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De laatste aflevering ! 

Geachte abonnee 

I. JACQ. CUIJPERS (1850-1926) VOORWOORD 
Enkele gegevens over zijn personalia 
en zijn teken- en letterkundig werk 

door Jacq. Bijnen 

Voor u ligt de allerlaatste aflevering van CAMPINIA. 115 afleveringen van 
gemiddeld 50 pagina's, dat wil zeggen 5750 pagina's, met daarin artikelen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen, gewijd aan de geschiedenis en inwoners van 
vooral Oirschot, Best en Veldhoven. 
Wij willen hierbij onze hartelijke dank uitspreken aan alle auteurs, die er in de 
loop der jaren voor hebben gezorgd, dat we iedere drie maanden een aflevering 
konden samenstellen. Onze dank gaat ook uit naar drukkerij MARAS in 
Oostelbeers, dat sinds 1982 het drukwerk heeft verzorgd. 
Tenslotte danken wij u als lezer-abonnee. Het aantal abonnee's heeft ons altijd 
gesterkt in de gedachte, dat CAMPINIA bij een groot aantal mensen in de regio, 
maar ook daarbuiten, als een lezenswaardige periodiek werd beschouwd. Dit was 
voor ons altijd een stimulans om door te gaan. 
Maar zoals in de aflevering van januari jl. vermeld, zal per 1 maart 2000 het 
Rayondepot Oirschot worden opgeheven en opgaan in het nieuwe Streekarchief 
Regio Eindhoven. Een nieuwe dienst, een nieuw gebouw en wellicht een nieuw 
tijdschrift. 

De redactie 

n.b. 
In december zal u een geheel bijgewerkte inhoudsopgave van alle 29 jaargangen 
worden toegezonden, waarbij tevens de index op de laatste jaargang. 

Twee Veldhovense hoofdonderwijzers, die ons uit eind vorige en eerste helft van 
deze eeuw veel materiaal over historie, (volks)taal en heemkundige onderwerpen 
hebben nagelaten, zijn Cornelis Rijken en Jacq. Cuijpers. Over Rijken publiceer-
den we een levensbeschrijving en bibliografie (Campinia, 28 (1998), pag. 65-81); 
hieronder volgt een aanzet voor een beschrijving over Jacq. Cuijpers (zijn gebrui-
kelijke roepnaam was Jacq.). 

Johannes Jacobus Hubertus Cuijpers, geboren te Neeritter 16 november 1850, hul-
ponderwijzer te Neeritter (1875), onderwijzer te Helmond (1875-1881), Heel en 
Panheel (1882), hoofdonderwijzer te Zeelst(1883-1916), overleden te Veldhoven 
op 16 februari 1926, zoon van Joannes Cuijpers (kleermaker) en Maria Catharina 
Verwijlen, huwde op 21 april 1884 te Hunsel-Neeritter met Susanna Maria 
Petronella Driessens, geboren te Neeritter 26 september 1862, overleden te Vught 
19 maart 1902, dochter van Johannes Cornelis Hubertus Driessens (bierbrouwer-
burgemeester) en Maria Gertrudis Linssen; hertrouwde te Zeelst op 23 september 
1905 met Johanna Maria Bijnen, geboren aldaar 2 juli 1868, overleden te 
Meerveldhoven 3 mei 1916, dochter van Alexander Bijnen (metselaar-aannemer) 
en Maria Hendrica Eliëns. 
Uit zijn eerste huwelijk had hij drie kinderen (Jan, Kees en Maria-Henriëtte); uit 
zijn tweede één kind (Lex). 
Tijdens het verblijf in Zeelst woonde het gezin Cuijpers in het schoolhuis (in 1955 
gesloopt) aan de Blaarthemseweg (deel van de langgevelcombinatie raadhuis-
school-woning). 

Tekenaar - kalligraaf - verzamelaar van volkse taal, gewoonten en verhalen 
Naast zijn onderwijzerschap maakte Cuijpers met vaardige hand tekeningen en 
kalligrafeerde hij in sierlijke letters vele oorkonden, gedachtenis-tableaus, funda-
tietabellen en naamlijsten. Hij wist met zijn prenten, teksten, verzen en chrono-
grammen vrijwel alle feestelijke gebeurtenissen in zijn familie en in Zeelst en 
Meerveldhoven een bepaald cachet te geven. In het archief van harmonie L'Union 
Fraternelle te Zeelst koestert men een gekalligrafeerde opdracht en een Getrouw 
en waarachtig Verhaal over het ontstaan der Harmonie ... , in dichtvorm (circa 
550 regelig!). Het werd door Cuijpers geschreven en voorgedragen bij gelegen-
heid van het zilveren jubileum op 24 decemeber 1896. Bij dit gezelschap was hij 
een actief bestuurslid en later zelfs president (1908-1924). 
Tussen 1880 en 1914 publiceerde hij in diverse tijdschriften zoals Katholieke 
Illustratie, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, 
Noordbrabantsche Almanak en De Maasgouw (orgaan voor Limburgse geschie-
denis, taal- en letterkunde). Zijn bijdragen bestonden uit: essays, kinderrijmpjes, 
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kalendergebruiken, kabouterverhalen, volksverhalen, volksgebruiken en het dia-
lect van Zeclst en van Neeritter. Verder schreef hij enkele boekjes met betrekking 
tot de Maria-verering te Meerveldhoven (1888 en 1914) en een brochure van 31 
pagina's over Het Feest der Kerkwijding te Meerveldhoven (1889). Van Cuijpers 
kennen we onder meer twee fraaie tekeningen van de in 1889 afgebroken bede-
vaartkerk van Meerveldhoven. Ook illumineerde hij vele van zijn artikelen, bij-
voorbeeld door de beginletter uit te werken tot een miniatuur in de vorm van een 
bloem, dier, monster, heilige, enz. 

In de dagelijkse omgang en bij de signering van publicaties voerde hij als roep-
naam Jacques, afgekort Jacq.: naar zijn tweede doopnaam, die hij, zoals indertijd 
vaak voorkwam, als eerste voornaam gebruikte. 
Door zijn grote belangstelling voor het Brabantse Heem kwam hij met menig per-
soon van gelijkgerichte interesse in contact. Waarschijnlijk vanuit zijn Helmondse 
tijd was Cuijpers bevriend geraakt met August Hendrik Sassen (1853-1913), kan-
didaat-notaris te Helmond en hoofdredacteur en de stuwende kracht van een let-
terkundig tijdschrift. Jacq. Cuijpers was vanaf de oprichting, in 1883, met zijn bij-
dragen een vast medewerker aan dit blad. De opmaak van dit tijdschrift deed 
Sassen zelf, het geheel doet sterk denken aan het decoratie- en kalligrafeerwerk 
van Cuijpers. Toen dit blad, na drie jaargangen, werd opgeheven en Sassen een 
nieuwe periodiek opzette (N000rdbrabantsche Almanak), was Cuijpers een van de 
vruchtbaarste medewerkers. 

Ook de geschiedvorser-onderwijzer Petrus Norbertus Panken (1819-1904) was 
een bekende van Cuijpers. Panken schrijft in een van zijn dagboeken, dat hij in 
1889 Cuijpers had ontmoet tijdens een wandeling in Oerle. We verblijdden ons 
wederkerig persoonlijk kennis te maken, noteerde hij hierover. Deze notitie lijkt er 
inhoudelijk op dat beiden wel van elkaar hadden gehoord, maar elkaar persoonlijk 
niet kenden. Hoewel Panken in 1883 eveneens in het tijdschrift van Sassen als 
medewerker wordt genoemd, hoeft enkel deze vermelding niet te betekenen dat 
beiden elkaar reeds eerder zouden hebben ontmoet. In elk geval bezocht Panken 
op maandag 20 mei 1889 Air. Cuijpers, tijdens een voetreis waarbij hij onder meer 
de kerk te Strijp, Zeelst en Meerveldhoven bezichtigde (De Rosdoek, 7 (1976), 
p.27); dit moet dus geweest zijn ná zijn ontmoeting ten tijde van de wandeling 
naar Oerle. 
Jacq. Cuijpers moet ook Cornelis Rijken, schoolhoofd in Veldhoven (-dorp), even-
eens een hartstochtelijk beoefenaar van heem- en volkskundige zaken, meer dan 
collegiaal hebben gekend (hoewel van contacten tussen beide heren niets te vinden 
is). Zij moeten elkaar echter in de privé-sfeer hebben gekend, want de tweede 
echtgenote van Cuijpers en de vrouw van Rijken waren nichten van elkaar en hun 
familieband was hecht. Ook is Cuijpers na zijn pensionering gedurende een aan-
tal jaren in pension geweest bij de zusters te Veldhoven (-dorp), Rijken woonde 
vrijwel tegenover het zusterklooster. Vergelijken we Rijken met Cuijpers, dan kun-
nen we zeggen dat de eerste meer tijd aan zijn onderwijskundige arbeid besteed-
de en tevens een regelmatig bezoeker van archieven was; Cuijpers daarentegen 
wist door zijn vaardige teken- en schrijfhand én zijn soigneus optreden bij allerlei 
gelegenheden zijn mindere onderwijskundige bedrevenheid te compenseren. 
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De vroegste publicatie van Cuijpers vonden we in een jaargang uit 1888 van de 
Katholieke Illustratie: een verhandeling over het lachen. Hij was de eerste die 
volksoverleveringen betreffende onze regio publiceerde (Tijdschrift voor 
Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, I (1883-1884). Nergens in 
zijn aantekeningen of publicaties geeft Cuijpers een aanwijzing van de herkomst 
van zijn schriftelijke of mondelinge bronnen, zodat we over oorsprong en authen-
ticiteit van zijn optekeningen in het duister tasten. Hoewel strekking en woordkeus 
van zijn volksoverleveringen (voornamelijk sagen en legenden) sterk lijken op 
nadien door P.N. Panken gepubliceerde 'verhalen', blijft de primus inter pares tot 
de oorspronkelijkheid van de bron van de oudste gedrukte vertelvorm, dus moge-
lijk het dichtst bij de originele, op naam van Cuijpers.(*) 
Hij had een groot inlevingsvermogen voor wat betreft het verstaan van aard, 
omgang, spreektaal en gevoelen van de volkse mens. Een voorbeeld hiervan is, dat 
hij als Limburger van afkomst binnen nog geen jaar verblijf in Zeelst volksge-
bruiken en volkstaalkundige zaken van deze plaats en omgeving optekende en 
beschreef, terwijl hij ook nog over zeden, gebruiken, dialect, etc. van Neeritter 
publiceerde in een Limburgs taal- en letterkundig tijdschrift. 
In literaire kringen, met name bij disciplines als dialect, taalkunde, volksverhalen, 
-gebruiken en kinderrijmpjes, worden zijn publicaties met aanzien geciteerd. 

