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De prijs van losse nummers is f 3,-- per stuk. Ook nummers van afge-
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het nieuwe kalenderjaar, wordt het abonnement automatisch verlengd. 

Geachte abonnee, 

Campinia, het historische en heemkundige tijdschrift voor de Noorde-
lijke Kempen, begint met de voor U liggende aflevering zijn tiende 
jaargang. 

In deze tiende jaargang zal de geschiedenis van Oirschot in het bij-
zonder op de voorgrond treden, het jubeljaar geeft daar alle aanlei-
ding toe. 
In dit nummer vragen wij Uw speciale aandacht voor de hoofdstukken 
VIII en X. De juli-aflevering zal geheel in het teken staan van een 
aanzet tot de geschiedschrijving van Oirschot. Ook in de daarop vol-
gende nummers zal een facet van Oirschots historie worden belicht. 

De start van deze nieuwe jaargang biedt ons de mogelijkheid enkele 
wijzigingen in de opzet van Campinia aan te brengen. Een eerste ver-
andering is de grootte van het lettertype, dit vooral om onze oudere 
lezers te gerieven. Verder zal het systeem van veertien vaste hoofd-
stuktitels worden verlaten. De nu nog niet voltooide vervolgartike-
len, de nieuwe hoofdstukken I - V, blijven als uitzondering op de 
regel voorlopig wel als eerste op te nemen hoofdstukken gehandhaafd 
totdat zij zijn afgerond. De overige hoofdstukken, waarin de gilden 
en genealogieën zeker aandacht blijven vragen, zullen worden genum-
merd in volgorde van aanbieding. 

De redaktie. 
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I. HISTORISCHE GEGEVENS OVER DE SINT-LAMBERTUS-PAROCHIE EN DE MARIA-
KAPEL TE MEERVELDHOVEN 

door A. van Run 

(vervolg) 

Uit dit stuk blijkt duidelijk, waar de schoen wrong. Eerstens het 
welzijn van de parochie en van de bedienaren; het zal inderdaad geen 
ideale situatie geweest zijn voor de zielzorg in Zeelst en Meerveld-
hoven. Verder de lage dunk, die vicaris Van Alphen had van de bede-
vaarten te Meerveldhoven; uitwassen zullen zich zeker hebben voorge-
daan, maar uit deze brief krijgt men de indruk, dat het een oord van 
moreel bederf en van hebzuchtige lieden was. De financiële kwestie 
spreekt ook hier duidelijk mee, en die lijkt zeer zwaar te wegen, want 
als van de kant van de inwoners van Meerveldhoven op dit punt een 
voorstel wordt gedaan, blijken alle andere bezwaren van de vicaris 
niet zo zwaar meer mee te tellen. Tenslotte is in deze kwestie weer 
duidelijk te bespeuren, dat er tussen de inwoners van Zeelst en die 
van Meerveldhoven een rivaliteit bestond, waarbij de geestelijke lei-
dersvan deze gemeenschappen vaak op de wip gezeten zullen hebben. Hoe 
het ook zij, ondanks de duidelijke afwijzing door de vicaris is er 
toch een oplossing gevonden, die de voortzetting van de kerkdiensten 
te Meerveldhoven mogelijk en voor de vicaris aanvaardbaar maakte. Deze 
oplossing bestond hierin, dat enige inwoners van Meerveldhoven zich 
met hun grondbezit borg stelden voor het onderhoud van pastoor en 
kerk. Hierover schreven zij op 28-5-1803 de volgende brief aan de vi-
caris (bisschoppelijk archief Den Bosch, map Meerveldhoven): 

Hoog weerdig Heer, 

Volgens afspraak dat wij eenen fons moeten opleveren waar uyt het 
onderhoud van pastoor kerk en pastorij moet kome belovende wij 40 loo-
pense land die in werde soude bedrage 8000 guldens die jaarlijks sulle 
opbrengen 320 guldens boven de jaarlijkse laste. Wanneer dit niet sou-
de toerijkende sijn gelieft maar te ordeneren. Wij sullen bijlegge, 
dit sullen wij laten wettig maken eer wij gaan beginne. De redenen 
waarom wij ingesetenen de oude plats verkiesen is niet het eygen be-
lang of baat, maar dat wij onvermogen sijn uyt ons selve gelijk veele 
plaatse om een kerk en pastorij te setten aan ons veel belooft is als 
de kerk op de oude plats komt, die wij dan gemakkelijk in eenen behoor-
lijken staat sullen konne bouwen. Soo niet willen wij niet ongehoor-
saam sijn van de kerk te setten daar 't U sal verkiesen en doen wat 
wij konne, maar biddende hebt medelijde met onse geringheyd te hebbe. 

Actum Meervelthoven den 28 mey 1803. 
blijve U ootmoedige 

w.g.  Jan Louwers 
P. Louwers 
F. Louwers 
Rygardus van den Oetelaar 
Jan van den Oetelaar 
Jacobus Louwers  
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de weduwe Jan Baselmans 
Hendricus Baselmans 
Willem van den Berg 
Anthoni van Rooy 
A. van Lierop 

De ondertekenaars van deze brief zijn voor het merendeel de direct om-
wonenden van de plaats, waar eertijds de oude kapel gestaan had. Jan 
Louwers bewoonde het pand kad. nr. 170 op het kaartje, fig. 3; Paulus 
Louwers nr. 236; Francis Louwers woonde onder Zeelst ter hoogte van de 
huidige Velasquesfabriek; Richardus van den Oetelaar en zijn zoon Jan 
bewoonden de Heskok; Jacobus Louwers, een schoonzoon van Richardus van 
den Oetelaar, nr. 231; de weduwe Jan Baselmans en haar zoon Hendrik 
nr. 159; Willem van den Berg, zoals we al eerder zagen, aan de Polke-
straat nr. 100, hij was een zwager van Hendrik Baselmans; Anthony van 
Rooy woonde aan de Pietershoek pand nr. 50; Anthony van Lierop op nr. 
149. Laatstgenoemde was herbergier. 
In de onderhandelingen tussen de inwoners van Meerveldhoven en de vi-
caris heeft de toenmalige kapelaan van Zeelst, Andreas van de Weyer, 
een belangrijke rol gespeeld. Hij was wegens ziekte van pastoor Davids 
eind 1803 al opgetreden als plaatsvervangend pastoor. Op 13-6-1803 
schrijft hij in verband met genoemde onderhandelingen aan de vicaris 
(bisschoppelijk archief Den Bosch, map Meerveldhoven): 

Hoogweerdigste Heer, 

Hebbe die van Meervelthoven gesprooken aengaende den prijs of 
waerde der beloofde landerijen, waaronder 15 lopensen sijn die bij en 
sommige boven de 200 guldens per lopense ingekogt sijn, 10 lopensen 
van ontrent 150 guldens en 15 lopensen, die ruym 100 gi. per lopens 
soude opbrengen, welke goederen (gelijk gehoort hebbe) sij geerne voor 
cautie soude stellen, als dit soude voldoende sijn. Dat die van Meer-
velthoven zoo driftig zijn,word meest veroorsaakt van de omliggende 
plaetsen, jae zelfs van pastoors, en daerom schandaleus van ons hier 
en in de omliggende plaetsen wort gesprooken als de grootse onregt-
veerdigheyd aen hun gedaen, hetwelk den haet van die van Meervelthoven 
nog daegelijks vermeerdert, en hierom te vreesen, dat er eenen eeuwi-
gen haet sal blijven, die hun aenzet om desen zomer nog kerk en pasto-
rije te bouwen. 

Ik blijve met de grootste achting en eerbied, 
Hoogweerdigste Heer onderdaenigsten en 

gehoorsaemsten dienaer 
Zeelst 13 Juny 1803 A. van de Weyer. 

De woorden van kapelaan Van de Weyer doen vermoeden, hoe sterk de ge-
moederen te Meerveldhoven verhit waren door de kerkekwestie en hoe fel 
Meerveldhoven heeft gevochten voor het behoud van de Mariakapel. En ze 
hebben het niet bij woorden alleen gelaten. Zeven personen, die we 
verder gemakshalve het aktiekomitee zullen noemen, leggen op 19-8-1803 
de vrijwillig opgenomen last en taak officieel vast in de navolgende 
schepenakte (bisschoppelijk archief Den Bosch, map Meerveldhoven): 

Wij ondergeteekende verklaeren te hebben geaccepteert zoo als wij 
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accepteeren bij dese, om de nieuwe capel, staende en gelegen te Meer-
revelthoven binnen den tijd van twee maenden nae den 8 September aen-
staende te zullen maeken en stellen behoorlijk gedeckt, en alles van 
binnen nae behooren gemaekt; wijders te zullen zorgen, dat gemelde 
capel in de maend van mey, ofte uyterlijk juny van de aenstaende jaer 
1804 wel en in order sal zijn geblaphoneert; aannemende voorts, gelijk 
wij aengenomen hebben, alle penningen, welke wegens opbouw en in staet 
stellen van voorschreven capel te eeniger tijd mogte deficieeren uyt 
onse prive te zullen suppleeren zonder ooyt of immer eenigen last der 
parochie. Verklaerende voorts, alle heerschappije, gezag en bestuur, 
hetwelk aen ons met relatie tot en over meergemelde capel zoude konnen 
ofte mogen competeeren indien gevalle van nu af aen, aen pastoor en 
kerkmeesters van Meervelthoven, nu zijnde en naemaels komende cederen 
bij en mits dese. Actum Meerevelthoven den 19 augustus achtienhondert 
en drij. 

w.g.  A. van Lierop 
Jan Louwers 
Willem van den Berg 
P. Louwers 
H. Baselmans 
J. Louwers 

Dit + merk stelt Regardus van den Oetelaar, bekent 
niet te konnen schrijven. 
Mij present H. Baselmans en P. Louwers, 

schepenen. 

De kerkrekeningen van Meerveldhoven bevatten een rekening gedateerd 2 
july 1803, afkomstig van de metselaar van de kapel, waaruit dus blijkt 
dat men toen al bezig was met de opbouw van de kapel. Men kan dus wel 
zeggen, dat de Meerveldhovenaren de nieuwe kapel letterlijk uit de 
grond gestampt hebben. Dit moge ook blijken uit de volgende schepenak-
te van 5-9-1803, waarin twee leden van het aktiekomitee de grond waar-
op de kapel dan alreeds gebouwd blijkt te zijn, als gift overdragen 
aan het kerkbestuur (0erle-Meerveldhoven R 287 fol. 72v): 

Compareerde voor ons ondergenoemde scheepenen van den dorpe Meer-
veldhoven Hendrik Baselmans en Willem van den Bergh, in huwelijk heb-
bende Barbara Baselmans, bijde inwoonderen binnen desen dorpe, dewelke 
verklaarden bij donatie inter vivos te schenken en te geeven aan Pas-
toor en kerkmeesters van Meerveldhoven in der tijd en zulx ten behoe-
ven van de Roomsche gemeente van Meerveldhoven, een plaatsje grond 
daar reeds een nieuwe roomsche Capel en sacristij op gebouwd is, als 
mede noch vijf en twintig voeten grond westwaarts ter breete van voors. 
Capel tussen dezelve en de huyzinge ter tochte aan de weduwe Jan Basel 
mans competeerende als mede noch eene voet noordwaarts ter breete van 
dezelve Capel en zuytwaarts ter breete als voor vier voet en dus zamen 
circa grood twaalf roeden, gelegen onder Meerveldhoven, tussen erve 
ten oosten den Armen van Meerveldhoven west zuyt en noord de weduwe 
Jan Baselmans ter tochte, en zulkx vrij van eenige lasten. 

Belovende de comparanten en transportanten deeze overgifte altoos 
te zullen houden en doen houden voor goed vast en waarden onder ver-
band als naar rechten. 

Afb. 5  De kapel zoals zij in 1889 werd gete-

kend door Jacq. Cuypers uit Zeelst. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Meerveldhoven op heden de vijf-
de September 1800 en drie ten overstaan van Paulus Louwers en Gerardus 
Verheyen scheepenen. 

Bij acte van tauxaat van dato deeses is het gemelde perceeltje in 
deesen acte gemeld bij schout en scheepenen alhier getauxeerd op eene 
zomme van f 12,-.-, waarvan de 40e penning is f 

w.g.  Willem van den Berg 
H. Baselmans 
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G. Verheyden 
P. Louwers 

mij present 
J. Crommelin gezw. clerq. 

Liet overgedragen perceel is dus een deel van de oude Kapeldries, zoals 
hiervoor reeds is aangetoond. Om de bouw van de kapel te kunnen bekos-
tigen zijn forse leningen aangegaan. Kapelaan Van de Weyer vermeldt in 
1804 reeds het bedrag van f 900 (zie Bijlage I). Op 5-9-1805 wordt 
f 400 á 4% geleend door de combinatie H. Baselmans, Jan Louwers, R.van 
den Oetelaar, P. Louwers, A. van Lierop en F. Louwers (Oerle-Meerveld-
hoven R 287 fol. 125r/126r), waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt, dat 
het geld is gebruikt voor de opbouw van de nieuwe kapel te Meerveldho-
ven. Op 25-4-1806 wordt nog eens f 400 geleend door P. Louwers, Jan 
Louwers, H. Baselmans en A. van Lierop (Oerle-Meerveldhoven R 287 fol. 
144v). Tenslotte wordt er door het kerkbestuur uit hoofde van de over-
eenkomst met het aktiekomitee op 23-2-1809 nog een schuldbekentenis 
getekend voor f 200 á 4% ten behoeve van Peeter van den Wildenherg te 
Zeelst, ter zake van geleverde stenen (parochie-archief Zeelst, man 
Oude Documenten II). Uit aantekeningen in de kerkrekeningen van Meer-
veldhoven van na 1812 blijkt, dat het kerkbestuur en degenen, die op 
19-8-1803 zich bij contract hadden verplicht tot de bouw van de kapel 
(zie hiervoor), op 1-12-1808 tot een onderlinge overeenkomst zijn ge-
komen over de verdeling van de totale lasten. Van de hiervoor geleende 
sommen tot een totaal van f 1900 bleven er toen f 600 ten laste van de 
kapel, de rest is door de contractanten betaald. Uit dezelfde kerkre-
keningen blijkt dat ook kapelaan Van de Weyer er voor honderden gul-
dens aan voorschotten voor allerhande zaken in had gestoken. Voor een 
gedeelte werd dit geld bij stukjes en beetjes aan de kapelaan terugbe-
taald, echter toen hij in 1810 pastoor in Strijp werd, had hij nog 
f 422 te vorderen van het kerkbestuur, welk bedrag hij later genereus 
aan de kapel schonk. 
Nog even terug naar 1803. De kerkrekeningen van Meerveldhoven geven 
duidelijk aan, dat de nieuwe kapel niet meteen gebouwd is in de toe-
stand, waarin zij later, in 1889, getekend is door de Zeelster onder-
wijzer Jacq. Cuypers (zie afbeelding 5). De kapel had aanvankelijk een 
strooien dak, dat in de eerste jaren na de bouw regelmatig bijgedreven 
moest worden. Het metselwerk van de kapel is uitgevoerd door metse-
laarsbaas Jan Smulders uit Veldhoven, met zijn knechts Ariaan Prost, 
Pero r4oeskops, Jan Keeris en Peter van Valkenswaard. De sacristie is 
in 1804 gebouwd. Voor de daaropvolgende jaren laten de rekeningen zien 
hoe de kapel en sacristie verder werden verbeterd en verfraaid, zowel 
wat het bouwwerk zelf betreft als ook het interieur. In 1807 - 1808 
heeft men het strooien dak vervangen door een leien dak, uitgevoerd 
door Jan Mathijs Schoofs uit Eindhoven. In verband hiermede is een op-
merkelijke post op de rekening van 1808 de betaling van f 14 aan een 
leidekker Croonenborg voor het afbreken van de toren van de Achelse 
Kluis. Kwam hier een gedeelte van de leien vandaan? In ditzelfde jaar 
1808 is er ook nog bijgebouwd, weer door Jan Smulders. Het jaar 1810 
vermeldt nog de levering van allerhande ijzerwerk door de smid van 
Zeelst, Jan van Brussel, in verband met het hangen van drie klokken in 

de kapel. Deze klokken zijn geleverd door Petit en Fritzen te Aarle 
Rixtel. Deze klokken wogen 275, 135 en 90 kg. 
Behalve de tekening van Jacq. Cuypers uit 1889 is ook nog fotomateri-
aal van de kapel bewaard gebleven. Afbeelding 6 (ook 'Veldhoven in 
oude ansichten", blz. 59) toont een foto uit de jaren 1888-1891 van de 
toen nagelnieuwe kerk, waarnaast men nog de voorgevel en het torentje 
van de kapel kan onderscheiden. Vergelijkt men de afbeeldingen van de 
kapel met die van de oude Lambertuskerk (afbeelding 4), dan is er een 
duidelijke gelijkenis tussen beide gebouwen op te merken. Ook qua 
grootte ontliepen ze elkaar niet veel; waarschijnlijk was de kapel 

