden tesamen f 1.5.0 en bij die van de gemene middelen f 0.15.0 verteerd was. Ook hier hadden die van de Leen- en
Tolkamer ingegrepen en bij de rekening over 1738 bepaald, dat voortaan f 36.0.0 te verteren zou vallen, aldus de Van Heurns.
In Westelbeers ten slotte bedroegen volgens Santvoort de verteringen van half maart 1734 tot half maart 1735 f 8.15.12. Tot dit bedrag kwam men, omdat Westelbeers mee moest betalen aan de verteringen, gedaan bij de jaargenechten en het "verzetten van de wet" te
Hilvarenbeek. Jan van Heurn becijferde bij een totaal van f 94.5.0
voor de gehele bank het aandeel van Westelbeers op f 4.16.0. Daarnaast mocht men bij het vaststellen van de eigen dorpsrekeningen
nog f 4.0.0 verteren. Dit laatste bedrag werd op verzoek van de
; dorpsregenten in 1770 verhoogd tot f 10.0.0 (37).
1 Het elfde hoofdstuk, dat der allerhande zaken, bevat in de rekeningen zelf natuurlijk tal van interessante bijzonderheden. De manua
i! listen nemen hieruit niet bijster veel op, omdat er vanzelfsprekend
veel variabele posten zijn.
Voor Middelbeers noemt Santvoort slechts vier posten: schrijfbehoeftens voor de secretaris f 1.0.0 (38), een gebuur-cijns van f 0,7.8
(39), aan de dienders van de hoofdschout f 1.10.0 en aan de tolkamer
f 6.0.0. Jan Hendrik van Heurn vult deze opgave aan met een andere
post: voor de jager van de Gouverneur f 2.10.0. Het door Santvoort
genoemde bedrag van f 1.10.0 wordt door de dienders van de hoofdschout en die van de kwartierschout tesamen genoten volgens hem. Hij
meldt verder, dat de huur van de kamer voor de ijkmeester volgens de
aloude verdeling door Middelbeers en Oostelbeers wordt betaald (40).
Het steken van de turf voor de school in Middelbeers wordt half door
Middelbeers en half door Westelbeers betaald (41).
Jan van Heurn neemt als nieuwigheid op de bijdrage in de kosten van
het beroepen van een predikant. Deze kosten beliepen in totaal
f 60.0.0. Middelbeers betaalde hiervan 3/10 ofwel f 18.0.0. Hetzelfde aandeel betaalde het dorp in de kosten op het transport van de
meubilaire goederen van de dominee (42).
Enige posten onder dit hoofdstuk geboekt in 1787 laten we hier volgen: voor het laten maken van een oranje vlag, kennelijk als reactie
op het optreden van de patriotten, voor het hout en voor het opstellen op de dorps-kerktoren f 6.1.0 (dit bedrag werd alleen door Middelbeers gedragen); voor eiken- en berkenheesters bij het kerkhof,
van welke post Middelbeets met f 1.10.8 slechts de helft behoefde te
betalen (de andere helft was voor rekening van Westelbeers); voor de
wakers bij de predikantswoning in 1787 "vanwege een brantbrief" (43)
f 0.17.12, zijnde 3/10 van het totaal van f 2.19.0; voor een nieuw
protokol of "register van placaaten voor deze bank met vragt" 2/5
van f 2.5.0 of 18 stuivers.
In Oostelbeers mocht de secretaris f 1,10.0 aan schrijfbehoeften
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Kempenland ontvingen hier onderscheidenlijk f 1.0.0 en f 1.5.0, volgens Jan van Heurn. Het bedrag dat de jager van de gouverneur toekwam, is gelijk aan dat van Middelbeers. Voor het steken van turf
voor de verwarming in de school noteert Jan Hendrik van Heurn
f 1.11.8 en Jan van Heurn f 1.0.0. De laatste noemt nog als last de
huur van "den Ekelhof" f 0.12.0. Wellicht werd daarmede een kwekerij