Het verschil in het tijdstip van publicatie is gering. Zo worden de eerste door Cuijpers 
gepubliceerde verhalen over kaboutermannetjes (5 afleveringen) in het tijdschrift van 
Sassen, na een redactionele introductie, vervolgd/afgewisseld door een kabouter-
sprookje uit de aantekeningen van Panken (kolom 175). 
Zie hierover ook: Blécourt, Willem de, Volksverhalen uit Noord Brabant, p. 13 
(Utrecht/Amsterdam 1980); Mandos, H. en M. -Mandos-van de Pol, De Brabantse 
Spreekwoorden, p. XII (Waalre 1988). 
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Joannes (Jacq.) Cuijpers en Johanna (Sjo) Bijnen 
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Portret van Jacq. Cuijpers (circa 1880) Door Cuijpers voor zichzelf vervaardigd visitekaartje 



Fundatieiabel van de Caeciliaparochie Veldhoven (november 1911). Vooraan, tweede van rechts, president Jaeq. Cuijpers 
Oudste foto van bestuur en muzikanten van harmonie L'Union Fraternelle te Zeelst 
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Portret van Jacq. Glijpers, omstreeks 1924 

(6 
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Jacobus J08111188 Hubertus Cuijpe 
Lid der K Familie, 

Ond-floofd der School te Zodat. 
Weduwnaar van Mejuffrouw 

canna Maria Bijaren, 
en eerder van Mejuffrouw 

Susanna Maria Petronella Driessens, 
geboren te Neeritter 16 Nov. 1850 en, 
voorzien van de H.H. Sacramenten, 
overleden te Veldhoven 16 Febr. 1926. 

Hij leefde eenvoudig, rechtzinnig, 
godvreezend, en week af van het kwaad. 

Een groote ervarenheid Is de kroon 
der grijsaards en de vreeze Gods is 
hun roem. Aan het Huis des Heeren 
bewees hij goede diensten door zijn 
schoone kunst. Ook stelde hij zangers' 
op voor het altaar, en door hun zang 
racht hij liefelijke melodiën ten uit-

voer. En hij omgaf met luister de 
plechtigheden en regelde de feesttijden. 

Hooger dan elke schilder, of beeld-
houwer is hij te achten, die de kunst 
verstaat het jeugdig gemoed te vormen. 

Uit liefde tot God deed hijgaarne 
tred aan eenieder. Hij was bemind bij 
ad en bij de menschen. 
Dierbare Kinderen, weest waakzaam, 
aat vast in het geloof, en alles wat 

gij doet, geschiede in onderlinge liefde. 
Mijne Vrienden ei Broeders der 

H. Familie, vergeet mij niet. 
Jezus, Maria jozef, komt ons te hulp 

maakt ons zalig. 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIG 
den WelEd. Heer 

Gedaclitenisprentje Jacq. Cuijpers 

II. DE EERSTE SINT-PETRUSKERK VAN OIRSCHOT 

door Herman Strijbos 

De nog bestaande middeleeuwse kerken van Oirschot. 
Van de middeleeuwse kerken die Oirschot bezit is de hervormde kerk, de voor-
malige Onze-Lievevrouwekerk de oudste. Het schip daarvan dateert, gezien de 
romaanse bouwstijl, tenminste uit de twaalfde of wellicht nog uit de elfde eeuw. 
Na de twaalfde eeuw is daaraan een gotisch koor gebouwd, waarvan nog slechts 
één travee over is. 
De andere, de huidige Sint-Petruskerk is gebouwd na een grote brand die moet 
hebben gewoed in de toen al enkele eeuwen oude Sint-Petruskerk, in l462". 
Met de bouw van de Sint-Petruskerk die aan de huidige voorafging moet in de der-
tiende eeuw een begin zijn gemaakt. Afbeeldingen of beschrijvingen van die kerk 
zijn nooit aangetroffen. Dat betekent niet zonder meer dat daarmee alle archief- 
stukken zijn verdwenen. De mogelijkheid bestaat namelijk dat de huidige kerk 
nog resten bevat van haar voorganger, hoewel na alle restauraties die de kerk in de 
loop van de eeuwen heeft doorstaan, er ongetwijfeld veel bouwsporen als hinder-
lijke verontreinigingen en/of beschadigingen zullen zijn gewist. Het lijkt er echter 
op dat we inderdaad sporen hebben aangetroffen. Bovendien is tijdens de restau-
ratie na de tweede wereldoorlog hier en daar in de kerk naar sporen in de bodem 
gegraven'''. 
Men vond de funderingen van een ouder koor, daarbij die van een oksaal en delen 
van een fundering van de zijbeuksgevels (zie afb.l). Daaruit valt af te leiden dat 
de voorganger van de toren waarschijnlijk op dezelfde plek heeft gestaan, het 
schip driebeukig was en dat de kerk nog geen dwarsbeuk had. Het koor moet 
direct aangesloten hebben aan het schip en had ongeveer dezelfde lengte als het 
huidige koor en het gotische koor aan de oude Lievevrouwekerk. De lengte was 
opvallend groot, wat begrijpelijk wordt als we ons realiseren dat de Oirschotse 
kerken beide hebben gefunctioneerd als kapittelkerken, zodat het koor ruimte 
moest bieden aan het kapittel en andere geestelijken die de plechtigheden vier-
den". 
Het koor had ook nog geen omgang met straalkapellen. 
Opvallend is hiermee de overeenkomst met de Sint-Petruskerk van Hilvarenbeek, 
een kapittelkerk die aanvankelijk ook geen dwarsbeuk had, maar wel het lange 
koor. De vergelijking met de kerk van Hilvarenbeek leidde al eerder tot de con-
clusie dat de torens van beide kerken nauw verwant waren

4
). Maar ook in het ver-

volg van deze bijdrage ontkomen we niet aan verdere vergelijkingen met de kerk 
van Hilvarenbeek. 

Sporen van een houten gewelf. 
Het schip van de Sint-Petruskerk van Oirschot is bij de bouw van de huidige kerk 
als laatste afgebroken. 
Het kon niet worden uitgesloten dat het gewelf van het schip van de eerste Sint-
Petruskerk sporen had nagelaten hij de bouw van de huidige kerk op de plek waar 
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Plattegrond van de huidige Sint-Petruskerk van Oirschot met daarin aangegeven de opge-
graven fundamenten van delen van de eerste Oirschotse Sint-Petrus. (Uit: Oog op Oirschot). 
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dat gewelf aansloot aan het inmiddels reeds gerealiseerde gedeelte. De huidige 
kerk is namelijk in fasen gebouwd, waarvan de eerste bestond uit het koor met de 
omgang en met de straalkapellen, en haaks daarop de dwarsbeuk. Boven de hui-
dige gewelven van die eerste fase, die dateren van de restauratie na de tweede 
wereldoorlog, bevinden zich namelijk bogen die de kruising omsluiten. Die bogen 
hebben de ramp van 1944 overleefd. Aan de zijde van het schip zouden daarop 
sporen zichtbaar kunnen zijn van aansluitende gewelven van het oude schip. 

Samen met archivaris Lijten zijn we naar de zolder boven het schip geklommen en 
na enig zoeken boekten we enig succes. Tegen de bovenomschreven muur teken-
de zich de sporen af van een rond houten tongewelf en op foto's bleken die spo-
ren zelfs nog beter zichtbaar te zijn. 
Deze vondst werd aanleiding om een reconstructie te tekenen van de doorsnede 
van de huidige kerk, waarin zo nauwkeurig als de gegevens toelieten en mede naar 
analogie van bekende gegevens van dergelijke constructies elders werd het gewelf 
ingetekend (afb.2). Het oude schip had dezelfde breedte als het huidige schip, wat 
nog eens werd bevestigd door het feit dat de sporen van het houten gewelf over-
eenkwamen met de breedte van het huidige schip. 
Stenen gewelven, zoals die ook voorkomen in het koor en de dwarsbeuk, hangen 
tussen de muren. De kruin van een stenen gewelf ligt dan ook ongeveer gelijk met 
de bovenkant van de gevels. Dat is in tegenstelling tot de houten tongewelven, die 
op de muren steunden en deel uitmaakt van de spanten in de kap. Om dezelfde 
hoogte te verkrijgen onder de kruin van een stenen gewelf moest men de gevels 
dan ook aanmerkelijk hoger optrekken dan bij een houten gewelf. Het feit dat de 
gevels van koor en dwarsbeuk van de huidige kerk veel hoger zijn dan die van het 
oude schip, toont aan dat daar een overwelving in steen van het begin af aan in de 
bouwplannen was verdisconteerd. 