Afb. 6 De kapel en de nieuwe kerk omstreeks 1890 
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zelfs langer dan de oude Lambertuskerk, naar wier model de kapel ge-
voimd lijkt te zijn. De in 1803 gebouwde kapel werd in of voor 1891 
afgebroken. De latere pastoor Pompen tekent in het Memoriaal aan, dat 
de oude kapel met de drie altaren voor f 347,50 is verkocht aan T.van 
Seumeren uit Tilburg. 
Na de bouw van de nieuwe kapel in 1803 heeft vicaris Van Alphen, om 
eventuele moeilijkheden te voorkomen, die zouden kunnen rijzen tussen 
Meerveldhoven en Zeelst over de uitvoering der diensten en de verde-
ling van inkomsten en lasten, meteen maar een reglement hiervoor afge-
kondigd in een herderlijk schrijven, dat op 11-12-1803 in de kerken 
van Meerveldhoven en Zeelst werd voorgelezen. De tekst van dit herder-
lijk schrijven hebben we als Bijlage II achterin toegevoegd. 
De schulden, die de Meerveldhovense mensen op zich genomen hadden voor 
het behoud van de Mariakapel, moeten wel zwaar op hen hebben gedrukt. 
Zij hebben in 1806 kennelijk geprobeerd enige verlichting van die las-
ten te krijgen met het verzoek aan het kerkbestuur om die lasten ge-
deeltelijk over te nemen. Dit blijkt uit een brief van de vicaris Van 
Alphen aan pastoor Kuypers te Zeelst, waarin hij op een wel zure wijze 
reageert in de trant van "ik heb het wel gezegd"! (parochiearchief 
Zeelst, map Oude Documenten II). Men oordele zelf: 

Eerwaerde Heer Pastoor, 
De verlegentheyd, waer in die Liede zig bevinden, heb ik hun van 

vorens en vroegtijdig voorsijt, maer ik wierd niet verhoort. En om mij 
den mond te stoppen, naemen zij voor haere privée rekeninge eenen last 
welke ik hun genoeg voorseyt heb niet te sulle konne draegen. Belof-
tens kosten geen geld dat gaet gemakkelijk, maer geld geven gaet so 
gemakkelijk niet. 

Dat sij soo veel niet zouden bijhaelen als sij eens vermeend hadde 
is hun genoeg voorseyd; dat sij de kerk niet alleen voor zig maer ook 
voor andere en voor geheel hunne gemeente bouwde, wiste sij van te vo-
ren. Des niet tegenstaende hebbe zij den last alleen op zig genomen, 
en de overige der gemeente zoude zig met rede beklaegen, dat zij moe-
ten draegen den last, welke sij particuliere op zig genomen hebben. 

Waer zoude dit heene in sijne gevolgen, wanneer eenige weinige 
particuliere, in weerwil vant kerkelijk gezag, en sonder dat de overi-
ge der gemeentenaeren in de oncosten hebben wille deelnemen, eene kerk 
zoude bouwen op eyge kosten, en daer na de kosten op de gemeente zoude 
wille schuyven? De rest der gemeente maekt van die kerk wel gebruyk, 
maer heeft de zelve int geheel niet nodig, zijnde zij alle nabij de 
andere kerke gelege met de woningen. 

Waeren de revenuen van de schaal, offer en vrijwillig' giften me 
dan toereykende, zoude uyt dien hoofde nog eenige consideratie 
bruykt konne worden. Maer so als mij meer als eens door hen zelve is 
gewezen en ook herkent, is een en ander (na aftrek vant geene den pas 
toor des wegens competeert) in verre niet genoeg of toereykent om bij 
aenhoudentheyd de capel en godtsdienst te onderhouden, en de verdere 
lasten daer aen annex te draegen, so dat de overige der gemeente met 
nieuwe lasten zoude moete beswaerd worden, indien men de oncosten vant 
bouwen, het geene die liede vrijwillig op zig genomen hebben, op de 
gemeente wilde schuyven, uyt welke hoofde ook eenen quaeden advocaet  
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van sulke quaede saek wel soude afsien, of so niet, ik hem makkelijk 
zoude staen, so als ook die liede, welke bij dusdanige procedure haer 
belang gans niet zoude vinden. 

Mij is geen conventie bekent, als van den 19 Augustus 1803, indien 
er eene vorige is, versoeke daer van copie. In die van den 19 Aug. 
1803, waer bij sij aennemen alle de costen wegens het opbouwen en in 
staed stellen van voors. capel deficieerende uyt hun privé te zulle 
suppleren zonder eenigen last der parochie, en renuntieerende verder 
aen alle heerschappij en bestuur het geene hun uyt den opbouw der ca-
pelle, op de zelve ent bestuur der zelve zoude konne competeren, ver-
binde sij zig en ontslaen de gemeente. Zij konne dus geene aenspraek 
maeken op de revenuen. Want dese niet toereykende zijnde voort onder-
houd van den godtsdienst en gedeeltelijk tot het aflossen der schulden 
gebruykt wordende, moet noodsakelijk de gemeente doort onderhoud be-
zwaert worden en de schulde door revenuen afgelost wordende, betalen 
die liede niet meer als andere. En daer zij het bestuur etc. aen pas-
toor en kerkmeesters overlaeten, konne wij in dese sonder voorkennisse 
en toestemminge der kerkmeesters geene veranderinge maeken. 

Ik ben echter niet afkeerig vant advies van de Heeren van Eyndho-
ven. Maer alvorens daer toe over te gaen, zal UEW mij dienen op te ge-
ven le. hoe veel de schulde nog belopen, 2e hoe veel tot laste der ca-
pelle zoude blijve, 3e. wat de capelle jaers inkomende heeft, 4e. wel-
ke de gewone lasten en uytgave, 5e. hoe veel jaers daer van tot aflos-
singe vant capitael zoude konne gebruykt worden, 6e. of de capel jaers 
intrest aen die liede zoude moete betaelen vande capitaele some welke 
zij op zig neemt, 7e. of kerkmeesters hier mede genoegen zoude nemen 
etc. 

Op een en ander sal ik van UEW antwoord verwagten alvorens een fi-
nael besluyt te neemen, ondertussen kan also selfs gevoelen uyten hoe 
het UEW best voorkomt. 

Ik blijve met eerbied en agtinge 
Eerwaerde Heer Pastoor 

UEwaerde dienaer 
Ant. van Alphen 
vicar. gen. ap. vant Bisdom van 's Bosch. 

Schijndel den 14 May 1806. 

Uit het geschrift, waarin vicaris Van Alphen zijn motivering van het 
interdict uiteenzette, en de hiervoor staande brief moet men niet con-
cluderen, dat de vicaris het vooral op Meerveldhoven gemunt had. Dr. 
A.R.M. Mommers vermeldt in zijn "Brabant van Generaliteitsland tot Ge-
west" deel I, pag. 33-34 (14) een soortgelijke kwestie, die zich in 
dezelfde tijd afspeelde rond de kerk van Heesch. Hier hield de vicaris 
de poot stijf tot 1811 met ongeveer dezelfde argumenten, als die door 
hem tegen Meerveldhoven werden ingebracht. In zijn correspondentie 
over die kwestie noemt hij de oude kerken "die stoffige oude tempels". 
Een ongedateerd stuk in het parochiearchief van Zeelst (map Oude Docu-
menten II) zegt, dat de kapel totaal f 5000 heeft gekost, waarvan er 
nog f 4000 als last bestaan. Er is echter in de algehele financiële 
situatie enige verlichting gekomen op tweeërlei wijze: 

1. Pastoor Johannes Kuypers heeft de eer gehad op 17-4-1809 ten 
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huize van een zekere Ant. Janssens, te Eindhoven, een gesprek te mogen 
voeren met Lodewijk Napoleon, koning van Holland (kerkrekening Meer-
veldhoven 1809). Dit gesprek resulteerde in een geldelijke gift door 
Lodewijk Napoleon aan de pastoor, waaruit deze o.a. voor de kerk van 
Meerveldhoven een tekort van f 437 over de jaren 1809 en 1810 kon dek-
ken. 

2. In 1821 ontving het kerkbestuur voor Meerveldhoven van de Do-
meinen des lands een bedrag van f 2000 wegens afkoop door de Domeinen 
van de verplichting tot onderhoud van de kerk, in welk onderhoud de 
Domeinen hadden bij te dragen, omdat zij sinds de confiscatie van de 
kerkelijke goederen na 1648 de tienden steeds hadden geïnd en nog in-
den. Deze tienden waren oorspronkelijk dan ook bedoeld geweest o.a. 
voor dit onderhoud, zoals we reeds zagen. Met dit geld werden vele nog 
openstaande rekeningen van leveranciers en bouwers van de kapel be-
taald en geleende gelden gerestitueerd, o.a. voor een gedeelte ook aan 
de leden van het voormalige aktiekomitee. Zeelst ontving in hetzelfde 
jaar een geldbedrag van f 1800; daarenboven ontvingen beide kerken nog 
een bedrag als een inschrijving op het Grootboek van de Nationale 
schuld. 

Noten:  

(14) A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest; 
Dekker en Van de Vegt, Utrecht 1953. 
Deel I, pag. 32-34. 

(wordt vervolgd) 

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK VAN ZEELST-VELDNOVEN-
BLAARTHEM 

(vervolg) 

(uit Rechterlijk archief Veldhoven, inv. nr. 9) 

586. 	 blz. 281/1 

Wilbort Janssen (vanden Vloet) verzoekt Adriaen Janssen, op grond van 
het recht van naasting,amahem alle gronden over te willen dragen, die 
hij door koop van Jacob Renders verkregen heeft. Wilbort zegt toe de 
daarvoor betaalde penningen te restitueren en Adriaen te ontlasten van 
alle in deze door hem gedane beloften en van de eventueel daaruit 
voortvloeiende kosten en renten. 

587. blz. 281/2 

Adriaen Janssen bekent dat Wilbort Janssen (vanden Vloet) een nadere 
bloedverwant is dan hijzelf en accepteert het voorgaande verzoek. Wil-
bort kan voor bedoelde gronden als koper worden beschouwd, indien hij 
Adriaen de koopsommen terugbetaalt en hem ontlast van de door Adriaen 
gedane beloften. 
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588. Ze. blz. 281/3 

Adriaen Janssen, koper van een stuk land gelegen in de parochie van 
Zeelst, genoemd het Sporenvelt, dat het eigendom was van Jacob (Ren-
ders) Bierens, heeft voor schepenen van deze dingbank verklaard, dat 
hij Wilbort Janssen als nadere bloedverwant erkent en dat Wilbort als 
dusdanig in zijn plaats op kan treden. 

589. Ze. 10-2-1618 blz. 282/1 

Jacob Reijnders (Bierens) heeft aan Wilbort Janssen, alias Vlooten, 
als gevolg van voorschreven akte, een weiland gelegen in de parochie 
van Zeelst, het Muggenhool genaamd, overgedragen (belendende percelen: 
het land waarvan het is afgescheiden, Andries Henrics, Hendrick Aerts, 
Goort Henrics). 

Schepenen: Adriaen Janssen - Michiel Paulus 

590. Ze. 6-5-1618 blz. 282/2 

Paulus Cornelis heeft als man van Geertruijt, ten gevolge van het tes-
tament van Wouter Corstiaens, haar eerste man, dat verleden is voor de 
schepenen van de dingbank van Gestel, Strijp en Stratum op 19 juli 
1615, overgedragen aan jonker Willem van Vlierden: 
1. een akkerland, gelegen in de parochie van Zeelst, Sint-Severeijns-

akker genaamd, groot 281 roeden (belendende percelen: de kinderen 
Corstiaen Willems, waarvan het afgescheiden is, de koper, Sint Se-
vereijns); 

2. een stuk land, gelegen in de parochie van Zeelst, in de Bocht of 
Hoffstadt, groot 1 lopenzaad en 9/ roeden (belendende percelen: Le-
naert Diden, het land waarvan het is afgescheiden, de koper, de 
straat van Strijp naar Blaerthem). 

De jaarlijkse last, die uit de genoemde goederen te betalen is, be-
draagt drie lopen rogge aan de pastorie van Blaerthem. 
Verder mag jonker Van Vlierden vijfentwintig gulden inhouden op de 
koopsom, waarvoor de verkoper het recht krijgt het land tot aan de 
eerstvolgende oogst te verhuren. 

Schepenen: Jan Niclaessen - Michiel Paulus 

591. 6-5-1618 blz. 283/1 

De kosten van deze verkoop komen volgens overeenkomst tussen partijen 
ten laste van de koper. Mocht de koper de overdracht niet aanvaarden, 
dan komen die lasten voor rekening van degene, die de goederen dan 
aanvaardt. 

Schepenen: Jan Niclaessen - Michiel Paulus 

592. 6-5-1618 blz. 284/1 

Corstiaen Cornelis, broer van de voornoemde verkoper Paulus Cornelis, 
verzoekt de voorschreven koper (jonker Willem van Vlierden), op grond 
van het recht van naasting, afstand te willen doen van de gekochte 
goederen. Corstiaen zegt toe de kooppenningen, toeslagen, lijfkoop, 
het briefgeld en andere onkosten ten gevolge van de transactie aan de 
koper te betalen. 

Schepenen: Jan Niclaessen - Michiel Paulus 
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593. 6-5-1618 blz. 284/2 

Jonkheer Willem van Vlierden erkent, na ingewonnen informatie, dat 
voornoemde Corstiaen Cornelis een nadere bloedverwant van de verkoper 
is dan hijzelf. Hij doet ten behoeve van deze nadere bloedverwant af-
stand van de koop. 

Schepenen: Jan Niclaessen - Michiel Paulus 

594. blz. 284/3 

Corstiaen Cornelis heeft aan jonker Willem van Vlierden het recht van 
naasting overgedragen, omdat hij zich realiseerde, dat hij niet over 
voldoende middelen beschikt om de voorschreven goederen te betalen. 

595. 6-5-1618 blz. 284/4 

Jonker Willem van Vlierden belooft Corstiaen Cornelis met betrekking 
tot bovengenoemde goederen schadeloos te stellen. 

Schepenen: Jan Niclaessen - Michiel Paulus 

59b. 17-5-1618 blz. 285/1 

Meriken Bastiaens en haar voogd Willem Laureijssen beloven aan Anneke 
Stoffels en haar voogd Willem Wouters, alias Grassen, om over twee 
jaar, zijnde de vijftiende april 1620, een som van vijftig gulden te 
betalen alsmede een behoorlijke rente. Als onderpand voor de daarvoor 
geleende gelden dienen haar goederen en de eventueel door haar nog te 
verkrijgen goederen. Alle voorgaande overeenkomsten zijn hiermede ver-
vallen. 

Schepenen: Michiel Paulus - Adriaen Janssen 

597. 17-5-1618 blz. 285/2 

Cornelis Wouters en zijn voogd Willem Gijsberts, en Willem Anthonis 
beloven ieder voor zich aan Anneken Stoffels en haar voogd Willem Wou-
ters, alias Grassen, om over twee jaar, zijnde de vijftiende april 
1620, een som van honderd gulden te betalen alsmede een behoorlijke 
rente. Als onderpand voor de daarvoor geleende gelden dienen hun goe-
deren en de eventueel door hen nog te verkrijgen goederen. Mocht Anne-
ken Stoffels intussen trouwen of in geldnood komen, dan kan zij het 
geld over een jaar opeisen indien zij dit drie maanden van te voren 
laat weten. 