bedoeld, waar men eikels zaaide om plantgoed te krijgen voor het
dorp. De bevestigingskosten van de predikant werden voor 4/10 door
Oostelbeers betaald. De kamerhuur voor de ijkmeester hebben we al
gezien. Jan van Heurn vermeldt nog als bijzonderheid een nieuwe trom
om voor de wacht te gebruiken (45).
De secretaris van Hilvarenbeek bracht aan Westelbeers voor schrijfbehoeften in rekening f 4.16.0 volgens Jan Hendrik van Heurn (46).
In de onkosten voor de predikant betaalde Westelbeers 3/10, terwijl
er natuurlijk ook geparticipeerd werd in de kosten die de heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. in haar geheel besteedde bij de inhaling van
een nieuwe heer, meldt Jan van Heurn.
Het twaalfde en laatste hoofdstuk heeft als titel: Fatsoen van de
rekening. De manualisten noemen voor elk dorp maar twee posten. De
eerste geeft het bedrag aan, dat de Leen- en Tolkamer voor het "examineren" der rekeningen mocht ontvangen en het andere voor het bodeloon betaald voor het transport van de rekening naar en van Den
Bosch (47). Middelbeers betaalde hiervoor respektievelijk f 6.0.0
en f 0.6.0; Oostelbeers f 12.0.0 en f 0.6.0; Westelbeers f 6.0.0 en
f 1.4.0. Aan een zak om de dokumenten in te doen besteedde men in
het laatste dorp f 0.4.0.
Tot zover de eigenlijke dorpsrekeningen, die rechtstreeks betrekking
hebben op de dorps-financiën. Die van de Leen- en Tolkamer hadden
ook toezicht op de rekeningen betreffende diverse belastingen, die
door de dorpen ten behoeve van het land geïnd werden. Vandaar, dat
de manualisten ook hierover wetenswaardigheden noteerden: reden voor
ons er even aandacht aan te besteden.
Noten:
35. J.C. Santvoort, a.w. blz. 322, laat de vorster de rondgang langs
de huizen doen. Jan van Heurn meent, dat de rendant, de burgemeester dus, dit karwei opknapt.
36. Zie: Ordonnantie of vernieuwinge der jaarkeuren der dingbanke en
gemeente van Oostelbeers en Middelbeers, ('s-Hertogenbosch, bij
J. en H. Palier, 1790), artikel XXVI, waarvan de aanhef luidt:
"Niemand der ingezeetenen zullen zig van 't leeveren van Manschappen tot het verrigten van Gemeentens werken mogen verschoonen" ... Deze ordonnantie was goedgekeurd door de Raad van
State op 6 mei 1790.
37. De Van Heurns verwijzen hier naar de dorpsrekening van Westelbeers over 1770, Lol, 22 verso.
38. Deze post betreft uiteraard alleen de schrijfbehoeften voor zijn
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39. Waarvoor deze gebuurcijns werd betaald, is nog niet duidelijk.
40. Van Heurn verwijst naar de rekening over 1768, fol. 16 verso.
41. Van Heurn verwijst naar dezelfde rekening, folio 17.
42. Met verwijzing naar de rekening over 1771, fol. 13 verso en 14
verso.
43. In het algemeen waren de predikanten nogal patriottisch gezind
geweest en was de brandbrief een uiting van de reactie, van de
Oranjegezinden dus, of van iemand, die van de gelegenheid gebruik wilde maken.
44. Ook hier is de reden me onbekend.
45. Hij verwijst naar de rekening over 1783, fol. 14.
46. Santvoort had een ander bedrag, maar dat is onleesbaar geworden.
47. Santvoort en Jan Hendrik van Heurn vegen de posten van Allerhande zaken en Fatsoen min of meer op een hoop. Het is natuurlijk
niet zo, dat Middelbeers tweemaal de f 6.0.0 aan de Tolkamer
afdroeg. De post behoorde wel degelijk tot het Fatsoen.
(wordt vervolgd)