De vroegere Sint-Petrus van Oirschot: een pseudobasiliek. 
In afb.2 is het houten gewelf zoals dat in Oirschot in de oude kerk voorkwam, glo-
baal weergegeven. Door de dakvlakken van het middenschip ongeveer in één lijn 
over de zijbeuken door te trekken tekent zich het profiel af van een pseudobasi-
liek, dat wil zeggen een kerk waarvan de middenbeuk en de zijbeuken alle drie 
onder één zadeldak zijn gebracht. Een vergelijking met afbeelding 3 van de Sint-
Petruskerk van Hilvarenbeek laat de overeenkomst daarmee duidelijk zien. Alleen 
is de dakvoet van de zijbeuken iets opgelicht, waardoor een knik in het dak ont-
stond. Klaarblijkelijk is dat in Oirschot niet nodig geweest, omdat daar al vanaf 
het begin een pseudobasiliek was gepland, en de onderlinge hoogteverschillen van 
de muren van middenbeuk en zijbeuken konden worden aangepast aan die opzet. 
Hilvarenbeek daarentegen had klaarblijkelijk al een basilicale opzet. Daar dwong 
de behoefte aan meer ruimte die gevonden werd in bredere zijbeuken tot een pseu-
do-basilicale opzet en dan nog met een knik in het dak. 

De funderingen in de zijbeuken. (zie afb.]) 
Bij de opgravingen tijdens de laatste restauratie waren aan de binnenzijde tegen de 
zijbeuksgevels, waar die aansluiten tegen de westgevel van de dwarsbeuk, funde-
ringen gevonden. Ze correspondeerden met de muurverzwaringen die boven- 
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Afb. 2. 
Doorsnede van de voorganger van de huidige Sint-Petrus van Oirschot, een reconstructie 
op grond van aangetroffen bouwsporen. 

173 

gronds nog te zien zijn in de eerste travee van de zijbeuken vanaf de dwarsbeuk 
en die niets anders zijn dan vereenvoudigde, rechte steunberen die het gewelf van 
de dwarsbeuk moeten steunen. 
Ten onrechte meende Van der Wal dat die funderingen wezen op planwijzigingen. 
Het moet hier gaan om de funderingen van de zijbeuksgevels van de oudere kerk. 
Die zijbeuken waren dus een muurdikte smaller dan de huidige. Dezelfde ver-
eenvoudigde steunberen als tegen de westzijde van de dwarsbeuk zijn ook terug te 
vinden aan oostzijde van de voet van de toren, waar die steunberen vanuit het 
schip zichtbaar zijn. 

De plannen voor de huidige Sint-Petruskerk. 
De bouwsporen zoals we die tot nu toe hebben geïnterpreteerd bevestigen dat in 
1462, toen de grote brand uitbrak, men wilde beginnen aan een grote bouwcam-
pagne waarvoor de plannen in hoofdzaak al klaar waren. Men kon ze meteen uit-
voeren en men begon met het koor, de omgang en de dwarsbeuk, aansluitend aan 
het middenschip van de kerk. Dat schip zou dezelfde hoogte krijgen als het koor 
en de dwarsbeuk. Door het schip te verhogen kon men er stenen gewelven in aan-
brengen, net als in het koor en de dwarsbeuk, maar het behield zijn oorspronkelij-
ke breedte. Bovendien kreeg het schip voldoende hoogte om boven de zijbeuken 
ramen aan te brengen en uit te voeren als lichtbeuk. De opzet als pseudo-basiliek 
met houten tongewelven werd dus verlaten en de overeenkomst met de Sint-
Petruskerk van Hilvarenbeek, die rond die tijd immers nog een pseudobasiliek 
was, werd nu geringer. Het stenen gewelf in het schip is overigens pas na de twee-
de wereldoorlog bij de restauratie die toen gaande was, uitgevoerd. 
De verbreding van de zijbeuken van het schip leidde er wel toe dat men het dak 
wat minder steil moest maken dan dat van het middenschip. De grootse opzet van 
de Oirschotse Sint-Petruskerk in vergelijking met die van Hilvarenbeek lijkt een 
uiting van rivaliteit tussen de beide kapittelkerken. 

Nader onderzoek naar sporen. 
Ook de pseudo-basiliek, kan behalve de sporen van het gewelf boven het mid-
denschip, nog meer sporen hebben achtergelaten in het huidige gebouw. Het hou-
ten gewelf boven de zijbeuk, zoals dat in doorsnee te zien is op afb. 2, heeft 
immers zowel de westmuur van de dwarsarm geraakt als de buitenzijde van de 
muur van het schip, boven de kolommen. Dat werd aanleiding tot een tweede 
excursie in de kap met de heer Lijten, nu echter boven de zuidelijke zijbeuk

5
). 

De westgevel van de zuider-zijbeuk bleek tijdens bouwactiviteiten danig bevuild 
te zijn met specie. Eventuele sporen waren daardoor niet zichtbaar. Restte de 
muren boven de kolommen van het schip. Die muur kon gedeeltelijk nog afkom-
stig zijn van de eerste Sint Petrus, maar die was in 1503 ingestort, en, zoals het in 
een schepenprotocol van 1503 staat: De kerk, "overmids dat sy gevallen was, seer 
wuesteleken leeght"

6
). Hoe dan ook geen prettig vooruitzicht voor wie naar oude 

sporen zoekt. De kolommen met de bogen tussen middenschip en zijbeuken vorm-
den een kwetsbare constructie ingeval van instorting van de kerk. Maar resten van 
de muur van de oude kerk vlak tegen de destijds nieuwgebouwde dwarsarm waren 
niet uitgesloten. 
Op afb. 2 is te zien hoe het tongewelf tegen de muur van het schip kan hebben aan- 
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Afb. 3. 
De drie belangrijkste ontwikkelingsfasen van de 
Sint-Petrts van Hilvarenbeek over elkaar getekend. 
(Bij gebrek aan gegevens kan hier en daar de 
maatvoering niet geheel correct zijn). 
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gesloten (naar analogie van de kapittelkerk van Hilvarenbeek). Van die muur was 
inderdaad weinig over, maar waarschijnlijk wel iets. In de meest oostelijke travee 
van de zuiderzijbeuk, namelijk waar die aansluit tegen de westmuur van de dwars-
beuk, vonden we sporen die te maken kunnen hebben met een aansluitend houten 
gewelf. Een foto die we er van maakten bood helaas minder dan wat er in "het 
veld" te zien was. Toch lijkt het verantwoord staande te houden dat de recon-
structie van afb. 2 met de werkelijkheid kan kloppen. 

Overeenkomsten met de Sint-Petrus van Hilvarenbeek. (zie afb. 3) 
De pseudobasilicale opzet van de kapittelkerk van Hilvarenbeek moet al het resul-
taat zijn geweest van een verbouwing. Het houten tongewelf van de linker zijbeuk 
dekt ramen af die vanuit het hoge middenschip nog te zien zijn. 
Hilvarenbeek moet eens een basilicale kerk zijn geweest, waarvan men de zijbeu-
ken verbreedde om meer ruimte te krijgen. Daartoe moest het dak van het schip 
naar beneden worden doorgetrokken en ontstond een pseudobasiliek". Even goed 
als de kerk van Hilvarenbeek kan de Sint-Petrus van Oirschot in de eerste twee 
eeuwen van haar bestaan een aantal verbouwingen hebben ondergaan, maar daar-
voor hebben we geen aanwijzingen gevonden. 
Merkwaardig is dat in Hilvarenbeek een basilicale kerk die te klein werd, om meer 
ruimte te verkrijgen bredere zijbeuken kreeg en zo een pseudobasiliek werd, een 
type dat in zekere mate archaïsch aandoet en wellicht nog stamt van de vroegere 
houten kerken. De verbouwing tot pseudobasiliek zal wel aan beide zijden zijn 
gebeurd, zoals afbeelding 3 weergeeft, maar aan de zuidzijde is de nieuwe zijbeuk, 
waarschijnlijk nog later, voor een tweede keer verbreed. Die voor de tweede maal 
verbrede zijbeuk kreeg ook een eigen dak (zie afb. 3). Daarmee maakte men weer 
een begin met een hallenkerk, nadat ook de pseudobasiliek te klein was geworden. 
In Oirschot werd een pseudobasiliek (nadat die was ingestort) verbouwd tot een 
(veel grotere) basiliek, ook om meer ruimte te krijgen. Of de pseudobasiliek van 
Oirschot al het resultaat was van verbouwingen van de eerste Sint-Petrus is niet 
meer te achterhalen. Zelfs weten we niet met zekerheid waar de toren, die ook in 
1503 moet zijn ingestort, heeft gestaan. Waarschijnlijk stond die echter op dezelf-
de plek als de huidige toren, want bij de restauratie na de tweede wereldoorlog zijn 
geen funderingen van een toren gevonden in het huidige schip. 