Schepenen: Michiel Paulus - Adriaen Janssen 

598. Ze. 17-5-1618 blz. 286/1  

Mercelis Diericx heeft aan Andries Henricx een akkerland, gelegen in 
de parochie van Zeelst, het Hoffken genaamd, groot spintzaad, over- 
gedragen (belendende percelen: de straat, het stuk waarvan het afge-
scheiden is, joffer Ida de Borchgrave, Frans Mercelis). 

599. Ze. 17-5-1618 blz. 286/2 

Jenneken, weduwe van Roeloff Wouters, en haar voogd, hebben aan An-
dries Henricx een akkerland gelegen in de parochie van Zeelst, het 
Bochtjen genaamd, overgedragen (belendende percelen: de gemeijnt, het 
stuk waarvan het afgescheiden is, nogmaals de gemeijnt, Dierick Ieu- 

wens). De overdracht is mede bekrachtigd door een akte van 23 februa-
ri 1618 verleden voor schepenen van Zeelst. De lasten die er jaarlijks 
op rusten zijn: dertig stuivers aan de weduwe Jenneken Gerits of haar 
kinderen te Blaarthem; zes stuivers aan Jan Bruijnens; en een lopende 
pacht. 

Schepenen: Michiel Paulus - Adriaen Janssen 

600. 17-5-1618 blz. 287/1 

Andries Henrics belooft aan Jenneken Roeloffs en de haren om op 15 mei 
1619 de som van 52 gulden te betalen. Mocht Jenneken voordien in geld-
nood komen, dan is Andries verplicht haar een gedeelte te betalen, 
welk bedrag gekort kan worden op genoemde 52 gulden. 

Schepenen: Michiel Paulus - Adriaen Janssen 
Kanttekening: De 52 gulden zijn door partijen betaald, 22 augustus 
1622. 

(wordt vervolgd) 

III. JAARKRONIEKEN UIT DE SCHEPENPROTOKOLLEN VAN OIRSCHOT-BEST 

door J. Santegoeds, Nuenen 

(vervolg) 

SEPTEMBER colleget vuar 1594 

Claes Ariens nae Heusden: 
Opden Ie Niclaes Ariens naer Heusden gegaen ter saecke vande extraor-
dinarise maenden enden ordinarise met oijck te vernemen hoe dat ver-
staen wordt vant verboth vant brouwen, mautmaecken ende olyslaen. 

Aen Clusio gescreven: 
Opten selven brieven aen Clusio gescreven omme te weten van zynen we-
dervaeren van Bruessel, mar en was tot Eyndoven nyet. 

Bode om den Zichenaren: 
Opden IIe soemen hier hoorden, dat het volck van Bischop van Collen 
ende Luyck wesende vande huyse van Beyeren, voer Sichen was getrocken, 
omme daaraff versekert te wesen smergens vroech eenen bode gesonden 
met brieven aen meesteren Jacoppen Wachtelaer secretaris tot Eersel, 
die van Sichen gecomen was, omme te vernemen nae de gelegentheyt. 

Peter Havers: 
Opden selven Peter Havers genoempt Peter Coop gecomen van Antwerpen 
ende heeft gebrocht quitantien van Flansen Fycens van wegen Boy Jan, 
eertyts van wegen Peter Trydens ter cause van seven ende tachtentich 
gulden Brabants geit makende in desen gelde negen ende tnegentich gul-
den vyff stuijvers aisoo voer opgelt, dat aen Eken den Mulder tot 
Spoordonck is geassigneert. 

Luyckenaers hebben Zichen belegert: 
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Opden selven dach brieven ontfangen vande secretaris van Fersel dat de 
Luyckenaers dyen van Zichen hebben belegert om dat zy inden lande van 
Luyck nyet en souden vallen. 

Dachvaert ter saecke van dyen van Zichen: 
Opden selven scrijven ontfangen van mr. Sijmonen stadthouder in Kempe-
lant omme roergen tot Oerle te compareren in eenen gemeyne dachvaert, 
ter saecke van dyen van Zichen. Den bode gegeven V stuijvers. 

Ut supra: 
Opden IIIe Bartel ende Sgraets tot Oerle gecompareert alwaer is gere-
solveert dat het quartier terstont soude furneren ende in handen van 
meester Peteren van Rythoven stadthouder tot Eijndoven bestellen iege-
lyck zynen quote tegen XIIC gulden omme dyen van Zichen daermede voer 
het hooft te lopen ende dexecutien te schutten ende om tselve te dra-
gen tot Zichen is gecommitteert mr. Jacon Wachtelaer, met adiuctie van 
eenen van Oerschot diemen hem beschicken soude. 

Soldaten gecomen: 
Opden 'Me savonts seeckere soldaten van Bredae gecomen ten huyse 
Bartelmeus inde Swaen ende hem mede genomen ter saecke van het brouwen 
ende mautmaken, ende den selven moeten geven eenen halve ducaet tot 
IIII gl ende Spaens pistolet tot III1 gl ende daermede los gecomen. 

Jannen de Brouwer oyck: 
Opden Ve hebben de selve Jannen de Brouwer oyck doen versuecken, die 
hen van gelycken heeft moeten geven, ende tot Gestel nae gesonden VII 
gl XV st. 

Vide weer: 
Den regen heeft opgehouden ende werm weder geweest maer tis aen alle 
canten soo onveylich dat nyemant syn dore tsavonts open en heeft mogen 
doen sonder vrese, noch lanx der straten gaen, siet hier wat oortuyten 
den crych in brengt. A fructibus cognescetis eis, etc. 

Aert Janssen, Geertruydenberge: 
Opden VIe hebben wij seeckere scriften dienende tot ontlastinge vande 
heysch die Aert Janssen eertyts ontfanger tot Geertruydenberge heeft 
gedaen, gevonden. 

Jannen de Wael naer Bruessel: 
Opden selven Jannen de Wael naer Bruessel gaende mede gegeven scryven 
aen Fourdynen omme te hebben het dictum vant vonnis tegen Aert Weer-
naerts ende oyck omme ondericht te syn vande surcheantie der executie 
byden sommigen tot Tiel gevangen geweest zynde by subiextie gecregen, 
ende omme den staet van allen processen te weten. Den selven gegeven 
XV st. 

Ut supra aen Grobbendonck: 
Item den selven noch mede gegeven brieven aende cap. Grobbendonck, die 
de schoutet van Oerschot aende rentmeester Broechoven opten IIIe deser 
hadde gesolliciteert, ten eynde vande quytscheldinge vande maent sep-
tember anno 91 by wijlen zyne hoogh. van Parma geremitteert. 

Dachverlies: 

Opden selven sesten inden avont brieven ontfangen van jr. Aelbrecht 
van Dachverlies, datmen hem de vernieuwinge vande acht collecteuren 
soude seynden ter saecke vande tweehondert gulden die hem noch comen. 
Den bode gegeven. 

Ruyteren vande nedercant gecomen ende nae Roy: 
Opden VIIe alhier gecomen drije compaignien ruyteren opte middach we-
sende vande gouverneur van Breda, des prince van Espinnoy, ende re-
soir, ende gepeystert hebbende omtrent twee uren, syn gaen ryden nae 
Roy, hebbende bevolen datmen de vrouwe van Famech soude comen betalen. 

Wederom hier comen logeren: 
Opden VIIIe ontrent II uren inder nacht smergens de selve wederom ge-
comen, ter saecke vande selve vrouwe van Famars willende vant quartier 
betaelt zijn ter saecke vande contingent van IIIIM gulden, bedragende 
in Kempelant IXC LXVIII gl, daeraff zy Oerschot hebben gesmaeldeylt 
203 - 4 st, hoe wel ons contingent nyet en soude zyn boven de 190 gl, 
ende eer sij wilden trecken is hen gelooft van huyden in acht dagen 
byden quartiere, datse met den schout volgen sullen, omme de voerscre-
ven vrouwe te contenteren, ende heeft de selve Risoir geseeght datmen 
de verteringe over Kempelant soude smaeldeylen ende malcanderen helpen 
dragen, ende alsoe vertrocken ten twee uren naeden middach, hebbende 
vele geschat ende Oyck mede genomen. 

Zadels tot Breda: 
Item soo mons. Clusio ende Toerkens eenen sadel tot Bredae hadden ge-
laten, alsoo van haelen gegeven XVIII st ende verteert XVIII st. 

Dachvaert tot Vessem om de extraordinarise van Hollant: 
Opden selven dach is dachvaert geweest tot Vessem daer Clusius selver 
is geweest ende Gestel ende Sgraets ende geresolveert dat ter wijlen 
Wouter Sprincen ende Claes Adriaens naeden Hage mosten reysen, sylie-
den souden versuecken aff slach van de extraordinarise maenden, aff-
doeninge van verbot vande brouwers. 

Metser, Sprincen ende Ariens ten eynde als boven naeden Hage: 
Opden IXe zyn Willem de Metser rentmeester vande cappelle tot Oerschot 
Wouter Sprincen ende Niclaes Ariens naerden Haege gegaen soo om te 
solliciteren ter saecke vande heeren tienden, als oyck tgene gesteren 
inde vergaderinge tot Vessem geresolveert is. 

Cornelis Janssen van Roij ter saecke vant pyoniergelt vanden Bosch: 
Opden selven dach brieven van Cornelis Pols van Roij ontfangen vande 
Bosch datmen den XXe tot Eyndoven soude comen omme het geheele pyonier 
geit te betalen, op executie. 

Regen, onveylich gaen: 
Het heeft desen tyt wederom al zeer geregent ende tvolck is soe beslo-
ten geweest dat naulycx van deen dorp in dander en heeft mogen gaen, 
omme der knevelaers wille gecomen ter saecke vande licenten. 

Aen Beyherts gescreven ter saecke vande brouwers: 
Opden Xe eenen brieff gescreven aen Beyhertz den schoutet van Oester-
wijck omme te adviseren hoe de brouwers aldaer syn handelen ende ofse 
zy oyck durven brouwen, ende of er egeenen contrarie tydinge en is ge- 
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gecomen. 

Impost: 
Opden selven brieven van Broechoven den rentmeester, dat hy de impos-
ten ende generale middelen over Kempelant den donderdach sal verpach-
ten. 

Dachverlies: 
Opden XIe is mons. Dachverlies hier gecomen om zyne twee hondert gul-
den te hebben, aende heertgangen geassigneert. 

Jan de Wael van Bruessel: 
Opden XIIe Jan de Wael van Bruessel gecomen, maer geen scryven van 
Fourdynen gebrocht, mits te eenen naede kermisse was. 

Impost: 
Opden XIIIe brieven 
hy ons soude willen 
souden mogen houden 

Brieff nae Bruessel: 
Opden selven dach brieven met Thys de Kenner ende Willem Happen nae 
Bruessel gescreven aen Fourdyn gesonden, omme te weten vande surchean-
tie vande sententie van Aert Weernaerts te hebben vant proces van abt 
van cancel ier etc. 

Regen: 
Het heeft vande sevenden deser tot noch toe wederom allen dage gere-
gent. 

Impost: 
Opden XIIIIe eenen brieff vande rentmeester Broechoven ontfangen dat-
men aldaer sal comen omme de impost te pachten. 

Brieven van Grobbendonck: 
Opden selven dach noch eenen brieff van hem ontfangen van wegen den 
cap. Grobbendonck die seeght datmen de maent september 91 sal moeten 
betalen oft anderssins dat zyne ruyteren souden executeren. 

Aen Dryesmans gescreven: 
Opden selven dach oyck aen Dryesmans gescreven ten eynde hy presentere 
aende auditeur generael omme dat de voerscreven ruijteren te weten Pe-
rijn metten synen nyet en executeren ende dit met advijs vande here 
van Bassignie ende den griffier Maes, ende oyck aen zyne hoogh. oft 
anderssins te suppliceren datse met dyen van Zichen accorderen, oft 
ons betalinge strecken, oft mogen resigneren. 

Vergaderinge tot Vessem: 
Opden selven eenen omloper van Bergheyck gecomen datmen opden YVe son-
de comen tot Vessem inde vergaderinge ter cause van dyen van Sichen. 
Den bode gegeven Vj st. 

Schoutet ende Toerkens nae Bredae: 
Opden selven dach zyn den schoutet ende mr. Toerkens gereyst naeden 
Berge by mons. de Risoer ende voerts nae Bredae om metter vrouwe van 
Fama taccorderen ende gekeert den XVIIIe. 
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Vergaderinge: 
Opden XVe Gestel ende Sgraets inde voerscreven vergaderinge alwaer ge-
resolveert is datmen noch terstont tot behoeff vande gemutineerde van 
Zichen eenen dobbelen taux soude bestellen tot XIIC XII gl toe aen 
meesteren Peteren van Rythoven stadthouwer tot Eyndoven, ende mr. Ja-
cop Wachtelaer ende Reyner Bierens zyn vande quartiere wegen gecommit-
teert omme te dragen etc. 

Zichenaren tot Eyndoven: 
Opden selven dach synder ontrent den middach tot Eyndoven tusschen de 
drye ende vierhondert ruyter ende peerden vande voerscreven gemuti-
neerde van Sichen gecomen ende hebben willen betaelt wesen tot VIIM 
gulden over de quartiere van Kempelant, dat Oerschot soude bedragen 
XIIIIC gulden, daer op gegeven ontrent acht hondert gulden. 

Jan de Wael geschreven: 
Opden XVIe met Jannen de Wael wederom geschreven aen Fourdynen ende 
Dryesmans, ten eynde als boven, ende hem mede gegeven III gl. 

Henrick int Ekerschot naer Eyndoven bij de Zichenaren: 
Opden selven is Henrick int Ekerschot gesonden naer Eyndoven omme den 
voerscreven ruyteren op te houden ten eynde zy nyet en branden, oft 
zeer onredelyck executeerden, ende hem met Jannen Henrix ende Panel 
den Vorster nae gesonden ontrent IIIIC gulden, ende op affcortinge 
vande voerscreven XIIIIC gl waren te voeren noch in twee payen gege-
ven van gelycke vier hondert gulden, maer daertoe soe groten verlies 
aen het geit geweest, overmidts vele onder de permissie wilden beuren, 
dattet geschouwen heeft aen elck hondert ten minste XVI gl. 

Taux van bede tsiaers voer Oerschot 1774-14-st: 
Opden selven dach Ghysbrecht Vleminx vanden Bosch gecomen mede bren-
gende het bilet der beden van Sinte Jansmisse lestleden hem by Broec-
hoven vuytgeryckt te weten dordinarise vande halven jaer 108 gl 18 st 
6 den d'augmentatie 88 gl 12 st 3 den, noch inde bede van XXXVM gl ter 
somme van 89 gl 16 st, van het halff jaer 887 gl 7 st. Van 't bilet 
gegeven VII st. 

Clusius aent quartier geschreven vande Zichenaren: 
Opden XVIIe heeft mons. Clusius geschreven aende quartier datmen ter-
stont het supplement vande VIIM gulden aende gemutineerde Ytalianen 
tot Eyndoven soude brengen, oft anderssins werden terstont branden, 
als hebbende elcken ruyter in teecken van dyen seeckere swevel stecken 
ort hooft ende strooi in de arm, ende de selve Clusius heeft den dach 
op mergen gedesigneert tot Oerle ten huyse Aert Janssen. 

Zichenaren nyet als vrienden: 
Den boden van Eyndoven comende hebben geseeght den voerscreven gemuti-
neerden verclaert te hebben, dat zy nyet en syn gecomen als vrienden, 
maer als toeken ende vyanden, nyet soeckende dan gevalt te doen, ende 
egeen recht, siet doch wat heylich volxken dat ons van Ytalien onder-
geschict wordt och blevense in hens vaderlant, dat zy vuyt zyn ge-
bruedt, want zy brengen ons (Godt betert) enormiteyt die qualyck tex-
terperen sal syn, quaempt eens gelyck metten huysman diemen seyde een 
vercken te wesen hoe souden zy dan wederom hen hooft crouwen, want den 

aende rentmeester Broechoven geschreven, omme dat 
adviseren oft wy den impost aen ons selven nyet en 
onverpacht. 