XIII. HUWELIJKEN EN ANALFABETISME TE OIRSCHOT EN BEST IN DE PERIODE
1811 - 1820
(door J.Th. M. Melssen)

(vervolg)
Leeftijd

Het grootste aantal bruidegoms, te weten 25 of 7%, huwt op 26-jarige
leeftijd; twintig op 28-jarige leeftijd en achttien op 27-jarige
leeftijd. In totaal huwt dus 18% in de leeftijdsgroep van 26/28
jaar.
Bij de bruiden ligt deze zaak heel anders: 22 bruidjes trouwen op
26-jarige leeftijd en eveneens 22 op 30-jarige leeftijd; 21 trouwen respektievelijk op 28- en 36-jarige leeftijd. Deze vier leeftijden vertegenwoordigen 27% van het geheel.
De jongste bruid uit deze periode is de 17-jarige Oirschotse Henrica
Timmermans, die op 23 mei 1819 trouwt met de 34 jaar oude bouwman
Henricus van de Sande (3). Zij wordt op de voet gevolgd door de 18jarige Clasyna van Heekeren uit Delft, die 29 oktober 1812 huwt met
Louis van Summeren, geboortig van Oirschot en 27 jaar, en de eveneens 1S-jarige Hendrica van 'baren uit Oirschot, die op 21 januari
1816 in het huwelijksbootje stapt met de tien jaar oudere uit Boxtel
afkomstige Andreas van de Ven (4).
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bruidegom
aantal
16 - 20 jaar

5
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bruid
%

1,4

totaal

aantal

%

aantal

%

15

4,3

20

2,85

78

22,5

137

19,75

21 - 25 jaar

59

17

26 - 30 jaar

95

27,4

107

30,8

202

29,1

31 - 35 jaar

71

20,5

60

17,3

131

18,9

36 - 40 jaar

50

14,4

52

15

102

14,7

41 - 45 jaar

30

8,6

15

4,3

45

6,45

46 - 50 jaar

21

6,1

15

4,3

36

5,2
1,3

51 - 55 jaar

8

2,3

1

0,3

9

boven 55 jaar

8

2,3

4

1,2

12

Totaal

347 100

347 100

1,75

694 100

Bij de bruidegommen treffen wij vijf jongemannen aan onder de 21
jaar:
De negentien jaar jonge Hendrik van Enetten, wever uit Oirschot,
trouwt op 29 september 1814 met de 23-jarige Oirschotse Adriana van
Roij (5). De even oude Gerardus Kok, wever uit Den Bosch, huwt op
26 mei 1816 met Cornelia Schraats, 28 jaar en geboortig van Oirschot (6).
Twintig jaar oud zijn Hendrik van de Loo, arbeider uit Boxtel, die
op 3 augustus 1812 trouwt met de tien jaar oudere Johanna Heessels
uit Gemonde (7), Ludovicus van Hersel, die op 5 april 1818 huwt met
de 28-jarige dienster Maria van den Broek (8) en Johannes Cornelis
van der Meyden, arbeider uit Boxtel, die op 7 mei 1820 gaat trouwen
met de van Oirschot geboortige 26-jarige Cornelia van der Vleuten (9).
De senioren in het gezelschap zijn de 74-jarige weduwnaar Willem Pauwels uit Woensel, die op 18 augustus 1811 trouwt met de 45 jaar oude
jongedochter Gertrudis de Croon, en de 59 jaar oude spinster Joanna
van Croonenburg uit Oirschot, die 26 november 1815 in het huwelijksbootje stapt met Joannis Merks, boerenknecht uit wenen, oud 56 jaar.
Analfabetisme
Uit de volgende tabel zal blijken, dat in de periode 1811 - 1820
43% van de echtelieden kan schrijven.
Dit percentage wordt enigszins scheef getrokken door het geringe aantal huwelijkskontraktanten onder de 20 en. boven de 40 jaar.
De normale leeftijd om te trouwen blijkt 26 tot 30 jaar te zijn. Ruim
82% van de echtparen trouwt tussen de 20 en de 41 jaar. In deze groep