Conclusies. 
Als we de kerken van Hilvarenbeek en van Oirschot vergelijken valt op dat de eer-
ste het resultaat is van een aantal verbouwingen, waarvan de ombouw tot pseudo-
basiliek en de verbreding van de zuider-zijbeuk er twee zijn, maar daarnaast de 
bouw van de dwarsbeuk met aan de westkant daarvan pseudo-basilicale zijbeuken 
alsmede de verlenging van het koor nog minstens twee verbouwingen inhoudt. De 
Sint-Petrus van Oirschot daarentegen is het resultaat van twee bouwfasen, die 
nagenoeg op elkaar aansluiten, een resultaat dat gaver is dan de kerk van 
Hilvarenbeek (die echter weer interessanter is). 
Van beide kerken is de bouwgeschiedenis zoals we die hier weergeven grotendeels 
hypothetisch. Een betere onderbouwing aan de hand van nader bouwhistorisch en 
archeologisch onderzoek zou de moeite lonen. 
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NOTEN 

1) J. Lijten, De financiering van de bouw van de Oirschotse Sint-Petruskerk 1463-1512, 
in Cainpinia nr. 86, jrg. 22 (1992), pag. 80-102 

2) H. van der Wal, Oirschot (N.B), R.K. St.Pieterskerk. Beschouwingen over de bouwge-
schiedenis, mei 1948; Archief R.D.M.Z., niet uitgegeven. Hoewel we blij zijn met de 
globale resultaten daarvan, hebben we daaruit andere conclusies getrokken. 

3) In dank overgenomen suggestie van de heer J. Lijten 
4) Zie: H. Strijbos Drie (of vier?) generaties kerken: een grootfamilie in Oirschot in Oog 

op Oirschot, H.J.M. Mijland e.a., red. 
5) De zolder boven de noordelijke zijbeuk is veel moeilijker toegankelijk, maar die kan 

evenzeer nog een bezoek waard zijn 
6) Zie J. Lijten, De financiering... 
7) De zeer brede en hoge beuk aan de zuidzijde vervangt een vroegere zijbeuk en moet 

later zijn gebouwd dan de pseudo-basilicale noordbeuk. Zie Bas Aarts, Bespiegelingen 
omtrent de Beekse kerk en toren; Tussen Paradijs en Toekomst, nr. 50, december 1998 
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III. DE HERBOUW VAN DE 
OIRSCHOTSE SINT-PETRUSKERK IN 1945 

door J. Lijten 

In de armoedige omstandigheden na de tweede wereldoorlog was het een bijna 
onbegonnen werk om de zinloos verwoeste Sint-Petruskerk weer op te bouwen. Er 
waren nauwelijks bouwmaterialen en slechts weinige kundige bouwvakkers, ter-
wijl deze druk bezig waren, om de schade aan hun eigen huizen en die van hun 
familieleden te repareren. Er was in Oirschot ook geen aannemingsbedrijf van 
enig formaat. Toch werd de herbouw aangepakt, die onder supervisie van monu-
mentenzorg 'in regie' zou worden uitgevoerd. Dit hield in, dat het kerkbestuur zelf 
voor de bouwmaterialen zou zorgen en de arbeidslonen moest betalen. In deze zin 
werd de herbouw aanbesteed aan de firma wed. H. van Heesewijk te Best (thans 
IBC), die echter over lang niet genoeg personeel beschikte en daarom een groot 
deel van het werk onderaanbesteedde aan de firma Granneman en Rietmeier te 
Stompwijk, 16 km. noordoostelijk van 's-Gravenhage. Het kwam erop neer, dat de 
firma Granneman en Rietmeier met hun inderhaast aangeworven personeel tijde-
lijk in dienst trad van de firma wed. H. van Heesewijk. Alles tesamen begonnen 
ongeveer 40 mensen aan het karwei. Naast de uitvoerder van de firma van 
Heesewijk en diens personeel werkten er Granneman en Rietmeier met hun uit-
voerder en personeel. Er moesten zoveel mensen aan werken, omdat alles hand-
matig gedaan moest worden. 

Het personeel 
De firma wed. H. van Heesewijk had het volgende personeel in dienst: 1 uitvoer-
der, 3 timmerlieden, 2 opperlieden en 9 sjouwers. Daarnaast kwamen uit 
Stompwijk en omgeving: Granneman en Rietmeier met 1 uitvoerder, 15 timmer-
lieden, 2 metselaars, 1 opperman en 2 ijzervlechters. Aangezien vlak na de oorlog 
een aannemer nauwelijks vast personeel in dienst had, zal de overgrote meerder-
heid speciaal voor dit karwei aangenomen zijn, zoals ook onze zegsman, Theo van 
B emmelen . 
Theo, 17 jaar, had de ambachtschool afgemaakt en nog een aanvullende cursus 
gevolgd, maar geen uitzicht op werk. Hij zat te vissen aan een der Stompwijkse 
vaarten, toen zijn kameraad, Nico van der Krogt, langskwam. 'Theo heb je werk?' 
`Nee.' Dan moet je gauw naar Granneman gaan, die heeft nog een jongen nodig 
voor een karwei in Oirschot.' 

De reis 
Zo werd Theo volgende maandag 10 september 1945 in de vroegte opgehaald 
door een oude legerwagen met enkele banken, die in Amsterdam vertrok, in 
Stompwijk de meeste mensen ophaalde en over Den Haag, waar Rietmeier instap-
te, Delft en Rotterdam naar het Hollands Diep reed, waar op twee aaneengelaste 
rijnaken overgestoken moest worden, terwijl alle militaire voertuigen voorrang 
hadden, zodat pas rond de middag Tilburg bereikt werd, waar gepauzeerd werd om 

* BOEKAANKONDIGING * 

Van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) verschijnt op 19 
november aanstaande een boek met als onderwerp de dekolonisatiestrijd in 
het voormalig Nederlands Oost-indië tijdens de jaren 1945-1962. 
De meeste militairen en burgers die deze periode hebben meegemaakt ver-
tellen dat deze tijd van bijzondere betekenis in hun leven is geweest. 
Tijdens de jaren 1945-1962 zijn uit de gemeente Veldhoven 164 militairen 
(meest dienstplichtigen) naar Nederlands Oost-Indië gezonden om er een 
taak te vervullen. Deze 'jongens' hebben nu een leeftijd van omstreeks 70 
jaar. Een aantal van hen is helaas al overleden. 
Zo'n vijftig jaar dragen deze Indiëgangers een speciale herinnering aan een 
bijzondere periode uit hun leven met zich mee. 
De meesten van hen waren nog nooit buiten de gemeentegrenzen geweest. 
Zij hadden geen weet van de politieke en militaire ontwikkelingen in dat 
verre koloniale gebied. 

Door middel van deze publicatie wordt een stukje Veldhovense geschiedenis 
vastgelegd. De meeste aandacht gaat uit naar de periode 1945-1950, omdat 
deze jaren de kern hebben gevormd van de dekolonisatiestrijd in Indië en 
omdat ook in die tijdspanne vrijwel elke inwoner van Veldhoven op een of 
andere wijze bij die strijd was betrokken. 

Integraal zijn ook zaken van de dekolonisatie van Nederlands Nieuw-Guinea 
opgenomen (1950-1962). 

Het boek, formaat 210x220 mm, 128 pagina's, 155 foto's, 165 portretopna-
men en literatuuropgave, verschijnt als deel 6 in de reeks 'Bijdragen tot de 
geschiedenis van de gemeente Veldhoven'. Het is samengesteld door 
Jacq.F.C.M. Bijnen en heeft als titel Veldhovense jongens in Nederlands-
Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962. 
Deze uitgave is verkrijgbaar bij boekhandel Verhagen, Provincialeweg 64 en 
Pleintjes 64 te Veldhoven. De kostprijs is f 35,95. 
Toezending is mogelijk na overmaking van f 40,95 (dit is inclusief f 5,--
verzendkosten) op giro 72 80 50 t.n.v. Stichting Historisch Erfgoed 
Veldhoven. 
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een boterham op te eten en als het mogelijk was, nog even te biljarten. Gewoonlijk 
was het rond half vier, voordat men in Oirschot aankwam, waar de mensen vlug 
naar hun kosthuis moesten om zich om te kleden en nog een uur te werken. 
Op zaterdag werd er gewerkt tot de middag en om half een werd de terugreis aan-
vaard met dezelfde hindernissen in omgekeerde volgorde. 

De uitbetaling 
Ingevolge de aanneming 'in regie' moest het kerkbestuur de lonen uitbetalen via 
de aannemers. De mensen uit Oirschot en Best kregen ca. 18 gulden per week, die 
uit Stompwijk ca. 36 gulden, terwijl het kerkbestuur voor hen ook nog het kost-
geld van 18 gulden per week moest betalen en de reiskosten. In feite waren ze dus 
driemaal zo duur als de Oirschotse mensen. Dit kwam natuurlijk uit en de 
Oirschotse mensen gingen in staking uit protest tegen het kerkbestuur, dat daaraan 
volgens hen schuldig was. Men kon hun echter uitleggen, dat dit verschil niet de 
schuld was van het kerkbestuur maar van de Haagse regeling, die de bevolking van 
de buitengewesten - toen nog openlijk - als een 'ander soort mensen' beschouw-
de. 