1 
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huysman seyde, moet ick nu int cot gelyck een vercken mispresen, eest 
huyden mijn, mergen macht uwen dach wesen. 

Zichenaers van Eyndoven vertrocken naer Zichen: 
Opden selven XVIIe syn de voerscreven gemutineerde ontrent den vier 
uren naer middach van Eyndoven vertrocken, wederom naer Zichen met 
vele schats gemerckt Kempelant zynen heelen taux die hy inde seven-
duysent gl ten achter was heeft moeten bijleggen de andere quartieren 
naer advenant, hoe welle zij in Maeslant nochtans seer hadden gebrant, 
menschen dootgeslagen ende verbrant ende vele gevangen mede genomen. 

Gemert: 
De commendeur van Gemert heeft hen oyck moeten schieten elff hondert 
guldens oft zy souden aldaer gedaen hebben gelyck in Maeslant. 

Ravesteyn: 
Het lant van Ravesteyn hebbense oyck beschreven, omme hem te comen 
contribueren, gelyck zy doen alle het lant vande Mase totte Schelt toe. 

De costen van Eyndoven byden drye quartieren gedragen: 
Item soo het quartier van Kempelant-noch dach was gegeven totten 
XVIIIe toe hoe welle die van Zichen middelre tyt quamen hebben het 
selve quartier vande costen tot Eyndoven ontslagen, ende geset ten 
laste vande drye andere quartieren als Peelant, Oesterwyck ende Maes-
lant. 

Staten volck gecomen om de Sichenaren te besoecken, besochten meer de 
schoorstenen te vegen ende kelderen: 
Opden XVIIIe ontrent twee uren inde nacht syn tot Zeelst, Oerle ende 
Velthoven gecomen seeckere compaignien ruyteren ende voetvolck vande 
Staten van Hollant, omme de andere van Zichen (die te vorens ewech 
waeren) te gaen besoecken, ende soo de tydinge quam datse herwaerts 
quamen syn Henrick de Leuwe ende Aert Sgraets naer Oerle gegaen, maer 
tot Wintelroy tomende gevonden datse waeren naer Vessem, ende Loon 
vuytgetrocken ende alsoo den dach van vergaderinge der dachvaert tot 
Oerle, instructueux gemaeckt. 

Aen Dachverlies geschreven: 
Opden selven dach brieven aen Dachverlies geschreven dat hy noch nyet 
en soude comen midts doerden trouble der Zicheners de collecteuren 
noch nyet en waeren gestelt vande commeren ende beden. 

Brieven aen Beyherts: 
Opten selven oyck brieven aen Beyherts de schoutet van Oesterwyck ge-
sonden (die opden XIIIIe deser met zyne vorsteren hadde doen (-xec.,ite-
ren ter saecke van XLIIII gl XI st V den permissiegelt, 
van zynen gewonnen costen), ten eynde hy een wenich soude supeicedeYen 
tot dat hij wederom vuyt der gevanckenisse gelyck hy opten XVe opden 
Bosch wech vande ruyteren van Bergen opte Zoom gevangen was met zynen 
zone Jan Beyherts, ende datmen alsdan met hem soude comen spreken. 

Metter vrouwe van Fama geaccordeert: 
Opden selven dach de schouteth ende mr. Dirck Toerkens van Ste Geer-
truydenberge ende Bredae gekeert, mede voer tydinge brengende dat zy 
netter vrouwe van Fara voer soo vele Oerschot aengaet zyn geaccordeert 
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ende op wel behagen vande quartier van Kempelant oyck geaccordeert dat 
zy soude quicteren het vierdedeel. Daeraff ick aen meesteren Symonen 
opten selven dach hebbe geschreven omme daeraff antwoordt te hebben. 

Dachvaert tot Eyndoven: 
Opden XIXe tydinge van Clusio ontfangen datmen op mergen soude compa-
reren tot Eyndoven, alwaer die infructueuse dachvaert tot Oerle ge-
leeght worden soude gehouden, ende dat yegelyck zynen taux tegen de XII 
tauxen elcken makende VIC VI gl tot behoeff der Sichenaers soude mede 
brengen. 

Gemeyne vergaderinge tot Eyndoven: 
Opden XXe Toerkens ende Sgraets tot Eyndoven inde voerscreven gemeyne 
vergaderinge gecompareert, al waer is geresolveert dat het quartier 
terstont binnen drye dagen soude op brengen acht tauxen in handen van 
meesteren Peteren den stadthouwer aldaer, ende soude corten tgene daer 
op betaelt waere, ten eynde de geleende penningen tot behoeff van dyen 
van Zichen geleent mochten worden gerestitueert, ende de Zicheners 
oijck soo verre daermede voerts betaelden alst strecten. Daertoe voerts 
omme te dragen zyn geaucthorizeert mr. Jacop Wachtelaer ende Guybert 
Nyssen, secretarisen respective van Eersel ende Vessem ende om dexecu-
tie te doen, Hans vande Broeck, Croon, Marten Janssen, Symonssen vor-
steren, met Michielen Hondenrans tsamen ende elck besondere, die voer 
elcke executie sullen hebben van elcke vlecke soo dickwils ende menig-
maal elck vacerende XXX st, ende sullen mogen executeren aende defai-
lanten perden, beesten, schapen, soo hen belieft ende die ten hooch-
sten slyten tot dat henne quote voldaen is ende sullen executeren met 
ordre vande voerscreven stadthouwer. 

Pyoniergelt: 
Opden selven dach heeft Cornelis Janssen van Roij tot Eyndoven willen 
betaelt zyn ten minste van een maent pyoniergelt voerden Bosch, Oer-
schot bedragende 147 gl. 

Nieuwe ordinantie van Zicheners: 
Opden selven dach oyck noch ordinantie gethoont van dyen van Zichen 
vande gouverneur genoempt Electo aldaer, dat zy van Kempelant noch wil-
len hebben sdaeghs dertich busselen hoys, de bussel wegende XX pont, 
makende sesshondert pont hoys daeghs ende dat tot Zichen gelevert al 
opden brant. 

Tydinge dat licenten wederom aff syn: 
Opden selven dach oyck tydinge gecomen dat de licenten ten wederzyden 
aff gedaen zyn, och oft waer waer: 

Fabri willende executeren opten costen van Dachverlies: 
Opden selven dach oyck al inde vergaderinge is Marten Fabri deurwerder 
gecomen willende executie doen oude costen van Dachverlies te weten 
soo Dachverlies inden leger voer Geertruydenberge hadde gevacheert zy-
ne excelente van Mansffelt alsdoen gouverneur vande lande hem toe ge-
tauxeert hadde sess ende tnegentich dagen elcken dach vier gulden, die 
hy aende procureur generael over heeft gegeven, ende alsoo compt den 
procureur aen tgelt. 



fol. 66 vo. 

Weduwe Willem Jan Oomen 
[hijs ende aenstede opt Maerselaer, 4 lop. 23 
roijen 
Stipacker aen dEngh Steechtjen, 2 lop. 43 ro-
ijen 

Corstiaen Gijsbert Oomen  
Iluijs ende aenstede, 2 lor. 
De halff Bocht, 5 lop. 3 roijen 
Nijeuw erff aenden nijeuwen dijck, 1) lon. 

fol. 68 

Mr. Dijrck Verheijden  
Iluijs ende aenstede, 31 lop. 
Jan Peters acker, 1 lop. 37 roijen 
Acker over de Grootingh, 1 lop. 11 roijen 

-3 

-1 

-3 

10 

-0 

-4 

-4 13 -4 

-1 12 -4 
-3 -6 -8 
-0 14 -0 

-5 12 12 

-2 -9 -8 
-1 -1 -0 
-0 17 -4 
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Vide maentlycke tauxen - 2311 gl: 
Och siet doch eens de bedructheydt vanden armen menschen hen wordt 
verboden ergent te verkeren oft anderssins gevangen ende gesnannen te 
worden, hen worden alle packen ende lasten te lyve geleeght, hen wordt 
verboden te brouwen, mout te maecken (hoe welle vele moutmakers zyn), 
ende alle comanschap sonder daeraff groot licent te geven, ende al ef-
fens wel grote lasten te betalen, want de vryheyt van Oerschot allen 
maenden moet betalen, te weten aende rentmeester Broechoven vierhondert 
ende tnegentich gulden XV st, vande maentlycke tauxen, hondert seven 
ende veertich gulden, want pyoniergelt vanden Bosch sess ende tsestich 
gulden, vant pyoniergelt tot Bredae sevenhondert gulden metten verlies 
vande gelde aende ordinarise ende extraordinarise maent tot Heusden, 
achthondert gulden metten verlies aen dyen van Zichen, noch XV gulden 
hoygelt aldaer elff gulden aen brantgelt tot Eyndoven, samen ter maent 
XXIICC XI gld. 

Andere ordinarise lasten: 
Behalven de beden bedragende jaerlix over Oerschot XVIIC LXXIIII gl 
XIII1 st. 

(wordt vervolgd) 

IV. BESTSE TOPONIEMEN 

De oudste vermeldingen uit het verpondingsregister van Aerle 

(boek I vanaf circa 1660; vervolg) 
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Acker de Haegh, 11 lop. -1 -0 -0 
De middelste start, 3 lop. 20 roijen -2 -9 -4 
Den achterste Start, 6 lop. -3 13 -0 
Nijeuw erff voorde Startten, 11 lop. -0 -6 -0 
Twee weijkens bij thuijs, 41 lop. -1 11 -4 
Cauterman, 5 lop. -1 12 -8 
Twee veltjens aenden langen dijck, 5 lop. -1 10 -0 
Nijeuw erff aenden nijeuwen dijck, 3 lop. -0 17 -8 
De Woeckaert, 2 lop. -0 16 -8 
Den Bijvinck, 1) lop. -0 15 -0 

fol. 68vo 

18 18 12 

Adriaen Geraerts Verhoeven 
Huijs ende aenstede, 2 lop. -1 12 -4 
De halff Bocht, 5 lop. 3 roijen -3 -6 -8 
Nijeuwen camn van Jan Doormaelen, 41 lop. -2 12 -0 
Nijeuw erff aenden Nijeuwen dijck, 2 lop. -0 16 -4 

-8 -7 -0 

Cornelis Marten Gruijters 
-1 14 -0 Huijs ende aenstede, 2 lon. 

Den halven nijeuwen camp, 1 lop. 45 roijen -1 -1 -0 
Campken in dengh steechtjen, 2 lop. -0 10 -0 
Slecht heijcampken aldaer, 2 lop. -0 -5 -0 

fol. 70 

-3 10 -0 

Dielis Henrics vander Aa 
-1 10 -2 Den halven nijeuwen camp, 2 lop. 35 roijen 

Inden haerden beenpt, 22 roijen -0 -5 12 
Inde bodemsteechd, 13 roijen -0 -1 12 
Inden Beckers heurck, 23 roijen -0 -2 12 
Het 6 deel in een 6 part inden Geenckensdijck, 
9 roijen -0 -0 10 

-2 -1 -0 

Gijsbert Henrics Hoppenbrouwers 
Huijs met de nileuw erff aeridë Gortter, 
3 lop. 2 roijen -1 17 -8 
Het weijken bij thuijs, 1) lop. -0 10 -8 

-2 -8 -0 
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fol. 70 vo. 
Henrics Adriaen Cornelissen 
Huijs ende halff aenstede, 2 lop. 34 roijen -2 -3 -8 
Halven nijeuwen camp, 2 lop. 35 roijen -1 10 -0 
Het 4 part inde hoffstadt bij Goijaert 
Martens, 1 lop. -0 13 -0 
Halven langen acker, 45 roijen -1 12 -8 
Het Beemptjen inde Voirt, 11 lop. -0 -6 -4 
Het 8 deel inde bodemsteechd, 38 roijen -0 -5 -0 
Het 12 deel inde geenckensdijck, 1 lop. -o -3 -0 
Het 4 part inde beckers heurck, 1 lop. 13 
roijen -0 -8 -4 

fol. 71 

-7 -1 -8 

Henric Goijaerts de Crom 
-3 
-2 
-1 
-o 

16 
13 
19 
11 

-8 
-8 
-4 
-0 

Huijs ende aenstede, 5 lop. 19 roijen 
Acker achter de schuer, 3 lop. 48 roijen 
Groot acker, 2 lop. 43 roijen 
Het hopvelt, 42 roijen 
Twee ackerkens onder de straet, 31 lop. -2 -7 -8 

Het achterste beemptjen, 11 lor. -0 10 -0 
De Coeijweijde, 21 lop. -0 15 -0 

12 12 12 

Eijmbert Cornelis Snellaert 
Huijs ende aenstede, 8 lop. 27 roijen 

fol. 71 vo. 

-6 -1 -8 

Willem Wouter Stockelmans 
Wijs ende aenstede met den acker achter den 
coolhoff, 4 lop. 35 roijen -3 17 -g 
Acker achter daenstede, 1 lop. 22 roijen -0 19 12 
Nijeuw erff neffens Dries Rutten camp, 2 lop. 
14 roijen -1 -8 -8 

Dries Rutten camp, 2 lop. 49 roijen -1 10 -0 
De Aerle acker, 2 lop. 9 roijen -1 -9 -6 
Nijeuw erff bij Peter Langens, 3 lop. -0 16 -8 

De halff Verdongh, 21 lop. -0 12 -8 
Beempt van Joost Blocx, 6 lop. -1 17 -8 
Het velt van Dirck de Smit, 4 lop. 

-1 -2 -0 
Het Haerselaer van Geraert Goossens, 5 lop. -1 -0 -8 
Nijeuw erff van Aert Rutten, 1 lop. -0 -7 -8 

15 -1 -2 

fol. 73 

Jan Góijaert Goortssen 
Acker het Veldeken, 34 roijen -0 11 -0 
Inde streep over de straet, 1 lop. 28 
roijen -1 -2 -8 
Inden ouden acker, 45 roijen -0 10 12 
Den drijehoeckacker, 1 lop. 12 roijen -0 16 12 

-3 -1 -0 

Cathelijn Cornelis Henrics 
Het halff nijeuw erff opt Maerselaer, 25 
roijen -0 -5 -8 
Den halven nijeuwen dijck, 2 lop. -0 -8 -8 

fol. 73 vo. 

-0 14 -0 

Anneken Marten Gruijters 
Den hoff, 20 roijen -0 -5 12 

Jan Philips Stans 
Nijeuw erff aenden Creijsteechd, 1 lop. 
15 roijen -0 15 -0 
Het 4 part inden broeckbeempt, 11 lop. -0 -8 -8 
De oude Smis, 3 lop. -2 -0 -8 

-3 -4 -0 

Lambert Henric Goorts tot Liempdt 
Acker inde hraecken, 3 lop. 31 roijen 

fol. 75 

-2 -2 -8 

Aleijt weduwe Jan Baijens tot Liempdt 
Inde liemsche braeck, 3 lop. 31 roijen -2 -2 -8 

Jan Ruth Erffven 
Het Clammergat, 2 lop. 20 roijen -1 14 -0 

Joost Corstens van Ham 
Het Wouwer ackerken, 35 roijen -0 10 -4 
Den Melis camp, 3 lop. 45 roijen -2 -1 -0 
Het Geerken, 2 lor. -1 -5 -0 

fol. 75 vo. 