is het percentage dat kan schrijven dan ook het hoogst, namelijk
45%.
Daar is gebleken, dat meer mannen dan vrouwen het schrijven machtig
zijn, dienen wij dit percentage nog nader uit te werken. In laatstgenoemde leeftijdsgroep blijken 145 bruidegommen (53%) en 113 bruiden (37%) het schrijven machtig te zijn. Van het totaal der echtelieden in de periode 1811 - 1820 blijkt 49% van de mannen en 36% van
de vrouwen te kunnen schrijven.
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Ten slotte willen wij (iets meer gedetailleerd dan hiervoor) de periode 1811 - 1820 in beeld brengen, door van ieder jaar van bruidegom en bruid ieder apart aan te geven in welke hoedanigheid zij in
de akten voorkomen (waar geboren? waar woonachtig?), vergezeld van
de aantallen van hen, die het schrijven al dan niet machtig zijn.
Hieruit blijkt, dat 41% van de in Oirschot geboren comparanten kan
schrijven, namelijk 49% of 123 van de 247 bruidegommen en 33% of 96
van de 284 bruidjes.
Van de 645 echtelieden, die op het moment van het huwelijk te Oirschot wonen, kan 42% schrijven (48% of 149 van de 308 mannen en 36%
of 121 van de 337 vrouwen).
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- 167 Noten: (behorende bij aflevering 23)
1. De Kleine Meierij, jaargang XXV (1974) blz. 39 e.v., jaargang
XXVI (1975) blz. 82 e.v.
2. Taxandria, Nieuwe reeks XXXVIII (1966) blz. 3 - 96
Noten: (behorende bij deze aflevering)
3. Eerste kind geboren te Oirschot op 15 februari 1820
4. Helena Maria van Someren, geboren te Oirschot op 9 september 1813,
hun eerste kind
5. Eerste kind geboren te Oirschot op 19 augustus 1814
6. Eerste kind geboren te Oirschot op 15 november 1818
7. Eerste kind geboren te Oirschot op 13 september 1812
8. Eerste kind geboren te Oirschot op 2 april 1819
9. Eerste kind geboren te Oirschot op 26 augustus 1820.

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
(vervolg)
16.