De herbouw van koor en transepten 
De muren van de kerk hadden de brand van 1944 goed doorstaan, zoals ook de 
gemetselde stenen gewelven. In de eerste fase van de herbouw zouden koor en 
transepten met de kooromgang onder handen genomen worden. Men begon met 
het dak boven de kooromgang en de straalkapellen. De spanten daarvoor werden 
niet eerst uitgeslagen maar ter plaatse gemaakt. Intussen werden de topgevels van 
de dwarsbeuk zo goed mogelijk verankerd en werd in heel het voorste gedeelte 
van de kerk gesteigerd en begonnen de stuclaag van de muren te kappen. Deze 
bleek ongeveer 2 cm. dik te zijn. 
Het puin van de toren werd â fl. 1.- per karrevracht weggevoerd ter verharding van 
de Notelsestraat tussen Montfortlaan en Oudegrintweg. 
Omdat er practisch geen bouwmateriaal voorhanden was, werd telkens een beroep 
gedaan op de parochianen voor het beschikbaar stellen van eikenhout voor de 
spanten en opleggers en vurenhout voor het dakbeschot. 
Er moest dus gewerkt worden met versgekapt hout. De gekapte bomen werden 
gezaagd bij de firma J. Erven, die daarvoor de onverbrande restanten eikenhout 
van de kap kreeg. Voor vele onderdelen van de kap beschikte men niet over hout, 
dat lang genoeg was. Zodoende moesten vele elementen van ongelijke onderdelen 
worden gelast. Dit gebeurde met bouten en moeren, die daartoe door smid van de 
Wittenboer apart werden gesmeed. Omdat het hout nog nat was, moesten die bou-
ten in de kapconstructie elke week worden aangedraaid. In plaats van niet-lever-
bare leien gebruikte men het toen nieuwe rubberoid als voorlopige dakbedekking, 
hetgeen niet zo'n succes was en dikwijls lekkages gaf. 
In de winter zijn door regen en vorst de nog overgebleven gewelven van koor en 
dwarsbeuken ingestort, waarbij de steigers gedeeltelijk vernield werden. 
In de lente begon men met het maken van de kap boven koor en transepten. 
Daartoe moesten eerst de muren worden uitgewaterpast. Dit gebeurde met een 
soort tuinslang met aan iedere zijde een glazen buisje op een plank bevestigd. De 
muren waren aan weerszijden van het koor en de transepten niet evenhoog. Om de 
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kap waterpas te kunnen plaatsen werden op de muur houten sloffen aangebracht 
van verschillende dikte, zodat de bovenzijde van de slof waterpas was met die van 
de overzijde. Deze sloffen werden aan de muur verankerd en gedeeltelijk inge-
metseld, om daarop de dakspanten vast te zetten. 
Begonnen werd met de overspanning van het kruispand. Daartoe werden kruise-
lings zware balken (40 x 40 cm) de een juist boven de andere, gelegd en op het 
snijpunt werd met handkracht de koningsstijl opgericht, die door de kielkepers 
werd gesteund. Op de kruisbalken werden later steunen opgericht, waarop het vie- 
ringtorentje werd opgebouwd. Alle, dikwijls zware, onderdelen moesten een voor 
een met een handlier worden opgetakeld en met handkracht op hun plaats gebracht 
en bevestigd. Door het exact aanbrengen van de sloffen op de muren konden alle 
spanten van koor en transepten eenvormig worden gemaakt. Zij werden op het ter-
rein van het parochiehuis uitgeslagen, daarna van telmerken voorzien, gedemon-
teerd, onderdeel voor onderdeel met de handlier opgetakeld en boven weer 
gemonteerd. 
Zoals men bij een bezoek boven de gewelven van de kerk kan constateren, was er 
voor de kapconstructie een massa hout nodig. Ongeveer 400 eikebomen zijn eraan 
verwerkt. Soms was er geen hout in voorraad, zodat de timmerlui niet verder kon-
den. Ze moesten van de baas boven blijven maar niet aan de kant. Door een drin-
gend beroep op de parochianen wist de deken dan wel weer aan hout te komen. 
Koor en transepten kwamen in de voorzomer van 1946 klaar, zonder gewelven, 
zodat dit gedeelte van de kerk, dicht geplankt, met Pinksteren (9 juni 1946) voor-
lopig in gebruik genomen kon worden. 

Herbouw van het schip 
Ruim een jaar heeft de herbouw stil gelegen vanwege gebrek aan bouwmateriaal 
en financiën. Op 10 september 1947 - exact dezelfde datum als in 1945 - kon de 
herbouw van het schip ter hand genomen worden door dezelfde bouwcombinatie 
als in 1945. Nog aan het eind van dat jaar kwam het schip geheel onder dak. De 
pilaren van het schip moesten hermetseld worden in tegenstelling tot die van koor 
en transepten, hetgeen ons alleen verklaarbaar lijkt, doordat zij de brand van 1462 
ook al hadden moeten doorstaan. Betreffende de gewelven van het schip - voor de 
brand stucgewelven - werd een zware discussie gevoerd met monumentenzorg. De 
aanwezigheid van kassen voor de aanzet van gewelven gaf de doorslag, om in het 
schip, zoals in koor en transepten, stenen gewelven aan te brengen. 
Intussen was de toren voorzien van een noodkap en was een nieuwe luidklok en 
een nieuw uurwerk aangebracht, die op 18 en 20 januari 1949 in gebruik genomen 
werden. In oktober 1949 werden nog drie nieuwe klokken gehangen. 
Op 1 februari 1951 kon het geheel gerestaureerde schip van de kerk in gebruik 
genomen worden en begon men met de afwerking van koor en transepten met 
name door het hermetselen van de gewelven. 
Tegen het einde van 1952 waren koor en transepten afgewerkt en kon het tussen-
schot worden verwijderd. Op 18 december 1952 werd de geheel gerestaureerde 
kerk in gebruik genomen met een pontificaal Lof gecelebreerd door mgr. W. 
Mutsaerts. 
De bovenste geleding van de toren zou pas in de jaren 1959 - 62 worden herbouwd 
door de firma A. v. Breemaat. 



De werklieden bijeen bij gelegenheid van plaatsing van het eerste spant: 
zittend van links naar rechts: A. van de Spek, J. van de Spek, Nico van de Krogt, Jan de Amsterdammer 
H. van Dijk, Janus van Gasteren 
daar achter zittend en knielend van links naar rechts: Gerrit ?, Jack herbeek, Leo Rietveld, Sam ?, Wim ? 
Daar achter staand van links naar rechts: Piet Bogers (met pet), C. van Leeuwen, J. Verhagen, Bram 
Corpel, Theo van Bemmelen, J. van de Lugt, A. van Summeren, Piet ?, Rietmeier 
op ladder van onder naar boven: J. Verhaar, W Scholten, M. Nouwens 
in het spant van links naar rechts: D. van Gerwen, M. de Bresser 
staande voor het spant van links naar rechts: J. Zandbergen, J. van Gerwen, J. Granneman, J. Boudewijn 
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VARIA 

De deur van de sacristie 
Als eerste werk, herinnert Theo zich, moest hij de deur van de sacristie repareren, 
waar enkele granaatscherven doorheen geslagen waren. Het was een uiterst nauw-
keurig werkje, waarbij een stuk uitgezaagd of uitgebeiteld moest worden en exact 
hetzelfde stuk ingevoegd. Ook moesten er weer, zoals in de rest van de deur, hand-
gesmede spijkers worden ingeslagen, die Jan Mercx in voorraad bleek te hebben. 

De fundering 
Bij een onderzoek naar de fundering van de kerk bleek niet heel het oppervlak van 
de kerk uitgegraven te zijn maar alleen de plaats van de pilaren. De fundering van 
de pilaren bleek vanaf de vaste grond meer dan 2 meter hoog onder de vloer en in 
een oppervlak van 2 bij 2 meter opgemetseld. De vieringpilaren bleken zo'n fun-
dering van 3 bij 3 meter te hebben. 
Onder de vloer van de kerk lag slechts een dunne laag rood zand op de zwarte 
grond, die vol zat met beenderen van de eeuwenlange begravingen in de kerk. 

De schat 
Behalve goed betaald (Hollandse maat), vond Theo van Bemmelen in Oirschot 
ook de schat van zijn leven (Brabantse maat) in Sjaantje Legius. Van hogerhand 
werd deze ontluikende liefde echter tegengewerkt, omdat de Hollanders niet zo'n 
beste naam hadden. Tengevolge daarvan maakt Sjaantje, onder druk, een eind aan 
de verkering. In deze sombere omstandigheden van zijn leven tekende Theo als 
vrijwilliger voor de marine. Een goed getuigenis van de pastoor van Stompwijk 
deed de bewolking breken en de liefdevonk sprong weer over, maar na afloop van 
de eerste fase van de herbouw moest Theo zijn marine-jaren uit gaan dienen, zodat 
hij niet aan de tweede fase kon meewerken en de liefde met briefpapier brandend 
gehouden moest worden. Om zeker te zijn, dat Sjaantje hem niet zou vergeten, had 
Theo zijn naam niet alleen in haar hart geschreven maar ook op het rubberoid 
nooddak van de kerk, zodat zij die vanuit haar huis kon lezen tot verontwaardiging 
van de aanstaande schoonvader, die dit een soort heiligschennis vond. 
Gedachtig het gezegde 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn', vond Theo na 
zijn marine-jaren werk in Oirschot en in het voorjaar van 1953 waren zij het eer-
ste bruidspaar, dat in de geheel gerestaureerde kerk over de mede door de bruid 
geknoopte loper naar het altaar schreed. 