-3 16 -4 

Wouter Eijmbert Schepens 
Schootackerken, 11 lop. -1 -1 -8 



Alfabetische volgorde der opgenomen toponiemen: 

Aerle acker 
Beckers heurck 
Bijvinck 
Blaecken beempt 
Bodemsteechd 
Bocht 
Braecken 

Broeckbeempt 
Dries Rutten camp 
Drijehoeckacker 
Engh Steechtjen 
Geenckensdijck 
Geerken 
Gortter 

- 23 - 

Lant int Maerselaer, 38 roijen -0 10 -0 
Het 4 part inde Scheecken, 12 top. -0 10 -8 
Bijvinck van Wouter Ariens, 2 top. 20 roijen -1 -8 -4 

-3 10 -4 

Mr. Dijrck Verheijden (doctor medecine) 
Schootacker, 31 roijen -0 -8 -4 
Het Reut, 2 lop. 20 roijen -1 17 -4 

fol. 77 

-2 -5 -8 

Adriaen Jan Santegoets 
-1 -3 12 Huijs ende aenstede, 41 roijen 

Schootacker, 2 top. 7 roijen 
De Aerle acker, 1 top. 31 roijen 

-1 
-1 

-Q 

-1 

-0 
-8 

Coeijweij inde Haeghstraet, 3 lor. -1 -1 -4 
Het 3 part inde Wouwer acker, 1 top. 16 
roijen -0 16 -8 

-5 12 -0 

Jan Peters van Kemenaie 
Den Aerle acker, 2 top. 43 roijen 

fol. 77 vo. 

-1 -8 -4 

Mr. Peter Janssen Roeffen (Gerrets tot 
Boxtel) 
Het vorst stuck inde bocht, 2 top. 40 roijen -2 -1 -8 
Het stuck daerneffen, 1 lor. 38 roijen -1 -7 -0 
Het 3 stuck, 3 top. -2 -5 -0 
Noch inde selve Bocht, 2 top. 20 roijen -1 14 -4 
Den halven nijeuwen camp, 3 top. -1 17 -0 
Den halven blaecken beempt, 4 top. -1 -9 14 
Den zeijt hoff oft cleijn ackerken, 1 lan. 
5 roijen -0 14 12 
Ackerken daervoor gelegen, 39 roijen -0 10 12 

12 -0 -2 
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Groot acker Nijeuwen dijck 
Grootingh Nijeuwen camp 
Haegh Ouden acker 
Haeghstraet Oude Smis 
Haerden beempt Reut 
Iloffstadt Scheecken 
Hopvelt Schootacker(ken) 
Jan Peters acker Zeijt hoff 
Cauterman Start, Achterste 
Clammergat Start, Middelste 
Cleijn ackerken Startten 
Coolhoff Stipacker 
Creijsteechd Streep 
Langen acker Veldeken 
Langen dijck • Verdongh 
Liemsche braeck Voirt 
Maerselaer Woeckaert 
Melis camp Wouwer acker(ken) 

(wordt vervolgd met Naastenbest) 

V. LIJST VAN WONINGEN TE ZEELST IN DE 18de EEUW 

De lijst van woningen te Zeelst in de 18de eeuw is samengesteld uit 
kohieren, die zijn aangelegd in de jaren 1741, 1746, 1751, 1757, 
1766, 1771 en 1781 (archief gemeente Veldhoven, inv. nrs. 1451 - 
1457). De kohieren bevatten, in volgorde van de toegekende (huis)-
nummers, per wijk de namen van de eigenaars en bewoners, evenals aan-
tekeningen over afbraak, brand, en dergelijke. In het kohier van 1757 
is aantekening gehouden van de wijzigingen die in 1761 zijn geconsta-
teerd. 
In de hieronder volgende lijst van woningen zijn de gegevens uit het 
kohier van 1741 opgenomen; vervolgens zijn alleen de veranderingen 
gegeven, die in de daarop volgende kohieren zijn geregistreerd. In-
dien slechts één naam gegeven is, wil dit zeggen, dat de eigenaar te-
vens bewoner is. 

Vl. Cleijn Eijndhovensche straet 

1. huis 1741 
1746 
1751 
1761 
1766 
1771 

2. huisje 1741 
kamer  1746 

1751 

Mijs van der Meulen 
Hendrik van Eijk 
Anna van Eijk; bewoner: Jan Eijmans 
Dezelfde; bewoners: de eigenaresse en Nol Zenders 
Dezelfde; bewoner: Andries Eliens 
Andries Eliens 

Mijs van der Meulen; bewoner: Geertruij Jan Tonis 
Hendrik van Eijk; niet bewoond 
Anna van Eijk 
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ZA 

2B 

3.  

4.  

kamer 

huis 

huisje 

huisje 

1757 
1766 
1771 

1781 

1781 

1741 
1751 
1781 

1741 

Dezelfde; bewoner: Margriet Bogers 
Anna van Eijk 
Weduwe Hendrik Vogels 

Kinderen Hendrik Vogels; niet bewoond 

Lambert Eliens 

Arnold van der Leen; bewoner: Peter van Riel 
Peter van Stiphout 
Dezelfde; bewoner: eigenaar en Jasper Verschoore 

Jan van der Meulen; bewoner: Geertruij van Rooij 
1746 Erfgenamen Jan van der Meulen; bewoner: Peter van 

Rooij 
1751 Kinderen Peter van der Meulen; bewoner: Peter van 

Rooij 
1757 Dezelfden; bewoner: Lambert Eliens 
1771 Peter van Stiphout; bewoner: Touras van Pas en Jas-

per Verschooren 
1781 Dezelfde; niet bewoond 

5.  kamer 1741 Mijs van der Meulen; bewoner: Hendrik Peters 
1746 Dezelfde; afgebroken 

6.  huisje 1741 Corstiaen Cuijpers; niet bewoond 
1781 Willem Cuijpers 

7.  kamer 1741 Corstiaen Cuijpers; niet bewoond 
1766 Dezelfde; "wert gebruijk tot een schaepkoij vanden 

voornoemde Cuijpers" 
1781 Willem Cuijpers; niet bewoond 

8.  huisje 1741 Antonij Peters 
1746 Peter Berkenie 
1757 Dezelfde; bewoner: Willem Wal Smets 
1761 Dezelfde; bewoner: Corstiaen van Stiphout 
1766 Peter Berkenie 
1781 Dezelfde; bewoner: Adriaan Deckers 

9.  huisje 1741 Elisabet Hendrix 
1761 Arnoldus van der Heijden 

10.  huisje 1741 Sijke Verschure; niet bewoond 
1746 Kinderen Sijke Verschure; niet bewoond 
1766 Kinderen Huijbert Vermeeren; niet bewoond 

11.  huisje 1741 Johannes van Emme; niet bewoond 
1746 kinderen Sijke Verschure; niet bewoond 
1751 Dezelfden; bewoner: Hendrik van der Meiren 
1766 Kinderen Huijbert Vermeeren; bewoner: Hendrik van 

der Meiren (ook: Vermeeren) 

12.  huis 1741 Mighiel Valx; bewoner: Hendrik van Eijk 
1746 Arnold van der Leen; afgebroken 

13.  huis 1741 Hendrik van Duijsel 
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1761 
1766 
1781 

Dezelfde; bewoner: Robert van Duijsel 
Herbert van Duijsel; bewoner: Peter Senders 
Dezelfde; bewoner: Hendrik Kuijpers 

14.  huis 1741 Peter Jan Aerts 
1746 Weduwe Peter Jan Aerts 
1766 Peter Haens 
1771 Goort Eliens 

15.  huisje 1741 Jan Smets 
1746 Kinderen Jan Smets; bewoner: Tomas Peijskens 
1751 Dezelfden; bewoner: Goort vander Boer 
1766 Peter van Rooij 
1771 Weduwe Peter van Rooij 
1781 Willem van Rooij; bewoner: Peter Berkenie 

16.  huisje 1741 Jan de Weerdt 
1751 Weduwe Jan vander Heijde 
1757 Nol vander Heijden; bewoner: Johannis vander Looij 
1661 Peter van de Ven; bewoner: Johannis vander Looij 
1766 Willem Kuijpers; bewoner: Willem Wal(smets) 
1771 Dezelfde; bewoner: Lambert Senders 
1781 Hendrik van Maaren 

17.  huis 1741 Peter Senders 
1746 Dezelfde; bewoner: Peter Senders junior 
1766 Peter Senders junior 

18.  huis 1741 Corstiaen Cuijpers 
1781 Lambert Peter Senders 

19.  huis 1741 Juffrouw Van der Horst; bewoner: Dirk Goorts 
1751 Dirk van Santvoort 
1766 Mari Beckers 
1771 Weduwe Jan Hasenbosch 

20.  huis 1741 Willem Franse 
1751 Aart van de Molegraaf 
1766 Kinderen Dirck van Zantvoort 
1771 Dezelfden; bewoner: Jan van Santvoort 

21.  huis 1741 Goort vander Hurk 
1746 Dezelfde; bewoner: Peter Egelmeers 
1751 Kinderen Jan van de Hurk; bewoner: Peter Lammers 
1766 Kinderen Geraert Tops; bewoner: Geraert Tops 
1771 Dezelfden; bewoner: Nijs Tops 
1781 Weduwe Arnoldus Sebille en Jan de Louw 

22.  huis 1741 Matijs Oosterbos 
1746 Kinderen Matijs Oosterbos 

kamer 1766 Mhri Egelmeers 
1771 Kinderen Mari Egelmeers; bewoner: Nelis van de Rijt 
1781 Hendrik van Keulen 

23.  huis 1741 Gerit Tops 
1751 Dezelfde; bewoner: Lammert Eliens 
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1757 
1761 
1766 
1771 
1781 

Dezelfde; bewoner: Arnoldus Lammers 
Dezelfde; bewoner: weduwe Arnoldus Lammers 
Aert wande Molegraef 
Dezelfde; bewoner: Jan Marienus 
Anthonij Ciuwenberg; bewoner: eigenaar en Aalbert 
van der Paalen 

24. huis 1741 Willem Beijsens 
1746 Ariaan Baselmans; bewoner: Willem Beijsens 
1751 Dezelfde; bewoner: Cathrina Leemans 
1757 Dezelfde; bewoner: Lammert Senders 

kamer 1766 Pieternel van Doorn 
1781 Kinderen Pieternel van Doorn 

25. huis 1741 Dirk Egelmeers; bewoner: Jacobus Egelmeers 
1751 Peter Egelmeers 
1761 Dezelfde; bewoner: Peter Swinkels 
1766 Kinderen Jan vanden Hurck; bewoner: Peter Lambers 
1771 Peeter Sebille 
1781 Adriaan Scheepers 

26. kamer 1741 Dirk Egelmeers; niet bewoond 
1746 Dezelfde; bewoner: Marij de Groot 
1751 Peter Egelmeers; niet bewoond 
1766 Jan van Deursen 

huis 1771 Jan van Deursen 
kamer 1771 Dezelfde; bewoner: Miechiel Dijkmans 
kamer 1781 Dezelfde; bewoner: Jan van Deventer 

27. huis 1741 Jenneke Bijne 
1746 Dries van der Heijde 
1766 Kinderen Mhtijs Oosterbos 
1781 Adriaan Baselmans 

28. huis 1741 Francis Leemans; bewoner: Brorus van Nunen 
1746 Dezelfde; bewoner: Peter van Doren 
1751 Dezelfde; "weggeraakt" 

huis 1766 Geraert Tops; bewoner: Johanna Sebille 
1771 Dezelfde; bewoner: Aart van de Molegraaff 

kamer 1771 Dezelfde; bewoner: Johanna Sebille 

28A huis 1781 Geraert Tops; bewoners: Willem Tops en de weduwe 
Willem Valcx 

28B huis 1781 Willem van Lierop ("op de voorige leijst onder de 
nieuw getimmerde staande, neffens no. 28 gebragt") 

29. huisje 1741 Antonij Hasenbos 
1746 Kinderen Antonij Hasenbos; bewoner: Roelof van Ge-

mert 
1751 Kinderen Hendrik van Deventer; bewoner: Hendrik 

Verpaelen 
1757 Dezelfden; bewoner: Anthonij van Houtert 
1766 Adriaan Baselmans; bewoner: Lambrecht ...  (pa- 

pier aangetast) 
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1771 Dezelfde; bewoner: Johannes Biermans 

30.  kamer 1741 Antonij Hasenbos; niet bewoond 
1746 Kinderen Antonij Ilasenbos 
1751 Kinderen Hendrik van Deventer; "weggeraakt" 

huis 1766 Weduwe Peter Egelmeers; bewoner: Willem Tops 
1781 Hendricus van Gerwen 

31.  huis 1741 Kinderen Marij van der Schoot; bewoner: Hendrik 
Verpalen 

1751 Kinderen Antonij Ilasenbos; bewoner: Willem Merx 
1757 Kinderen Antonij Hasenbos 
1761 Gerardt van Lierop 
1766 Weduwe Peter Egelmeers 
1781 1-lendricus van Gerwen; niet bewoond 

32.  huisje 1741 Arnold Tilemans 
1746 Dezelfde; niet bewoond 
1751 Dezelfde; bewoner: Gerit van de Watere 
1761 Dezelfde; bewoner: Geerit Tielemans 
1766 Andries van der Heijde 
1781 Weduwe Andries van der Heijde 

(wordt vervolgd) 

VI. LOFZANG OP O.L. VROUW VAN DE H. EIK TE OIRSCFIOT 

door Toke van de Ven-Lommers 

Wijze: God groet U zuivere bloemen 

De Heerlijkheid van Oirschot, 
die zien wij hier pas goed. 
Als wij hier zijn gekomen 
en knielen aan Uw voet. 
0, Lieve Vrouwe van Oirschot 
wij voelen ons zo rijk, 
en vragen Uwe zegen 
hier bij den Heilige Eik. 

Hier midden inde bossen 
daar dreeft Ge in de stroom. 
Hier plaatsten U de herders 
in ene eiken boom. 
En vele generaties, 
die kwamen naar dit oord. 
Om troost bij U te vinden 
Hun bede werd verhoord. 
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En wij Oirschotse mensen 
van 't echte oude ras. 
Wij hebben steeds ervaren 
hoe goed het hier wel was. 
0, blijf ons altijd helpen 
Uw voorspraak is zo groot. 
Als wij hier komen bidden 
vooral in onze nood. 

Wij komen graag hier bidden 
Gij Moeder weet dat wel. 
Het geeft ons steeds voldoening 
de tocht naar de kapel. 
Ja, Lieve Vrouw van Oirschot 
wij voelen ons zo rijk. 
Verhoor dan ons, Uw kinderen, 
hier bij Uw Heilige Eik. 

VII. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE 

1. De Brabantse familie De Cort  

Reacties op de in Campinia, nummer 34, gepubliceerde genealogie De 
Cort blijven binnenkomen. Een aanvullend artikel op een gedeelte van 
de genealogie ontvingen wij van de heer J. de Kort te Sint-Oedenrode: 
Het geheel van deze toevoeging zal worden opgenomen in de Campinia-
aflevering van juli aanstaande. 

2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonen-
borgh) van 1620 - 1972, genummerd in alfabetische orde der 
voornamen met ouders en kinderen VAN CROONENBURG 
door A.B. van Croonenburg, Catharinastraat 40B, Rotterdam, 

tel. 010 - 52 26 51. 