REGLEMENT VAN HET SINT-AMBROSIUS BIJENGILDE TE OIRSCHOT

J,A. Jolles noemt in zijn boek "De Schuttersgilden en Schutterijen
van Noord-Brabant" (Den Bosch, 1933 - 1934) zes zogenaamde Ambrosiusgilden of gilden van bijenhouders, die ten tijde van de uitgave
van zijn werk nog bestonden, te weten die van: Gemert, Loon op Zand,
Sint-Michielsgestel, Mierlo, Teteringen en Zundert. Door drie van
deze gilden, namelijk die te Loon op Zand, Teteringen en Zundert,
werd naar de vogel geschoten; de andere drie waren "niet-schietende
gilden". Ook in het Ambrosiusgilde te Oirschot, dat in 1766 werd opgericht en tot in de tweede helft van de vorige eeuw moet hebben bestaan (de laatste aantekening dateert van 1869), is het schieten
nooit gebruikelijk geweest. Het karakter van deze broederschap was
duidelijk anders dan dat van de schuttersgilden ter plaatse. Mëér
dan strijdbaarheid en gezelligheid stond hier een ekonomisch motief
centraal: de bevordering van de bijenteelt. Wegens zijn omvang zal
het reglement van het Oirschotse Ambrosiusgilde in drie afleveringen
worden gepubliceerd. Belangstellenden vinden het origineel van reglement en ledenlijsten op het Rijksarchief in Den Bosch (Kollektie
Aanwinsten 1961 nr. 30) en een kopie op ons Streekarchivariaat in
Oirschot.
Nademael wij, Henricus Franciscus Clercx, regeerend vice-presidentscheepen, Johannes van den Heuvel, gezwooren landmeeter, Jan Donkers, Adriaan van Roij, Willem Moescops, Jan van Roij, en Adam Melis,
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het quartier van Kempeland, Meyerije van 's-Bosch, al tzeedert verscheide jaaren, en besonder tzeedert het jaar seeventienhondert eenenveyftig, ons uyterste best hebben gedaan tot aanqueekinge der bijen
binnen Oirschot, en dat, tot ons groot genoegen, wij ontwaar geworden
zijn, dat verscheyde brave ingezeetenen deeser vrije heerlijkheid zig
meede tot bezorging en voorteeling van dat eedel gevoogelte bij ons
gevoegd hebben;
soo hebben wij, tot conservatie der bijen, overweegende de noodzaakelijkheid van dien, goedgevonden alhier binnen deeze vrije heerlijkheid Oirschot op te regten eene broederschap, sociëtijt of confrerie
der beyeluyden onder den naam en titel van Broederschap der Ambrosianen, en ten dien eynde, na reype overweeginge, beraamt de naarvolgende articulen, om dezelve, door onze meedeconfraters en liefhebbers
der bijen geexamineert zijnde, behoorlijk op zeegel te laaten schreyven in een boek en door ons alle te onderteykenen, om te strekken tot
een permanente wet.
Articul 1.
Deeze broederschap sal zeeker alle jaaren eens vergaaderen den zeevenden december van ieder jaar, zijnde St.-Ambrosiusdag, op een boete
hierna te statueeren, en soo zulkx op een zondag vald, dan daags daarnaa.
2.
Deeze Ambrosiane Broederschap zal altoos moeten bestaan uyt vijftig
persoonen, sonder dit getal te overtreeden, 't en waare om hooge noodsaakelijkheid; besonder als iemand van distinctie of seekere rang onder deel confrerie wilde koomen, kan sulks geschieden, en sal sijn
ter decisie en keuse alleen van de hierna te noemen overheeden.
3.
Alle die tot deese broederschap geregtigt willen veesen, sullen ten
behoeve dier confrerie besorgen eenen bijestok, weegende tenminsten
agtentwintig pond.
4. Wanneer er een plaats vacant is, sal den nieuwen aangenoome confrater ten behoeve der broederschap moeten geeven een bijestok weegende
agtentwintig pond, en nog éen proemie na advenant; den intrest hoog
loopende is staande ter tauxatie van d'overheeden.
5.
Bij vacature sal de verkiesing van een nieuw lit staan ter keuze van
d'overheeden, dog dewelke altoos sullen proefereeren die van den bloede van den overleedene indien er sig tot sollicitanten opdoen, mits
staande ter goede naam en faam.
6.
Indien iemand der confraters van deese broederschap komt te sterven,
soo sal den bijestok of bije-eym dien hij gegeeven en bijgeset heefd,
blijven ten profijte van d'Ambrosiane Broederschap, sonder dat sijne
erfgenaame daar eenig regt op sullen hebben.
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Indien een lit deeser broederschap komt t'overlijden, soo sullen d'overheeden en alle de confraters den overleedene de laaste eere aandoen
met agter het lijk ter begraffenisse te gaan, en sulks voor ieder nalaatig op een boete van seeven stuyvers ten behoeve der sociëtijt,
waarvan niemand exempt sal weesen als diegeene die door hooge ouderdom, siektens of lichaamskwaalen belet waaren, ofwel sig buyte de
heerlijkheid bevonden.
8.
Alle bijestokken of bije-eymen toebehoorende aan deese Ambrosiaan