Met dit al lijkt de herbouw van de kerk voltooid, hoewel het duidelijk is, dat deze 
kerk vraagt om kleurrijke gebrandschilderde ramen en vooral om herstel van de 
oorspronkelijke hoge torenspits. 
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MILLENIUMBEELD VAN VELDHOVEN 

Tot symbool van Veldhoven voor de aanstaande milleniumwisseling is gekozen 
voor een geconserveerd deel van een eikenhouten putwand met een reliëf, voor-
stellende 'moeder-met-zuigeling'. Volgens een ouderdomsbepaling dateerde de 
put uit omstreeks het jaar 1000 en was gemaakt uit de onderstam van een zeer 
grote eikenboom, die een leeftijd van waarschijnlijk 1000 jaar had. Het overblijf-
sel van de putwand is ongeveer 1000 jaar later (± 2000 n.Chr.) opgegraven, waar-
na het beeldhouwwerk werd uitgesneden. Het relict is te bezichtigen in het toren-
portaal van de Oerlese Sint Jan. 

tekening: Henk Kemperman, Veldhoven 

IV. BORG ZIJN: EEN LAST (deel 2) 

door H. van Helmont 

In Campinia, 28e jaargang, nr.111 (oktober 1998), pag 172, ben ik ingegaan op 
een kwestie die speelde tussen de regenten van Son en die van Woensel, betreffen-
de de onderhoudsplicht van de onnozele zoon van Jenneke Nicolaas Pauls. 
Aan het slot van deze bijdrage concludeerde ik dat de zaak waarschijnlijk ten gun-
ste van de regenten van Woensel uitgevallen was. 
Bij het, met een heel ander doel, doornemen van resoluties van de Staten Generaal, 
stuitte ik bij toeval op twee resoluties die van deze waarschijnlijkheid een zeker-
heid maken. 
Jenneke Nicolaas Pauls blijkt zich bij rekest gericht te hebben tot de Staten 
Generaal, waarbij zij verzoekt om de regenten van Woensel te verplichten haar 
zoon te onderhouden. Dat de regenten van Son Jenneke hebben aangezet om dit 
rekest in te dienen lijkt zeer aannemelijk. 
De Staten Generaal slaan het rekest af en verwijzen haar naar de regenten van Son. 

Hierna volgt de letterlijke tekst van beide resoluties: 

6 september 1723" 
Is ter Vergaderinge gelesen de Requeste van Jenneke, Doghter van Nicolaas 
Paulsz, Weduwe van Goort Hermansz, geboortig van Woenssel, in de Meyerye van 
's Hertogenbosch, en woonende tot Son, Quartiere van Peellandt, Meyerye voor-
noemt; houdende, dat sy Suppliante by wylen haar voornoemden Man hadde ver-
weckt verscheyde Kinderen, en onder anderen twee die tot Woenssel gebooren 
zijn, ende oock gedoopt, waar van een, met naame Johannes, simpel ter wereldt 
was gekomen, en tot noch toe soo gebleven; dat sy Suppliante voor veele jaaren 
tot armoede vervallen zynde, door de Regenten of Armmeesters van Woenssel was 
onderhouden geworden met haar voornoemden Zoon, in Huysvestingh, Klederen, 
en eenige Levensmiddelen, voor soo veel nodigh hadde; dat sy Suppliante alsnu 
oudt zijnde seventigh jaren, wegens haar hoogen ouderdom in geen de minste staat 
was om eenige hulp of middelen tot onderhoudt van haar of haar Zoon toe te bren-
gen, soo als voor desen eenighsints hadde gedaan, ende dat de Regenten van 
Woenssel haar nu apart en alleen hadden bestelt, sonder aan haar gemelden Zoon 
het minste onderhoudt te willen geven; dat sy Suppliante sich derhalven by 
Requeste hadde geadresseert aan Schepenen en Provisoiren van Woenssel, en daar 
by versoght eenigh nodigh onderhoudt en toesight voor den selve; doch dat, in 
plaatse van sulcks toe te staan, gemelde Schepenen bij Appoinctement van den 
dertienden Mey seventien hondert drie en twintigh, haar voorschreve versoeck 
hadden afgeslagen, op pretext dat haar gemelden Zoon daar niet soude geboren 
zijn, blijckende uyt de bylage nevens de voorschreve Requeste gevoeght; versoec-
kende, om redenen in de voorschreve Requeste gemeldt, dat Haar Hoogh 
Mogende de Regenten of Provisoiren der Armen tot Woenssel gelieven te ordon-
neren, om in gevolge haar Hoogh Mogende Reglement van den sestienden Maart 
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seventien hondert haar gemelden Zoon te onderhouden, gelijck voor desen hebben 
gedaan uyt de Arme-Kasse, en hem by provisie te bestellen, immers tot soo lange 
de Regenten en Provisoiren van Woenssel sullen hebben aangetoont, wie dat nader 
of meerder gehouden moghte zyn tot de alimentatie van haar Suppliantes voor-
noemden Zoon, van wien sy haare verschotten in cas van ongelijck souden kun-
nen pretenderen, vermits haar Suppliantes groote armoede, geen uytstel kan lyden. 
WAAR op gedelibereert zynde, is goedtgevonden ende verstaan, dat Copie van de 
voorschreve Requeste gestelt sal werden in handen van de Regenten en 
Provisoiren van Woenssel, en de selve gelast, soo als gelast werden midts desen, 
de Zoon van de Suppliante, gelijck voor desen, van onderhoudt te voorsien uyt de 
Arme-Kasse, ende hem by provisie te bestellen, ten waare redenen hadden ter con-
trarie, welcke in soodanigen gevalle aan haar Hoogh Mogende sullen bekent 
maken binnen veertien dagen na insinuatie deses. 

28 september 1723
2
' 

Is ter Vergaderinge gelesen het Bericht van de Regenten ende Provisoren van den 
Armen van Woensel, Quartier van Peellandt, Meyerye van 's Hertogenbosch, 
geformeert tot voldoeninge van haar Hoogh Mogende Resolutie van den sesden 
deler loopende maandt, op de Requeste van Jenneken, Dochter van Nicolaas 
Pauls, Weduwe Groot Hermans, geboortigh van Woensel voorschreve; versoec-
kende, dat de gemelde Regenten en Provisoiren mogen werden gelast, de simpele 
Soon van de Suppliante te onderhouden uyt de Arme-casse van Woensel. 
WAAR op gedelibereert zynde, is goedtgevonden ende verstaan, dat het voor-
schreve Bericht voor voldoende sal worden aangenomen, en werdt vervolgens het 
versoeck by de voorschreve Requeste gedaan, afgeslagen, en de Suppliante geren-
voyeert aan de Regenten ende Provisoiren van Son, daar de Suppliante woondt 
ende lange gewoondt heeft. 

NOTEN 

1. Rijksarchief Noord Brabant, Collectie Rijksarchief 61 
2. Rijksarchief Noord Brabant, Collectie Rijksarchief 61 

V. GENEALOGISCHE FRAGMENTEN 

6. der KINDEREN 

door F. Schoots 

Gerardus (Leonardus) der Kinderen 
RK, ged. te Sint-Oedenrode: op 8-12-1745 
begr. te Oirschot: 23-10-1787 
geh. te Oirschot: 12-9-1773 met Anna van Overdijck, RK, ged. te 
Oirschot: 29-12-1744, overl. te Oirschot: 24-10-1837. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Joannes Baptist, volgt IIa. 
2. Theodorus, RK, ged. 21-8-1776, begr. 21-5-1800. 
3. Wilhelmus, volgt IIb. 
4. Petrus, volgt Ik. 
5. Joanna Maria, RK, landbouwster, ged. 7-6-1783, overl. 14-3-1868, 

geh. 12-2-1809 met Wilhelmus Latijnhouwers, RK, landbouwer, ged. 
2-10-1775, overl. 15-11-1817. 

6. Joanna, RK, spinster, ged. 5-9-1785, overl. 13-2-1862. 

IIa.  Joannes Baptist der Kinderen 
RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 24-6-1774 
overl. te Oirschot: 3-5-1843 
geh. te Oirschot: 26-5-1805 met Wilhelmina van de Ven, RK, landbouw- 
ster, ged. te Oirschot: 5-3-1779, overl. te Oirschot: 28-2-1832. 

Kinderen uit dit huwelijk 
1. Gerardus, RK, ged. 21-11-1806, overl. 25-3-1807. 
2. Cornelius, volgt lila. 
3. Maria, RK, ged. 4-6-1809, overl. 23-9-1870. 
4. Gerardus, RK, ged. 16-10-1810, overl. 2-3-1811. 
5. Joanna, RK, landbouwster, geb. 20-12-1811, overl. 24-1-1894, geh. 

14-2-1841 met Gerardus Schepens, RK, landbouwer, ged. 31-1-1803, 
overl. 22-4-1878. 

6. Theodorus, volgt IlIb. 
7. Anneken, RK, landbouwster, geb. 29-3-1815, overl. 24-11-1879, geh. 

28-5-1848 met Petrus Vogels, RK, landbouwer, ged. 12-11-1803, 
overl. 18-1-1884. 

8. Willem, RK, landbouwer, geb. 8-11-1819, overl. 22-7-1858. 
9. Gerardina, RK, landbouwster, geb. 10-7-1821, overl. 9-8-1897, geh. 

13-2-1858 met Daniel van den Heuvel, RK, landbouwer, geb. 
22-11-1819, overl. 28-1-1898. 
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IIb.  Wilhelmus der Kinderen 

RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 5-5-1779 
overl. te Oirschot: 20-3-1848 
geh. te Oirschot: 12-2-1809 met Aldegondis Hobbelen, RK, ged. te 
Oirschot: 13-9-1787, overl. te Oirschot: 7-7-1870. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina, RK, ged. 9-2-1810, over!. 23-3-1869. 
2. Anna Maria, RK, geb. 13-1-1812, overl. 30-6-1838. 
3. Gerardus, volgt Mc. 
4. Theodoris, RK, geb. 22-10-1816, overl. 5-5-1818. 
5. Cornelia, RK, geb. 9-7-1818, overl. 3-3-1847. 
6. Elisabeth, RK, geb. 7-11-1820, over!. 11-1-1907. 
7. Wilhelmus, volgt IIId. 
8. Catharina, RK, landbouwster, geb. 2-5-1825, overl. 27-1-1907. 
9. Peter, RK, geb. 19-9-1826, overl. 2-1-1894. 