(vervolg) 

354. PAULINA VAN KRONENBURG 
d.v. Antonij en van Joanna Maria Matheeuwse 
geb. 1-9-1900 te Oirschot 
trouwt 14-5-1930 te Oirschot met P. Roefs 

355. PAULUS VAN CRONENBURG 
z.v. Willem Paulus en van Adriana Wilhelmina van Oorschot 
geb. 2-4-1817 te Best 
overleden 3-9-1864 te Stratum 
trouwt 29-1-1853 te Sint-Oedenrode met Maria, d.v. Petrus van 
Erp  en van Geertruida van der Eerde, geboren 22-5-1826 te 

.Sia- 
Oedenrode 
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356. PAULUS CROONENBURG 
z.v. Johannes Paulus en van Maria Johanna Houbraken 
geb. 12-11-1707 te Best 
overleden 28-8-1762 te Diessen 
trouwt 5-2-1731 te Diessen met Henrica Hendrikus van Spreuwel, 
overleden 2-12-1765 te Diessen 
kinderen: (allen geboren te Diessen) 
Johanna Maria, ged. 14-4-1732, overleden 22-7-1733 te Gilze- 

Rij en 
Johannes, ged. 18-3-1734 
Johanna Maria, ged. 30-6-1738, overleden 8-7-1738 te Diessen 
Adrianus, ged. 31-1-1740, overleden 28-2-1741 te Diessen 
Leonardus, ged 12-6-1742, overleden 7-6-1743 te Diessen 
Josephus, ged. 10-11-1745, overleden 26-11-1793 te Diessen 

357. PAULUS VAN CRONENBURG 
trouwt 4-2-1731 te Hilvarenbeek met Hendrien Adriaan Hendriks  

358. PAULUS GISBERTUS CRONENBURCH 
trouwt 8-6-1621 met Catharina Joannes 

359. PAULUS GIJSBERT VAN CROONENBORCH 
trouwt 15-1-1623 te Best met Catharina N.N., overleden te Best 
16-9-1626 
hertrouwt 17-6-1631 te Best met Ida Godefridusdr. Henrici 
kind uit eerste echt: 
Anna, geb. 1623 te Best 
kinderen uit tweede huwelijk: 
Gijsbertus, ged. 10-8-1632 
Godefridus, ged. 8-3-1637 
Ida Catharina, ged. 24-7-1638 

360. PAULUS GIJSBERTUS VAN CROONENBURGH 
z.v. Gijsbert Joannis en van Joanna Jacobs Joannis 
ged. 24-3-1616 
trouwt 25-2-1648 te Best met Henrica Guilielmusdr. 
kind: 
Gisbertus, ged. 24-1-1650 

361. PAUWELS GIJSBERT VAN CRONENBURGH 
trouwt 22-2-1665 te Oirschot met Pauwelijn Hendrix van der Aa  
kind: 
Gijsbert, ged. 21-7-1683 

362. PAULUS GIJSBERT VAN CROONENBORCH 
trouwt Paulina Hendrixdr. Gijsbert 

363. PAULUS GIJSBERTS VAN CROONENBURG 
trouwt 12-2-1747 te Oirschot met Helena Franciscus van der 
Schoot, overleden 3-3-1759 

364. PAUWELS HENDRICK VAN CROONENBORGH 
trouwt 19-10-1749 te Oirschot met Anna Maria Hendricks van 
Gorkum,  overleden 5-2-1796 te Best 
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365. PAUWELS HENDRIX JOOSTEN VAN CRONENBORGH 
z.v. Henric Justi en Maria Arnoldi Schijntkens 
geb. 5-7-1633 te Best 
trouwt 13-2-1661 te Oirschot met Anneken Denissen  
kind: 
Maria, ged. 16-4-1664 

366. PAUWELS WILLEM VAN CROONENBERG 
z.v. Wilhelmus en van Elisabeth van Taartwijck 
ged. 31-1-1747 te Best 
trouwt 1-10-1769 te Oirschot met Jenne Maria Joseph de Roy  
kinderen (allen gedoopt te Best): 
Elisabeth, ged. 4-7-1770 
Helena, ged. 2-11-1772 
Judoca, ged. 1-6-1777 
Wilhelmina, ged. 3-1-1781 
Wilhelmus Henricus, ged. 26-12-1783 

367. PERIJN JANSE VAN CROONENBURGH 
trouwt 20-2-1667 te Best met Jan Gooerts van den Berck,  overle-
den 26-12-1699 

368. PETER VAN CROONENBURGH 
trouwt 23-3-1739 te Oirschot met Gertruda Henricus van Haar(e)  

369. PETER VAN CR3ONBIBURG 
z.v. Wilhelmus en van Adriana van Oorschot 
geb. 28-4-1810 te Best 
overleden 4-12-1861 te Sint-Oedenrode 
trouwt 29-7-1850 te Sint-Oedenrode met Dorothea, d.v. Adam 

Er

gers  en van Joanna Maria Vervoort, geb. 10-12-1814 te Veghel 
kind : 
Adriana, geb. 8-5-1851 te Sint-Oedenrode 

370. PETRUS VAN CRONENBURGH 
trouwt Margaretha Peters  
kind: 
Anna, ged. 20-12-1680 

371. PIETER VAN CROONENBURGH 
trouwt Aerlanda Roeters  
kind: 
Cornelis, ged. 6-11-1665 

372. PETRUS VAN CRONENBURG 
z.v. Tholof en van Elisabeth Antonij van den Bosch 
ged. 3-8-1781 te Oirschot 
overleden 30-10-1846 te Zeelst 
trouwt 12-5-1811 te Vught met Maria Catharina, d.v. Marcelinus 
de Bruijn  en van Dijmpherie van Lieshout, ged. 16-12-1781 te 
Vessem, overleden 10-3-1819 te Zeelst 
hertrouwt 3-6-1824 te Zeelst met Maria, d.v. Bartholomeus van 
Straten  en van Anna Elisabeth Surger, ged. 8-2-1799 
kinderen uit eerste huwelijk:  

Dymphena en Elisabeth, geb. 8-2-1812 te Oirschot 
Odulphus, ged. 22-9-1813 aldaar 
Cornelis Marcelis, geb. 6-11-1815 aldaar 
Anthony, geb. 26-2-1819 te Zeelst, overleden 12-3-1819 te Zeelst 
kinderen uit tweede huwelijk: (allen geboren te Zeelst) 
Bartholomea, geb. 22-5-1825, overleden 1-6-1825 te Zeelst 
Hendrikus, geb. 15-7-1826 
Johannes, geb. 26-4-1829 
Paulus, geb. 26-1-1832 
Franciscus, geb. 10-1-1834 
Anna Elisabeth, geb. 14-8-1836 
Bartholomeus, geb. 15-6-1840 

373. PETRUS VAN KRONENBURG 
z.v. Antony en van Joanna Maria Matheeuwse 
geb. 2-11-1906 te Oirschot 
trouwt Antonia van de Sande,  geb. 14-7-1907 te Best 
kind: 
Maria Johanna Antonia, geb. 8-5-1938 

374. PEILZUS ADRIAAN VAN M1OONENBURG 
z.v. Adrianus en van Theodora van Beek 
geb. 15-3-1893 te Oirschot 
trouwt 22-1-1920 te Oirschot met Maria Theresia van der Heijden, 
geb. te Best 
kinderen: 
Adrianus Theodorus, geb. 3-5-1921 
Theodorus Franciscus, geb. 16-3-1922 
Maria Theresia, geb. 15-5-1923 
Everdinus Maria, geb. 9-9-1925, overleden 21-3-1938 

375. PETRUS EGIDIUS VAN CROONENBURGH 
z.v. Egidius Henricus en van Johanna Leonardi Tiebos 
trouwt 3-2-1732 te Best met Petronella Francina van Hout,  overle-

t 

?7iitle2130117 27;elselel 

Rutten, d.v. 
?ialris=olinlja°117121-eia  

kinderen uit de tweede echt: 
Rutgers, ged. 24-7-1793 
Franciscus, ged. 25-4-1795 
Petronella, ged. 27-6-1796 
Petronella, ged. 12-5-1798 

376. PETER GIJSBERTS VAN CROONENBURGH 
z.v. Gijsbertus Joannes en van Johanna Jacobs 
ged. 13-9-1618 
overleden 27-3-1686 
trouwt 10-12-1651 te Oirschot met Peterken Huybrechtsdr. Willem 
hertrouwt 1-3-1665 aldaar met Jenneken Wouters Henricx van Ger- 
reven 
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377. PETER GISBERTI VAN CROONENBURGH 
z.v. Gijsbertus Arnoldus en van Hendricusdr. Godefridi Antonie 
Melis 
ged. 5-11-1648 te Best 
trouwt 11-2-1674 te Oirschot met Ida Adriani Verhoeven  
kinderen: 
Godefrida, ged. 29-1-1676 
Maria, ged. 26-12-1677 
Johannes, ged. 17-6-1681 
Arnoldus, ged. 30-10-1683 
Adrianus, ged. 25-6-1686 
Maria, ged. 1-4-1689 
Egidius, ged. 7-9-1691 

378. PETER HENRICUS VAN CRONENBURG 
z.v. Bartholomeus en van Johanna Claassen 
geb. 8-9-1873 te Zeelst 
overleden 11-10-1954 te Eindhoven 
trouwt 16-5-1903 te Woensel met Maria, d.v. Thomas Thomasse  en 
van Anna Maria Verhuysen, geb. 31-12-1877 te Woensel, overleden 
17-6-1961 te Eindhoven 
kinderen: 
Franciscus, geb. 30-4-1904 te Stratum 
Joanna Maria en Bernardina Maria, geb. 29-5-1906 aldaar, Bernar- 
dina overleed 31-5-1906 
Thomas Bernardinus, geb. 1-3-1908 aldaar 
Maria Veronica Coelesta, geb. 23-1-1911 te Tongelre 
Hendrikus Bartholomeus, geb. 18-11-1913 aldaar 
Anna Augustina, geb. 28-10-1914 aldaar, overleden 9-3-1915 

379. PETER HENDRICUS GERARDUS VAN CRONENBURG 
z.v. Thomas Bernardinus en van Wilhelmina Petronella Gertruda 
Martens 
geb. 28-9-1940 te Eindhoven 
trouwt 24-11-1966 te Eindhoven met Clasina Josephina Antonia, 
d.v. Peter Faessens  en Cornelia Huybrechts, geb. 18-6-1942 te 
Venlo 

380. PEPRUS HENRICUS WILHELMUS EMERICUS VAN CRONENBURG 
z.v. Hendrikus Bartholomeus en van Maria Anna Catharina Hendriks, 
geb. 5-8-1938 te Eindhoven 
trouwt 21-7-1964 te Rotterdam met Hendrika Adriana, d.v. Jan 
Frederik van Vierzen,  geb. 24-9-1940 te Voorburg 
kinderen (geboren te Rotterdam): 
Eric Henny, geb. 21-1-1968 
Nicolette, geb. 2-1-1971 

(wordt vervolgd) 

3. GENEALOGIE TEURLINCX  
door H. Teurlincx, Peckiuslaan 15, 5E52 XP Eindhoven 

Noot redaktie: 
Onderstaande gegevens vormen een aanvulling op de genealogie Teur-
lincx, zoals die is gepubliceerd in Campinia, jaargang II (1972), 
blz. 91 - 98. 

Aanvulling op VII. 1.  

VIIa.  NICOLAAS HENDRIK TEURLINCX 
z.v. Hendrik Claas en Mayke de Weyer 
gedoopt te Helvoirt 
van beroep coopbrouwer 
huwt met Catharina van Beurden 
Hun kinderen, allen te Helvoirt gedoopt, zijn: 
1. Petrus  (volgt onder VIIIa. 1) 
2. Johannes  (volgt onder VIIIa. 2) 
3. Cornelius  (volgt onder VIIIa. 3) 
4. Maria, ged. 2-9-1674, trouwt te Helvoirt op 13-2-1695 met 

Jacob Gerrits van de Graaf 
5. Anna, ged. 24-11-1676, trouwt te Helvoirt op 5-2-1702 met 

Peter Jan Daniels 
6. Henricus  (volgt onder Villa. 4) 
7. Wouter, ged. 12-6-1681; wordt poorter van Den Bosch 
8. Constantinus, ged. 1-8-1683; wordt poorter van Den Bosch 
9. Petrus, ged. 28-9-1685; wordt poorter van Den Bosch 

10. Geertrudis, ged. 28-7-1687 
11. Antonius, ged. 25-6-1689 

Alhoewel de doop- of geboortedatum van Nicolaas H. Teurlincx 
niet bekend is (er zijn geen doopboeken uit die tijd), mag uit 
een Helvoirtse schepenakte worden afgeleid, dat hij in 1640-
1641 is geboren; hij wordt in 1693 genoemd als zijnde 52 jaar 
oud. Ook is van hem bekend, dat hij in 1682 koning werd van het 
Sint-Joris-gilde te Helvoirt (zie J.H. Jolles, Schutterijen en 
schuttersgilden, deel I, blz. 176-179). Verder is Nicolaas be-
halve burgemeester ook nog negende onder-rentmeester der Domei-
nen te Helvoirt geweest. 

VIIIa. 1. PEPRUS TEURLINCX 
gedoopt te Helvoirt op 11-2-1669 
van beroep molenaar te Sint Oedenrode 
huwt voor de eerste keer te Oirschot op 5-6-1691 met Anneke 
van Heeswijk, geboren te Oirschot 
huwt voor de tweede maal te Veghel op 26-8-1696 met Elisa- 
beth Peters van Bergeijck, geboortig van Veghel 
huwt voor de derde maal te Sint-Oedenrode op 10-12-1702 met 
Willemina Hendrick van Hoore. 
Uit het eerste huwelijk werden geboren te Sint-Oedenrode: 
1. Walterus, ged. 8-7-1692 
2. Gertrudus, ged. 12-9-1693 
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3. Joannes, ged. 22-3-1695 
Uit het tweede huwelijk werden geboren te Sint -Oedenrode: 
4. Anna, ged. 14-7-1697 
5. Maria, ged. 24-3-1699 
6. Gerardus, ged. 14-12-1700 
Uit het derde huwelijk werden geboren te Sint-Oedenrode: 
7. Constantinus, ged. 29-10-1703 
8. Elisabeth, ged. 22-11-1704 
9. Henricus, ged. 22-11-1706 
10. Anna, Maria, ged. 4-1-1709 
11. Adriana, ged. 3-12-1710 
12. Nicolaas, ged. 10-8-1712 
13. Catharina Hendrina, ged. 7-7-1714 
14. Helena, ged. 8-7-1718 
15. Anna Maria, ged. 29-5-1720 
16. Joanna Elisabeth, ged. 10-5-1722 
17. Joannes, ged. 24-11-1724 

Petrus werd in 1708 keizer van het schuttersgilde. Het ne-
venstaande zilveren schild werd bij die gelegenheid gemaakt, 
waarop de molen van Sint -Oedenrode was afgebeeld, evenals 
het familiewapen. Dit wapen stond ook op het koningsschild 
van zijn vader. 

2. JOHANNES TEURLINCX 
gedoopt te Helvoirt op 30-8-1670 
huwt te Oirschot op 2-6-1697 met Jenneken Timmermans, ge-
boortig van Oirschot. 
Hun kind Johanna, gedoopt te Oirschot op 13-5-1697 wordt ge-
noemd: illegitima. 
Het gezin woont blijkens de verpondingsboeken van Oirschot, 
Kerkhof 1 en 2, in het Steenstraatje. 

3. CORNELIS TEURLINCX 
gedoopt te Helvoirt op 8-6-1672 
huwt te Oisterwijk op 11-2-1702 met Jenneken van Gorcum, die 
daarna als weduwe hertrouwt op 23-12-1706 met Hendrik Jan 
Teurlincx uit Berkel-Enschot (zie hierna onder VIIIb. 2.). 

4. HENDRIK TEURLINCX 
gedoopt te Helvoirt op 22-11-1678 
overleden te 's-Hertogenbosch op 14-9-1742 
huwt met Maria van Hooren, geboortig van Sint -Oedenrode, te 
Oirschot op 10-3-1715. 
Hun kinderen zijn (allen gedoopt te Oirschot): 
1. Nicolaas, ged. 26-1-1716 
2. Anna Maria, ged. 18-7-1717 
3. Catharina, ged. 18-3-1719 
4. Henricus, ged. 6-5-1720 
5. Constantinus, ged. 28-9-1721 
6. Johannes, ged. 22-9-1723 

Volgens de kerkerekening van St. Janskerkhof te 's-Hertogen- 
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bosch is Hendrik begraven op 14-9-1742. Zijn zoon Hendrik 
is op 28-3-1744 poorter van 's -Hertogenbosch geworden. 
Voorts moet worden opgemerkt, dat Hendrik gehuwd is met een 
zuster van Peters derde vrouw. 

Aanvulling op VII. 4.  

VIIb.  JAN TEURLINCX 
z.v. Hendrik Claas en van Mayke de Weyer 
gedoopt te Helvoirt 
huwt te Tilburg op 27-1-1672 met Paulina van Osch, d.v. Pauwel 
en van Maria Michiels Geraerts de Veth. 
Jan overlijdt te Tilburg op 16-12-1713. 
Kinderen uit dit huwelijk, gedoopt te Tilburg: 
1. Maria, ged. 7-11-1672 
2. Petrus  (volgt onder VIIIb. 1) 
3. Johanna Maria, ged. 13-6-1679 
4. Johannes, ged. 16-11-1681, overleden te Tilburg op 21-3-

1716 
5. Hendricus  (volgt onder VIIIb. 2) 

Jan woont op Enthoven en heeft goederen te Loven, Hoeven en 
Enthoven. Hij oefent, evenals zijn vader, het beroep uitvan 
radmaker. Uit een notariële akte, welke Jan liet opmaken, 
blijkt dat zijn broer Adriaan (zie VII. 5., Campinia, jaargang 
II, blz. 92) in Driel woont. 