Broederschap. sullen publiek alle jaaren moeten vernagt worden in de
sociëteytskamer op Ambrosiusdag den seevende december, en soo die op
een zondag valt daags daaraan, ofwel op een andere extra-ordinaire
dag, te bepaalen na vooraf gegeevene kennisse aan de geheele confrerie door d'overheeden.
9.
Tot het pagten der bije-eyme sal geen ander moogen geadmiteert worden
dan een lit deeser sociëteyt, 't en waare nogtans indien het kwam te
gebeuren dat den aangroy der bije-eymen soo sterk wierde dat de gebroeders der Ambrosianen deselve onder malkanderen niet meer konde
pagten, soo sal het eenieder buyten de sociëteyt sijnde vrij staan,
meede te moogen pagten, mits stellende suffisante borgen.
10.
Indien eene der pagters binne sijne pagtinge kwaame t'overleyden, sullen sijne erfgenaamen gehouden en verpligt weesen den bijestok, weegende agtentwintig pond, beneevens de pagt, aan deese•sociëteyt te
geeven en betaalen; en soo deselvé geen bije-eymen weegende agtentwintig pond hadden, sullen die erfgenaamen kunnen volstaan aen deese sociëteyt eens te voldoen vijftig stuyvers.
11.
Soo iemande der pagters geld mogten geeven in plaats van een bijestok,
sal dusdaanig geld verpagt worden als een bije-eym, en dusdaanige pagters sullen gehouden weesen 's jaars daaraan volgende eenen bijestok
weegende agtentwintig pond in plaats van het geld te setten, en betaalen daarenboven den pagt.
12.
Indien de pagters geen bije-eymen hadden weegende haar volle gewigt,
so sullen die pagters de bijen moeten houden, en 's jaars daaraan
volgende betaalen eenen pagt van sestien stuyvers, en dat van jaar tot
jaar, soolang als die pagters de vereychte bey-eymen tot haar vollen
gewigt beneevens de pagt sullen geleevert hebben.
13.
Soo het mogte gebeuren dat er eenige ongemakken, hoe deselve ook mogte
genaamt weesen, aan de verpagte bijestokken geschiede, ofwel dat eenige verpagte bije-eymen wierden ontvreemt of gestoolen, soo sal hetselve sijn en weesen ten lasten van de pagters, die ook genootzaakt sullen sijn die gestoole bijestokken, of de schaorde daaraan gedaan, te
vergoeden, booven en behalven de geloofde pagt; 't en waare nogtans
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sulks goedvindende, ten voordeele van een dusdaanige pagter sullen
moogen decideeren.
14.
Alle de verpagte bijestokken sullen weesen voor reekening van de pagters,.van stonden aan dat deselve sijn verpagt totdat deselve weeder
sijn geleevert, eerder en langer niet.
15.
Alle jaaren sullen twee broeders uit deese sociëteyt door t'overheede
worden gecommitteert om in de maand september alle de verpagte bijeeymen te gaan weegen en examineeren, en daarvan schriftelijk raport
doen aan d'overheeden op de boete van eenentwintig stuyvers ten behoeve deeser sociëteyt, tot welke commissie meede geëmployeert mag worden één der overheeden.
16.
De broeders dewelke uit deese Ambrosiaans Sociëteyt gecommitteert sullen worden tot het visiteeren en weegen der bijen in de maand september, sullen daarvoor nietwes moogen declareeren dan haare verteeringe,
dewelke desnoods sal gereguleert worden door tauxatie van d'overheeden,
17.
Eenieder der broeders deeser sociëteyt, geene uytgesondert, sullen genoodsaakt weesen eenen bijestok te pagten, en dien daarvan in gebreeken blijft, sal alle jaaren betaalen ses stuyvers ten behoeven deeser
broederschap.
18.
Het sal aan eenieder der broeders vrij staan om ten allen tijden deese sociëteyt te moogen verlaaten en daar uyt te gaan, mits dat den
bije-eym dien hij bijgeset heeft, altoos sal blijven ten behoeven van
de broederschap, en dat van alle de voordeelen die deese sociëteyt
'mogte gehad hebben of hiernamaals genietende, hij bij sijne verlaatinge is renuntieerende sonder daar oogt ietwes van te moogen pretendeeren, onder wat benaaminge het ook weesen mogt.
19.
Deese agtien articulen, aldus voorgeleesen sijnde aan ons ondergeschreeven, hebben wij alle deselve geapprobeert, en tot meerder ordre
in deese broederschap de navolgende articulen met eenparigheid van
stemmen er nog tesaamen bijgevoegt.
20.
Tot overheeden of proosten van. deese Ambrosiaans Broederschap sijn
met eenpaarige stemmen verkoosen Johannes van den Heuvel, Jan Donkers, Adriaan van Roij, Willem Moescops, Jan van Roij en Adam Melis,
om deese sociëteyt te beheeren, sorge voor goede ordre te draagen,
alle deese en volgende articulen te maintineeren, alle disputen en
questiën te decideeren, ook soveel mogelijk is de broederschap en
eenigheid onderhouden en dus verschillen in der minne soeken bij te
leggen, waaromme deselve als overheeden deeser sociëteyt ook warden
erkent.
(wordt vervolgd)