Ik. Petrus der Kinderen 
RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 20-10-1781 
overl. te Best: 6-12-1855 
geh. te Best: 8-2-1807, met Elisabetha van der Sande, RK, landbouwster, 
ged. te Best: 17-2-1786, overl. te Best: 26-3-1833. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Joanna Maria, RK, landbouwster, ged. 3-11-1807, over!. 28-3-1845, 

geh. te Best: 4-2-1837, met Ambrosius van Gerwen, RK, landbou-
wer/arbeider, ged. te Strijp: 29-2-1804, overl. te Best: 1-5-1882 (2e 
huw. met Anna Maria van de Ven). 

2. Anna, RK, ged. te Best: 13-4-1810. 
3. Gerardus, RK, geb. te Best: 11-2-1812, overl. te Best: 7-8-1827. 
4. Catharina, RK, landbouwster, geb. te Best: 4-7-1813, overl. te Best: 

16-11-1880, geh. 30-1-1845 met Egidius van de Sande, RK, metse-
laar, ged. te Best: 24-7-1796, overl. te Best: 30-3-1861. 

5. Johanna, RK, geb. te Best: 17-6-1816. 
6. Theodorus, RK, geb. te Best: 24-9-1818, overl. te Best: 3-8-1827. 
7. Wilhelmina, RK, geb. te Best: 23-5-1820. 
8. Goordina, RK, landbouwster, geb. te Best: 19-12-1822, geh. 18-2-

1849 met Jan Teraa, RK, geb. te Boxtel: 7-5-1816. 
9. Anna Barbara, RK, religieuze, geb. te Best: 24-1-1825, over!. 2-10-

1905. 
10. Anna Maria, RK, dienstmeid, geb. te Best: 31-7-1827, geh. 4-3-1859 

met Hendrikus Coppens, RK, landbouwer, geb. 11-2-1822, overl. 11-
4-1896. 
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Ma. Cornelius der Kinderen 
RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 23-2-1808 
overl. te Oirschot: 20-7-1869 
geh. te Oirschot: 26-5-1839 met Wilhelmina Schepens, RK, ged. te 
Oirschot: 12-11-1800 over!. te Oirschot: 11-10-1859. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmus, RK, geb. 15-4-1840, overl. 23-2-1921. 
2. Antony, volgt IVa. 
3. Engelina, RK, geb. 9-8-1844, overl. 10-3-1903, geh. 1-6-1872 met 

Lambertus Kemps, RK, landbouwer, geb. te Best: 12-5-1837, overl. 1-
11-1914. 

Theodorus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 14-5-1813 
overl. te Oirschot: 10-2-1882 
geh. te Oirschot: 18-5-1845 met Henrica van den Heuvel, RK, land- 
bouwster, geb. te Oirschot: 18-2-1821, overl. te Oirschot: 28-7-1892. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Johannes, RK, landbouwer, geb. 24-2-1846, overl. 23-3-1919, geh. 12-

2-1887 met Maria Cornelia van Kronenburg, RK, geb. 5-6-1847, 
over!. 27-1-1922. 

2. Gijsbert, RK, dienstknecht, geb. te Best: 9-2-1848, overl. 21-8-1895. 
3. Willem, RK, landbouwer, geb. te Best: 27-3-1850, overl. 23-2-1909. 
4. Joanna Maria, RK, geb. te Best: 2-4-1852, over!. 17-1-1940, geh. 5-

11-1894 met Henricus Habraken, RK, slager, geb. 6-11-1833, overl. 
6-6-1917. le huw. met Hendriena van de Ven, 2e huw. met Maria 
Catharina Copal. 

5. Maria, RK, geb. te Best: 2-4-1852. 
6. Wilhelmina, RK, landbouwster, geb. te Best: 17-3-1855, over!. 30-5-1915. 
7. Adriaan, RK, geb. te Best: 20-3-1857. 

Vertrokken naar Boxtel: 1-5-1899. 
8. Gerardus, RK, geb. te Best: 17-9-1860, overl. 1-11-1936. 
9. Cornelius, RK, geb. 26-5-1863. 
10. Anna Maria, RK, geb. 31-5-1868, overl. 24-5-1926. 

Inc. Gerardus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 2-9-1814 
overl. te Oirschot: 11-11-1882 
geh. te Oirschot: 14-5-1843 met Catharina Vogels, RK, landbouwster, 
geb. te Oirschot: 20-12-1816, overl. 18-4-1856. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina, RK, geb. 10-4-1844, overl. te Best: 11-4-1921, geh. 13-

11-1870 met Johannes Fabrie, RK, geb. te Vlijmen: 19-4-1840, overl. 
te Best: 14-9-1917. 
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2. Johanna, RK, geb. 26-1-1846, oven. 19-10-1917, geh. 26-4-1872 met 
Theodorus van der Staak, RK, landbouwer, geb. 1-3-1843, oven. 20-
7-1923 

3. Maria, RK, geb. 17-6-1848, oven. 23-3-1926. 
4. Allegonda, RK, geb. 30-3-1850, oven. 9-11-1881. 
5. Martinus, volgt IVb. 
6. Cornelis, RK, geb. 30-11-1854. 

IIId. Wilhelmus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 1-6-1823 
overl. te Oirschot: 25-12-1891 
geh. te Oirschot: 18-2-1859 met Dora Maria van Grinsven, RK, dienst-
meid, geb. te Geffen: 17-10-1825. Vertrokken naar Herwen: 9-12-1901. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina, RK, onderwijzeres, geb. 9-12-1859. 

Vertrokken naar Lage Mierde: 27-6-1895. 
2. Margaretha Maria, RK, geb. 23-5-1861, overl. 7-4-1891. 
3. Cornelia, RK, geb. 12-1-1864, oven. 22-7-1869. 

IVa. Antony der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 18-3-1842 
overl. te Oirschot: 24-7-1913 
geh. te Oirschot: 1-6-1872 met Helena Habraken, RK, landbouwster, geb. 
te Oirschot: 20-6-1848, overl. 28-6-1917. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, volgt Va. 
2. Anna Maria, RK, geb. 8-2-1875, oven. 15-11-1945. 
3. Gerardus, RK, landbouwer, geb. 25-3-1877, oven. 22-6-1900. 
4. Wilhelmina, RK, landbouwster, geb. 16-10-1879, geh. 14-4-1913 met 

Peter van Hout, RK, landbouwer, geb. 13-8-1879, overl. te Tilburg: 
22-10-1968. 

5. Martinus, RK, landbouwer, geb. 14-10-1881, overl. 22-2-1916. 
6. Wilhelmus, volgt Vb. 
7. Antony, RK, geb. 5-11-1885, overl. 7-11-1885. 
8. Joannes, volgt Vc. 
9. Antonius, RK, landbouwer, geb. 8-5-1889, overl. 16-11-1908. 
10. Antonetta, RK, geb. 18-10-1891, overl. 21-12-1899. 
11. Theodorus, RK, geb. 23-6-1894, overl. 19-11-1900. 

IVb. Martinus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 13-7-1852 
overl. te Oirschot: 4-12-1886 
geh. te Oirschot: 7-10-1877 met Wilhelmina Jonkers, RK, winkelierster, 
geb. te Oirschot: 20-12-1842, overl. te Oirschot: 20-9-1915. 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Maria Catharina, RK, geb. 5-12-1878. 
2. Johanna Maria, RK, geb. 9-11-1880. 
3. Gerardus, RK, landbouwer, geb. 1-1-1882, overl. 4-8-1934. 
4. Josef Martinus, RK, geb. 8-10-1883, overl. 16-5-1944. 

Va. Cornelis der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 11-6-1873 
geh. te Oirschot: 3-6-1912 met Hendrica van Beek, RK, geb. te Oirschot: 
31-3-1878, overl. te Oirschot: 19-6-1935. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Antonius, RK, geb. 13-2-1916. 
2. Theodora Helena, RK, geb. 4-1-1918. 
3. Joannes Martinus, RK, geb. 12-3-1920. 

Vertrokken naar Sint-Michielsgestel: 13-9-1932. 

Vb. Wilhelmus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 19-10-1883, overl. te Oirschot: 19-7-
1969, geh. te Oirschot: 3-2-1921 met Joanna Maria Vingerhoeds, RK, 
geb. te Oirschot: 7-11-1889. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Antonius Joannes, RK, geb. 6-1-1922, oven. 21-12-1978, geh. met 

Maria Johanna Engelberta van Esch. 
2. Joannes Antonius, RK, geb. 17-1-1923. 
3. Helena Maria, RK, geb. 31-7-1924. 
4. Antonia Josephina, RK, geb. 18-1-1926. 
5. Gerardus Martinus, RK, geb. 21-5-1928. 
6. Maria Josephina, RK, geb. 5-3-1931, oven. 5-5-1932. 

Vc. Joannes der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 11-4-1887 
le huw. te Oirschot: 16-6-1914 met Joanna Maria de Leest, RK, land-
bouwster, geb. te Oirschot: 25-1-1890, overl. 27-11-1924. 
Gezin vertrokken naar Oostelbeers: 5-5-1928. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
I .  Antonia, RK, geb. 3-5-1916, overl. 26-5-1916. 
2. Helena Paulina, RK, geb. 29-6-1917. 
3. Antonius Martinus, RK, geb. te Best: 2-12-1919. 
4. Marinus Joannes, RK, geb. te Best: 5-3-1921. 
5. Hendrikus Antonius, RK, geb. te Best: 29-4-1922, overl. te Best: 20-

1-1922. 
6. Johanna Maria, RK, geb. te Best: 7-4-1923. 
7. Gerardus Cornelis, RK, geb. te Best: 5-5-1924. 
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2e huw. te Oirschot: 29-4-1925 met Cornelia Erven, RK, geb. te Oirschot: 
24-7-1900. 