VITIb. 1. PEPRUS TEURLINCX 
overleden te Boekel op 12-8-1746 (zie schepenakte in rech-
terlijk archief Tilburg, R 529; in die akte is sprake van 
een opgave van onroerende goederen te Tilburg, die Peter 
nalaat aan zijn broeder Hendrikus (zie VIIIb. 2.)). 
Uit onderzoekingen is komen vast te staan, dat Peter lid 
was van de Congregatie der Broeders Penitenten van de Hei-
lige Franciscus van Assisië. 
In een notariële akte, welke is opgemaakt te Eindhoven op 
22-2-1715 is sprake van een testament van langstlevenden 
tussen Daniel de Brouwer, Peter Moescops en Peter Teurlincx. 
Zij gedrieën woonden in Zeelst en hadden aldaar een gemeen-
schap gesticht, welke heden nog bestaat als de "Daniel de 
Brouwerstichting". De plaats waar zij woonden, was op de 
hoek van de Polkestraat-Bossebaan. In 1722 gingen zij zich 
vestigen in Handel (gemeente Gemert) om aldaar, naast het 
beoefenen van de landbouw, ook het kosterschap van de ge-
nade-kapel van O.L. Vrouw waar te nemen. Toen hun aantal 
groeide, besloten zij zich toe te leggen op het geven van 
onderwijs aan de jeugd. 
Moeilijkheden, ook als gevolg van het brouwen van bier, 
welke de concurrentiepositie van de in Gemert wonende brou-
wers schaadde, noodzaakten hen het Gemerts grondgebied te 
verlaten. Zij vestigden zich in de Vrije Heerlijkheid van 
het Land van Ravestein en wel in de tegenwoordige gemeente 
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Boekel, amper tien minuten gaans over de grens van Gemert 
met Boekel. Zij stichtten aldaar een nieuwe Kluis, welke 
thans deel uitmaakt van huize Padua. 

2.  HINDRICUS TEURLINCX 
geboren te Tilburg en gedoopt op 23-3-1684 
huwt te Oisterwijk op 23-12-1706 met Jenneken van Gorcom, 
weduwe van Cornelis, z.v. Claas Teurlincx (zie VIIIa. 3.). 
Hendrik overlijdt te Enschot op 19-4-1770 op 86-jarige 
leeftijd. 
Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren, allen te Til-
burg: 
1. Francis, ged. 6-10-1738, huwt met Johanna Adriaans van 

Gestel, geboortig van Antwerpen en wonende te Tilburg. 
2. .Anna Maria, gehuwd met Adriaan Willems Zeegers 
3. Paulus, die ongehuwd blijft en overlijdt op 13-7-1784. 

Hij woont aan de Oostheijkant. 
Op 11 april 1741 draagt Hendricus onroerend goed over aan 
zijn zoon Paulus, die dit weer bij testament van 20-11-1783 
vermaakt aan zijn broer en zuster. 

VIII. ONTDEKKINGEN IN HET OIRSCHOTSE ARCHIEF 

door J. Uiten 

Hoewel de uiteindelijke inventarisatie van de omvangrijke Oirschotse 
archieven nog jaren zal duren, wordt er wel regelmatig aan gewerkt. 
Bij een eerste sortering van zo'n 6000 losse stukken, die gestadig 
voortgang maakt, werden reeds enkele zaken duidelijk, die velen mis-
schien zullen interesseren en die wij U dan ook niet willen onthouden. 

DE OUDE BANK VAN OERLE 

Toen in 1921 de nieuwe gemeente Veldhoven - ook wel genoemd Groot-Veld-
hoven - gevormd werd uit de dorpen Veldhoven, Meerveldhoven, Zeelst en 
Oerle, was dit eigenlijk niet iets nieuws maar het herstel van een ou-
de toestand en dan nog maar een gedeeltelijk herstel. 
In de vergadering van het dorpsbestuur van Veldhoven - destijds omvat-
tende Zeelst, Veldhoven en Blaarthem - van 6 juni 1761, gepubliceerd 
in Campinia, jaargang I, blz. 72 onder nr. 63, werd gesproken over de 
oude bank van Oerle. Deze bank heeft volgens mededeling van president 
Hermanni in deze vergadering nog 50 jaar bestaan na 1505; exact bestond 
ze tot 1560. (Zie: W. Klaasen, Inventaris van de archieven van de ge-
meente Veldhoven, Inleiding, blz. XIII.) 
Deze OUDE BANK omvatte de volgende dorpen: Oerle, Zeelst, Véldhoven 
(oudtijds Zonderwijk), Meerveldhoven, Blaarthem, Vessem, Wintelre en 
Knegsel. Zij was dus aanmerkelijk groter in gebied dan het in 1921 ont-
stane Groot-Veldhoven. 
In 1560 is deze bank gesplitst in drie banken: 1. Oerle met Mreerveldho- 
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ven, 2. Zeelst, Veldhoven en Blaarthem, 3. Vessem, 1Jintelre en Kneg-
sel 
Van het archief van deze OUDE BANK is weinig over. Dit archief was 
thuis in Oerle, het oude centrum (Zand-Oerle), maar is in voorgaande 
eeuwen zo verwaarloosd, dat het in 1887 praktisch gedwongen werd over-
gedragen aan het Rijksarchief in 's-Hertogenbosch. Daar is het restant 
geïnventariseerd en uiteindelijk onlangs terugbezorgd op het streekar-
chief. Er is bijna niets van de OUDE BANK bij. 
Maar er is nog een andere bron voor het Oerlese archief en wel dat van 
Oirschot. Dat kwam zo. Vanaf 1685 was Ericus Duytz secretaris van Oer-
le. Rond het jaar 1695 was de Oirschotse secretaris Peter van Andel 
zeer oud. Hij was rond 1640 al een paar jaar in dienst als secretaris 
in Oirschot en vanaf 1648 ononderbroken tot aan zijn dood. Tevens was 
hij, zoals gebruikelijk, ook griffier van het kwartier Kempenland. 
Rond 1695 nu gaat Ericus Duytz, secretaris van Oerle, optreden als 
griffier van Kempenland. Waarschijnlijk was hij slechts waarnemer voor 
Peter van Andel, die immers nog kort voor zijn dood in 1700 betiteld 
wordt als secretaris van Oirschot en griffier van Kempenland. Met die 
waarneming echter had Ericus Duytz praktisch de zekerheid in handen, 
dat hij Peter van Andel bij diens dood in beide functies zou opvolgen. 
Dit gebeurde dan ook in 1700. Hij is waarschijnlijk nog in de loop van 
dat jaar naar Oirschot verhuisd, maar bleef tot 1703 tevens secretaris 
van Oerle. Door deze gang van zaken zijn verscheidene Oerlese stukken 
van die tijd in Oirschot terecht gekomen, waardoor ze van een bijna 
zekere ondergang zijn gered. 
Wat heeft dat nu te maken met de OUDE BANK van Oerle, zult U misschien 
denken, die was immers al sinds 1560 verleden tijd. Nu blijkt die tijd 
echter niet absoluut verleden te zijn, met andere woorden de OUDE BANK 
van Oerle is in zekere zin nog blijven voortbestaan. 
Het zijn met name twee zaken, die niet door de afzonderlijke dorpsbe-
sturen werden behandeld maar door de OUDE BANK: het beheer van ver-
schillende gemeynte-gronden en de vertegenwoordiging in het bestuur 
van het kwartier Kempenland. Na de splitsing in drie banken blijkt de 
OUDE BANK, zoals vroeger, nog vertegenwoordigd in de kwartiersvergade-
ring door twee gekommitteerden. 
Dezen werden gekozen uit de regenten der diverse dorpen volgens een 
bepaald roulatiesysteem. Hoe dat precies in zijn werk ging is nog niet 
duidelijk. Wel staat dit vast: als b.v. Veldhoven en Oerle aan de 
beurt waren om ieder een gekommitteerde naar de kwartiersvergadering 
af te vaardigen, werden deze uit de zittende regenten van die twee 
dorpen gekozen door de regenten van de omliggende dorpen. Deze gekom-
mitteerden kregen dikwijls een strikt omschreven lastgeving mee. Aan 
de kwartiersvergadering ging dan ook bijna altijd een vergadering van 
de OUDE BANK vooraf, die door de secretaris in Oerle werd bijeengeroe-
pen. 
Naast een vergadering van de OUDE BANK was er nog ooit een vergadering 
van de dorpen, die gerechtigd waren in "den grooten aard van Oerle"; 
deze bestreek een nog uitgebreider gebied dan de OUDE BANK. Tot nu toe 
zijn daarvan echter te weinig stukken voor de dag gekomen, om tot con-
clusies te leiden. Mogelijk geven de uit Den Bosch teruggekomen stuk-
ken hierover nog enige opheldering. 

LIEMPDSE ARCHIEFSTUKKEN IN OIRSCHOT 

Bij een eerste sortering van de duizenden losse stukken van de Oir-
schotse archieven kwamen een paar stukken voor de dag, die naar zich 
liet aanzien in het Liempdse gemeentearchief thuishoren. De vraag, 
hoe ze dan in Oirschot gekomen waren, loste zich op toen een paar 
privé-brieven aan secretaris Goossens tevoorschijn kwamen. 
Gerard Goossens, secretaris van Oirschot en griffier van Kempenland 
van 1626 tot 1648, blijkt namelijk voor 1626 secretaris geweest te 
zijn van Liempde. Misschien heeft hij, zoals Ericus Duytz van Oerle, 
zijn voorgaande functie nog enige tijd waargenomen, toen hij al in 
Oirschot woonde. 

DE OIRSCHOTSE KAPITTELSTATUTEN VAN 1446 

(Men zie hiervdor: A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels 
van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot, blz. 192 e.v. en 252 
e.v.) 

Het heeft me altijd geintrigeerd, hoe het mogelijk is, dat de statu-
ten van 1446 in 1499 en 1501 werden aangevuld, terwijl er ook statu-
ten zijn van 1472. Het lijkt een wat onlogische gang van zaken. 
Frenken heeft voor zijn publikatie alleen de beschikking gehad over 
een registertje, waarvan de tekst, zoals hij zelf zegt, hier en daar 
corrupt is. Dit uit zich vooral in de inleiding en in de bepalingen 
3 en 4. 
NU blijkt er echter nog een andere tekst beschikbaar te zijn, name-
lijk in het register Van Dooren-Van Baar, dat zich bevindt in het pa-
rochie-archief van Oirschot. 
Dit zeer uitgebreide en goed verzorgde register is vermoedelijk be-
gonnen en voor veruit het grootste gedeelte geschreven rond 1550 -
1600. Vanaf 1748 is de geschiedenis van dit register duidelijk. In 
dat jaar kwam het in handen van de Oirschotse familie Van Dooren, van 
wie het overging op de aangetrouwde familie Van Baar, die later uit 
Oirschot vertrok en die het in 1861 schonk aan de parochie Oirschot. 
Uit de brede interessesfeer van het verzamelde rijst het vermoeden, 
dat het geschreven is b.v. door een rector van de Latijnse school. 
Het is duidelijk gericht op datgene, wat Oirschotse geestelijken, no-
tarissen en ambtenaren dienden te weten. 
Op blz. 257 e.v. treffen we de bedoelde tekst aan met uitzondering 
van bepaling 16, wat het vermoeden doet rijzen, dat deze later dan 
1501 is toegevoegd. 
Reeds bij een oppervlakkige vergelijking blijkt, dat de tekst beter 
is dan die, waarover Frenken beschikte. De door hem gesignaleerde on-
duidelijkheden zullen wel opgelost kunnen worden: zij zijn vooral 
ontstaan door het overslaan van stukken zin. Wij hopen hiervan te 
zijner tijd een tekstkritische uitgave te verzorgen. 
Wij beperken ons hier tot de aanvang van het stuk, die het onlogische 
in de gang van zaken lijkt op te lossen. 
Terwijl in het registertje van Frenken het jaartal is aangeduid door 
deels Romeinse, deels Arabische cijfers: MCCCC 46, is in het register 
Van Dooren-Van Baar het jaartal voluit geschreven: anno millesimo 
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quadringentesimo nonagesimo sexto, dat is 1496. 
Nu weet iedereen, die oud schrift heeft gelezen, hoe gemakkelijk men 
zich in die tijd kan vergissen met een 9 en een 4. Frenken kennende, 
kunnen wij niet aannemen, dat hij zich vergist heeft. De schrijver 
van het registertje echter, die blijkens zijn weglatingen wat slordig 
gewerkt heeft, kan zich best vergist hebben. Wij kunnen dus veilig 
aannemen, dat de bedoelde kapittelstatuten niet van 1446 zijn maar 
van 1496. 

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

46. Nieuwstraat 7 - sektie F 5896, en Kerkstraat 1 - sektie F 5895, 

De lijst van onroerende monumenten in de gemeente Oirschot beschrijft 
dit pand als volgt: 

"Huis met gepleisterde topgevel, achterkant tegen Torenstraat 8 aan-
gebouwd". 

De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eige-
naars, respektievelijk bewoners de volgende Personen: 

A. WOUTER VAN CUIJCK 
overleden 1638 

B. DE ERFGENAMEN VAN WOUTER VAN CUIJCK 
"Huijs en Hoff" 
grootte: 33 roijen 
aanslag: S g. 18 st. 
verpondingsboek nr. 1, fol. 78 

C. a. JAN ODULPHUS GOOSSENS 1665 
"de hellicht in Huijs en hoff" 
grootte: 161 roijen 
aanslag: 3 g. 
dit pand is thans: Torenstraat 8 "Huize Diest" 
(zie Campinia II, blz. 128 e.v.) 
verpondingsboek nr. 1, fol. 79 b 

b. NICOLAAS JANSSEN VAN CUIJCK 1665 
"1/4 part in Huijs en Hoff" 
grootte: 81 roijen 
aanslag: 1 g. 9 st. 8 p. 
1665 naar Dirck Janssen van Moretten 
verpondingsboek nr. 1, fol. 77 v 

c. DIRCK JANSSEN VAN MORETTEN 1665 
"1/4 part in Huijs en Hoff" 
grootte: 81 roijen 
aanslag: 1 g. 9 st. 8 p. 
1665  

van Cathalijn wed. van Nicolaas Janssen van 
Cuijck 
"1/4 part in Huijs en hoff" 
grootte: 8/ roijen 
aanslag: 1 g. 9 st. 8 p. 
verpondingsboek nr. 1, fol. 77 v. 

De panden C. b. en c. worden thans onder D. voortgezet. 

D. DIRCK JANSSEN VAN MORETTEN 
MARIA VAN MORETTEN, weduwe van Corstiaen Moeskops 
"Huijs en Aenstede" 
grootte: 161 roijen 
aanslag: 2 g. 19 st. 8 p. 
1739 
aan Jan Babtist Smits: 
6 roijen uit de aenstede 
aan Ariaen Jansen van Loon: 
Huijs en uit de aenstede 10 roijen 
verpondingsboek nr. 2, fol. 70 v. 

E. ADRIAAN JANSSEN VAN LOON 
"Huijs en uijt de aenstede" 
grootte: 10 roijen 
aanslag: 2 g. 10 st. 
verpondingsboek nr. 2, fol. 70 v. 

F. HENDRICK JANSE BAIJENS 
"Huijs en uijt de aenstede" 
grootte: 10 roijen, aanslag: 2 g. 10 st. 
1747 
van Cornelis Willem Snellaars: 
"in't huijs en hof f" 
grootte: 2 roijen 
aanslag: 7 st. 8 p. 
verpondingsboek nr. 2, fol. 73 v. 
Later omschreven als volgt: 
"Huijs, aenstede en hoff" 
grootte: 12 roijen in 2 parcelen 
aanslag: 2 g. 17 st. 8 p. 
verpondingsboek nr. 3, fol. 93 

G. LOUIS, LUIJCAS, MICHIEL, GIJSBERT, JAN, 
JOHANNA, CORNELIA en PEETERNEL, en vanaf 
1780 MARTHA BAIJENS, PEETER VAN ANTWERPEN 
z.v. MARIA ANNA BAIJENS, KINDEREN VAN HEN-
DRICK JANSSEN BAIJENS 
"Huijs, aenstede en hof f" 
grootte: 12 roijen 
aanslag: 2 g. 17 st. 8 p. 
verpondingsboek nr. 4, fol. 67 
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0. HENDRIK NICOLAAS VAN !MIN, beroep kuiper 
1776 HE'IDRIEN VAN HOOFF, weduwe van 1'.N. van Naaren 

Artikel 3642 
volgnrs. 5, 6, 7 
Artikel 4247 
volgnrs. 8, 9, 10 • 
omschrijving als artikel 2341 
verkoop: 1929 

1776 P.  ADRIANUS HENDRIKUS VAN DER HAM.SFOORT, beroep 
chauffeur 
WILIIELMINA CATHARINA SMETSFRS, weduwe van A.H. 
van der Hamsfoort 
Artikel 5384 
volgnrs. 1, 2, 3 
Nieuwstraat 7, Oirschot 
omschrijving als artikel 2841 
1934 verbouw 

FRANCISCUS M.J. VAN DEN BOSCH, beroep verple- 
ger 
Artikel 8491 
volgnr. 1 
sektie F 459: Huis 
grootte: 1 A 13 CA 

1832 1975: verkoop naar artikel 9133 volgnr. 1 = 
Nieuwstraat 7 
volgnr. 2 
sektie F 460: kuiperij 
grootte: 35 CA 
1976: verkoop naar artikel 8830 volgnr. 6 
Kerkstraat 1 
volgnr. 3 
sektie F 464: schuur 
grootte: 37 CA 
1976: gedeeltelijke verkoop naar artikel 8830, 

1870 volgnr. 8 en artikel 9133, volgnr. 6. 

R. HUBERTUS W. VULLINGS, beroep kellner 
Nieuwstraat 7 
Artikel 9133 

1877 volgnr. 1 
sektie F 459: huis 
grootte: 1 A 13 CA 
1976: naar artikel 8491, volgnr. 6 
volgnr. 2 
1976: sekties F 460 en F 464 gedeeltelijk naar 
artikel 8491, volgnrs. 2 3 
1976 volgnrs. 4, 5, 6, 7 
verandering van sektie F 459 ged. in sektie F 
5896: huis 
grootte: 98 CA 

H. MICHIEL, JAN, JOHANNA, CORNELIA EN PEETER-
NELLA, KINDEREN VAN HENDRICK JANSSEN BAIJENS 
bij koop 
"Huijs, aenstede en hoff" 
grootte: 12 roijen 
aanslag: 2 g. 17 st. 8 p. 
verpondingsboek nr. 4, fol. 66 v. 
verpondingsboek nr. 5, fol. 69 

I. MICHIEL EN CORNELIA, KINDEREN VAN HENDRIK 
BAIJENS (Cornelia tot 1809) 
"Huijs, aenstede en hof" 
grootte: 12 roeden 
aanslag: 12 g. 17 st. 8 p. 
verpondingsboek nr. 6, fol. 66 

Het kohier der huizen van 1808 vermeldt de volgende eigenaars: 

DE KINDEREN HENDRIK BAIJENS 
MICHIEL BAIJENS 

J. WILLEM VAN DER STEEN 
K. ADRIAAN VAN DEN BIGGELAAR 

HENDRIK PETER VAN HAAREN 

De kadastrale leggers wijzen de volgende eigenaars aan: 

L. HENDRIK PETER VAN HAAREN, beroep bakker 
Artikel 190 
volgnrs. 1, 2, 3, 4 
sektie F 459: huis 
grootte: 1 roede, 13 ellen 
sektie F 460: huis 
grootte: 35 ellen 
sektie F 464: schuur 
grootte: 37 ellen 
1870 scheiding 

M. JAN CORNELIS VAN DEN BIGGELAAR, beroep bakker 
Artikel 2525 
volgnrs. 1, 2, 3, 4 
omschrijving als artikel 190 

N. HENDRIK VAN HAAREN, beroep kuiper 
Artikel 2841 
volgnrs. 1, 2, 3 
sektie F 459: huis 
grootte: 1 roede, 13 ellen 
sektie F 460: kuiperij 
grootte: 35 ellen 
sektie F 464: schuur 
grootte: 37 ellen 
1897 successie. 

Q. 

1897 
1905 

1929 

1966 

1970 

1975 
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Nieuwstraat 7 

verandering van sektie F 464 ged. in sektie F 
5894: schuur 
grootte: 36 CA 
1979: verkoop. 

WILHELMUS CHRISTIANUS CORNELIS SCHUT, beroep 
gemeentearbeider, Kerkstraat 1 
Artikel 8830 
volgnrs. 5/8 
1976: verandering van sektie F 464 ged. in 
sektie F 5893: tuin 
grootte: 19 CA 
volgnrs. 6, 9, 10 
verandering van sektie F 460 ged. in sektie 
F 5895: huis en tuin 
grootte: 50 CA 
1976 en 1977: gedeeltelijke vernieuwing en 
verandering van bestemming. 

1976 
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1979 anderen saken hon van node sijnde 
berge begerende sijnsi sieck ofte 
den ghenen des hon van node wesen 
scerbier. 

Item men doet den wert ende regent in den gasthuijs voerscreven een 
coe te houden die hij sculdich sal sijn goet te houden jaerlics 
ende den gasthuijs weder te laten int afsceijden van hom ende 
sijnder huijsvrouwe, die selver coe ofte een ander coe goet 
sijnde als die coe die hem gedaen wordt met suiker conditien 
ofte die coe mansse wordde soe sellen die provisoren die veran-
deren ende hen daervoer een tijtcalinge coe conen oft den gast-
huijswert belieft. Ende oft die coe te aut wordde soe sellen 
sij doen des geliken. Ende daer mede sal hij besorgen allen ar-
men sieken ende vrouwen die jonge kijnderen hebben ofte dragen 
in suijvele soe hem des van node wesen sal tsij van boter, ro-
men ofte melck ende des vridaghs ende saterdaghs den pot daer 
mede sieden voer hem ende voerden armen. 

Item totter koe sal hij hebben weij die hij sal gebruijken tot noot 
ende orbaer des gasthus voer hem ende voer den armen. 

Item men doet hem jaerlics enen redeleken osch voer hem ende voerden 
armen daeraf hij sculdich sal sijn den armen mede te deijlen na 
dat beste van sijnder consciencie daer na dat hem sal duncken 
dat van node te sijn. 

Item allen rebauwen, boven ende wedelers met honnen dernen, die daer 
opgaen van der eender steden ende vanden enen gasthuijs totten 
anderen, die sal hij uuten gasthuijs houden ende keren ende niet 
herberghen na allen sijnen vermogen ende doen hon alsoe wenighen 
geriefs als hij can. Ende bisonder soe en sal hij van alsulken 
personen ofte tegen hon in gheenerwijs broot, vlasch, eijer ofte 
ennighe dingen tegen hon copen noch in gheenderwijs bier laten 
halen ofte drinckenscappe te houden inden gasthuijs, mer hij sal 
sijn uuterste beste doen alsulken boeven die plaetse te verleden 
ende van daer te verdriven. 

Item voert soe sal die voerscreven gasthuijsweert sculdich sijn van 
den osch jaerlics te besorgen voer hem ende voerden armen licht 
van kerssen ende van den vette daeraf comende den pot te connen 
ende te sieden. 

Item men doet hem oeck na ghelech van den jaer ende nader tijt dats 
van node.sij een vercken of een half jaerlics na dien dat den 
provisoren van node sla duncken wesen ende na dat die tijt uut 
wijst. 

Item hieraf sal hij oeck den armen mede deijlen als vanden osch ende 
dat rosel sal hij bewaren om voer hen ende voerden armen den pot 
daer mede te connen. 

Item het sij van vette, vleeschnat ofte van molck dat den gasthuijs-
wert overt ende hij ontberen mach dat sal hij armen huijsarmen 

X. EEN NIEUWE BEHEERDER VAN HET ST.-JORISGASTNUIS TE OIRSCHOT 
EN ZIJN CONSIGNES, anno 1494. 

door A.H.M. van der Meulen, Amazonenlaan 5 te Eindhoven. 

Noot: Onderstaande akte, aangetroffen in een protokol van het oud-
rechterlijk archief van Oirschot (Pt. 126A, blz. 139 - 142), houdt 
de aanstelling in van een nieuwe beheerder van het St.-Joris-
gasthuis te Oirschot. In deze akte is aangegeven op welke manier 
de "gasthuijswert" zijn gasten dient te behandelen, welke midde-
len hem ten dienste staan voor het levensonderhoud van zijn gas-
ten en zijn huisgezin, wie hij uit het gasthuis dient te weren, 
evenals de regeling van de energievoorziening. Eveneens blijkt 
daaruit, dat eventuele overschotten aan voedsel uitgedeeld die-
nen te worden aan de Oirschotse huisarmen. Ook beschreven is, 
dat de beheerder verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 
huis, de "beijart", de kapel en de tuin, alsmede voor de inven-
taris van het gasthuis. Tenslotte wordt vastgelegd, dat bij het 
vertrek ("afsceijden") van de beheerder en zijn gezin de gehele 
inboedel, inclusief de oogst, achtergelaten dient te worden, met 
uitzondering van hetgeen zij zelf hebben ingebracht. 

Achter de transkriptie is een verklarende woordenlijst opgenomen. 

De redaktie. 

Scepenen in Oerschot .tugen onder onsen ghemeijnen segel dat voer ons 
comen sijn her Willem Artssoen, deken der kercken Sunte Peters tot 
Orscot, ende her Wernaer van Mirrode, canonick der selver kercken, en-
de meester Jan Belions, voertijts wert in den gasthuijs van Oerschot, 
ende Cornelis Smeeds, als provisor desselven gasthuijs van Oerschot. 
Ende hebben geset ende gheordineert Wouteren Wouter Máthijs Backssoen 
tot enen wert ende regent te sijne in den gasthuijs van Oerschot om 
dat selver gasthuijs op te houden ende daerinne te wonen in manieren 
hierna volgende. 

Inden ierste soe sal Wouteren vorscreven sculdich sijn te ontvangen 
ende te herbergen enen nacht allen armen menschen, die over wech reij-
sen ende bescheet hebben van honnen prochiaen ofte van honnen steden, 
vriheiden ofte dorpen om pelgremmadse of bevarden te reijsen, ofte in 

S.  HENRICA CORNELIA MARIA VAN DER PUTTEN, be- 
roep wijkverpleegkundige, Nieuwstraat 7 
Artikel 9890 
volgnr. 1 
sektie F 5894: tuin, Kerkstraat 
grootte: 36 CA 
volgnr. 2 
sektie F 5896: huis, Nieuwstraat 7 
grootte: 98 CA 

ende daer comen int gasthuijs her- 
ghesont ende dien mede deijlen van 
sal, in vuer, licht, potspise ende 
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mede deijlen. 

Item men doot hem jaerlics enen sack sauts omden osch ende vercken 
mede te sauten ende voert tot profijt van hem ende van den ar-
men 

Item men doet hem oeck jaerlicks garst ende maut om scerbier daer af 
te sieden voer hem ende voerden armen. 

Item men doet hem oeck in die vasten ertten enen sester ofte meer 
ofte min na dien dat van node is ende die tijt uutwijst voer 
hem ende voerden armen. 

Item noch doet men hem raepsaet om in die vasten voer hem ende voer-
den armen den pot te sieden ende den armen inde noot mede te 
hulpen te comen voer hon boter. 

Item noch doet men hem torf om voerden armen in de wijnter vuer te 
stoken als men ghewoenlijc is ende na dien dat cout is ende 
dats van node sij groet ende cleijn. 

Item men doet hem tsiaers vier hondert rijshouts meer ofte min na 
dat dien wijnter cout ende den last vanden armen luden groet 
is 

Item soe wanneer dat die gasthuijs wert ende regent ennige hout hou-
wen wil opter erffenisse des gasthuijs, dat sal hij den provi-
soren van den gasthuijs laten weten ende dat sal den gasthuijs 
wert afcortten aen die vierhondert rijshouts. 

Item van allen desen punten voerscreven soe sal die gasthuijswert 
die sculdich sijn te ghebruijken ter notorsticheijt van hem 
ende den armen ende dat al gelijc sijns selfs ende der armer 
goet. Ende soe wes hem anderen toecomende jaers want den last 
van den enen jaer meerder is dan van den anderen jaer. Ten waer 
dat woude bederven, soe sal hij dat den armen huijsarmen mede 
deijlen. Ende dat niet mogen vertrecken, vercopen of veranderen 
ingheender manieren tot ennigen profijt voer hoer mer tot pro-
fijt der armen. 

Item dat die gasthuijsmeester tsiaers oeck niet houden ofte mesten 
en sal ennighe viervotige beesten meer dan hij selver tsiaers 
voer hem ende zijn huijsgesinne in sijnen huse behoeft te eten 
om dat tmolck ende wermoes den armen niet en werde vertogen. 

Item dat hij oeck sculdich sal sijn te houden dat woenhuijs ende die 
scuer in suiker reraracien van doren, vensteren ende wenden als-
men hem dat leveren sal. 

Item dat hij den hof reken, planten ende seijden sal totten meesten 
noot ende profijt der armer. 

Item dat hij den beij art ende die capelle sal ruijmen, reijnich hou-
den van wagen, carre, ploech ende van allen hout ende becomme-
ringe gelijck inen kercken ende capellen sculdich is te houden. 

Item dat hij oeck dat misghewaet reijndelijck van wassen ende anders 
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sal houden. 

Item dat hij oeck der armer luden cameren van bedden ende bedstroe 
ende die laken te wassen soe reijnelijc sal houden als sijne 
selfs ende in elcke camer enen emer te dragen om hon ghevoech 
d'inne te mogen doen ende die cameren te keren ofte doen keren. 

Item allen huijsraet van potten, ketel, scotel ende lepel dat her 
ghelevert wordt sal hij sculdich'sijn int afsceijden hij ofte 
sijn erfgenamen wederom te leveren den provisoren ende insge-
lijcks die gasthuijsbedden, laken, sadsen, die den gasthuijs 
toebehoren en sal die gasthuijswert niet orbaren ofte besuighen 
mer dié sal hij laten liggen inder armer luden cameren in der 
capellen. 

Item dat die gasthuijs wert int afsceijden van hom ende sijnder 
huijsvrouwen sijofte hon erfgenamen niet meer mede ende uuten 
gasthuijs dragen ofte vueren en sellen dan sij daer brocht en 
hebben. 

Item dat sij allen die scaren opten velde staende ofte inder scueren 
liggende, dat die tgasthuijs houden ende hebben sal om den ghe-
nen die na hon int gasthuijs weder tomen sellen wonen daer mede 
den armen te onderhouden ende uut te reijken van den ghenen des 
ghewoenlijck is sonder tegen seggen. 

Gegeven int jaer ons Heren geboert, XIIIC XCIIII den XVI februario. 
Schepen: Jorden Jan die Crom. 

Verklarende woordenlijst  (in volgorde van voorkomen in de tekst): 

bevarden -  bedevaart 
scerbier - scharrebier, schraal bier 
mansse - onvruchtbaar 
tijtcalinge - koe, die aan telling is 
consciencie - geweten 
sieden - koken 
boven - boeven 
wedelers - vioolspelers 
connen - koken 
overt - over heeft 
sester -  inhoudsmaat 
wermoes - groente 
reken - harken 
seijden -  zaaien 
beij art - gemeenschappelijke eetzaal (vermoedelijk het 

pand Gasthuisstraat 5) 
sadsen - vermoedelijk dekens van een bepaalde stof 
scaren oogst. 
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