Kind uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria, RK, geb. 16-6-1927. 

* Geboorten, huwelijken en overlijdens vonden plaats in Oirschot, tenzij anders vermeld. 

VI. KEMPISCHE CURIOSA 46 

BEDRIJFSOVERNAME IN DE MIDDELEEUWEN 

door J. Lijten 

Als bedrijfsovername al geen vorm is van moderne slavernij, dan lijkt het toch 
veel op de middeleeuwse verkoop van bepaalde onroerende goederen met de daar-
bij horende 'mancipia', `lijfeigenen'." Wanneer de dagbladen uit onze regio ver-
kocht worden, is er enig gemopper door het personeel, omdat het zonder hun voor-
kennis en instemming geschied is, maar dit ebt spoedig weg en de lijfeigenen leg-
gen zich erbij neer op voorwaarde, dat hun nieuwe baas hen op dezelfde wijze zal 
behandelen al hun vorige. Deze belofte is natuurlijk onnozele prietpraat, want hij 
koopt om door 'concentratie' meer te verdienen, met name door het afstoten van 
lijfeigenen, hetgeen 'op natuurlijke wijze' zijn beslag zal krijgen. 
Ook in de middeleeuwen zag men bedrijfsovernames in het klein maar eveneens 
in het groot. Wij beperken ons tot een voorbeeld uit de familie van Diest - van 
Boxtel. 
In 1290 werd een huwelijkscontract gesloten tussen Willem (I) van Boxtel en 
Arnold van Diest voor diens dochter Maria. Blijkbaar hadden beide partijen te 
hoog van hun Diestse en Boxtelse torens geblazen en moest de regeling - na ont-
nuchtering - schriftelijk worden rechtgetrokken.

2
' 

Uit dit huwelijk werd Willem (II) van Boxtel geboren, terwijl Jan, de broer van 
Maria, proost werd van het kapittel van Kamerijk en in 1323 door de paus tot bis- 
schop van Utrecht benoemd werd. Willem II van Boxtel, intussen getrouwd met 
Conegunde erfdochter van Willem graaf van Dalem was er als de kippen bij om 
rond zijn heeroom te zwermen in de hoop daar te kunnen profiteren. Hij bleef d.d. 
1323.08.28 als `knape' borg voor de bisschop, die 2000 pond leende van zijn hulp- 
bisschop? D.d. 1325.04.02 bleef Willem, intussen 'ridder', weer borg voor de bis-
schop, die 1740 pond geleend had bij de lombarden in 's-Hertogenbosch, waar- 
voor hij door heeroom beloond werd met het huis te Goor en het schoutambt van 
Twente.

4
) In de jaren daarna bleef hij rond de bisschop zweven, veelal als getuige 

of borg.
5
' 

D.d. 1331.01.17 zag Willem zijn kans schoon en verkocht, mede namens zijn 
vrouw en vier kinderen, de heerlijkheid Diepenheim met het graafschap Dalem 
aan zijn oom de bisschop voor 11000 pond.

6
' Ofschoon in de koopakte vermeld is, 

dat de koopsom voldaan was, is het duidelijk, dat de bisschop dit bedrag in de ver-
ste verte niet kon betalen. Daags na de koop stond de bisschop een rente van 200 
pond per jaar uit de tol van Rhenen, door de bisschop losbaar met 2000 pond, af 
aan Willem onder voorwaarde, dat hij deze rente de eerste vijf jaar niet mocht ver-
kopen en nooit mocht verkopen aan een graaf of hertog.

7
) Over deze rente zouden 

nog lang moeilijkheden bestaan. 
De overdracht van het verkochte heeft zeker plaatsgevonden, hetgeen daaruit 
blijkt, dat Willem van Boxtel d.d. 1331.02.01 zijn onderdanen van hun eed ont-
sloeg."' Hoe de koop verder financieel is afgewikkeld, is niet duidelijk, maar d.d. 



194 

1331.02.22 blijkt Willem kastelein te zijn van het huis Ter Horst en heel de tol van 
Rhenen en het halve gerecht in pand te hebben, terwijl de bisschop hem d.d. 
1333.06.05 nog 7722 pond blijkt schuldig te zijn en rond die tijd nog 28000 pond 
had opgenomen van verscheidene personen.

91 
 

Geen wonder, dat Post bisschop Jan van Diest typeert als een zwak bestuurder en 
slecht financier, die met name zijn familieleden bevoordeelde." 
Zoals thans werd ook toen 'het bedrijf Diepenheim-Dalem' overgedragen met 
behoud van rechten van de diverse betrokken personen, maar ook toen was het niet 
vreemd, dat de nieuwe eigenaren na enige tijd daaraan begonnen te morrelen. Zo 
legde Willem van Boxtel d.d. 1339.05.02 een verklaring af betreffende een van-
ouds bestaande leenverhouding in zijn vroegere bezit.'" 
De bisschop zal zijn rente van 200 pond uit de tol van Rhenen niet hebben kunnen 
lossen, zodat Willem van Boxtel deze rente vermoedelijk eerst in pand gaf en later 
verkocht aan Sweder van Abcoude») De moeilijkheden, die hierover ontstonden 
tussen de bisschoppen van Utrecht en de familie van Abcoude, zouden pas d.d. 
1383.02.04 worden opgelost, doordat de bisschop deze rente weer terugkocht. Om 
over contanten te beschikken voor deze terugkoop, moest hij echter weer andere 
bezittingen te gelde maken, zoals uit de bijlage duidelijk wordt. 
Overnames werden toen, zoals nu, voorgesteld als gunstig voor beide partijen. Of 
dit zo is, wijst alleen de (verre) toekomst uit. 

NOTEN 

1 J. Lijten, 'De oudste geschiedenis van Meerveldhoven', in Campinia jrg. 28 (1998), 
blz. 156-168. 

2 J. Lijten, 'Een huwelijkscontract in 1290', in Cainpinia jrg. 24 (1994), blz. 66 - 69. 
3 J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van oorkonden betreffende de bisschop- 

pen van Utrecht uit de jaren 1301-1340, Utrecht 1927, reg. nr. 585. 
4 Berkelbach, Regesten, nrs. 638-640. 
5 Berkelbach, Regesten, nrs. 692, 709, 811, 910, 912, 913, 954, 984. 
6 Berkelbach, Regesten, nr. 986. 
7 Berkelbach, Regesten, nr. 987. 
8 Berkelbach, Regesten, nr. 990. 
9 Berkelbach, Regesten, nrs. 993-995, 1090, 1091. 
10 R.R. Post, Kergeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen 1, Utrecht 1957, blz. 

198/9. 
11 Berkelbach, Regesten, nr. 1257. 
12 D.d. 1338.11.26 bleek Sweder van Abcoude over deze rente te beschikken 

(Berkelbach, Regesten nr. 1246) maar de formulering kan ook betekenen, dat hij ze in 
pand had. In de akte d.d. 1383.02.04 (Zie bijlage) wordt door de (latere) bisschop uit-
drukkelijk gezegd, dat Sweder van Abcoude deze rente rond Hemelvaart 1340 met 
instemming van de bisschop gekocht had. Van deze instemming is een ongedateerd 
afschrift aanwezig, dat Berkelbach gesteld heeft op 1337.05.30 (Berkelbach, Regesten, 
nr. 1208 met noot), maar dat vermoedelijk te dateren is 1340.05.26. 
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BIJLAGE 

1383.02.04 Utrecht 

R.A.Utrecht, Archief der bisschoppen, inv. nr. 360-3. 

Bisschop Floris van Utrecht verklaart, dat zijn voorganger, bisschop Johan van 
Diest, in 1331 ter bescherming van zijn territorium het kasteel en de heerlijkheid 
Diepenheim met het graafschap Dalem gekocht heeft van Willem van Boxtel en 
diens vrouw Cunegonde, gravin van Dalem, maar dat hij de koopsom niet kon vol-
doen en daarom aan Willem Van Boxtel een uitkering van 200 pond per jaar, te 
betalen op Sint-Petrus-stoel (22 februari) uit de bisschoppelijke tol te Rhenen aan 
Willem van Boxtel heeft afgestaan. Willem van Boxtel heeft dit bedrag geïnd, tot-
dat hij de uitkering in 1340 rond Hemelvaartsdag (25 mei) met toestemming van 
de bisschop verkocht aan Sweder van Abcoude. 
Over deze uitkering ontstond onenigheid tussen de bisschoppen van Utrecht, Jan 
van Arkel, Jan van Viernenborch, Arnold van Horne (in 1383 bisschop van Luik) 
en Floris enerzijds en anderzijds Sweder van Abcoude en diens erfgenamen, 
omdat de uitkering niet of niet volledig werd uitbetaald, tot schade van de bis-
schop en diens onderdanen. 
Om daaraan een eind te maken heeft Floris na ampel overleg besloten om de uit-
kering uit de tol van Rhcnen terug te kopen uit handen van de huidige bezitter, 
Willem van Abcoude. Omdat hij echter niet beschikt over voldoende contanten, 
werd na uitgebreid beraad met aartsbisschop Frederik van Keulen en de kapittels 
van de dom, Sint Salvator, Sint Pieter, Sint Jan en Sint Marie besloten tot verkoop 
van bepaalde bezittingen van de bisschoppelijke tafel. 
Zodoende verkoopt bisschop Floris aan de meestbiedende kanunniken Willem 
Buter van de dom en Richard van Oyen van Sint Salvator voor de prijs van 1624 
oude gouden schilden vier hoeven bouwland, gelegen onder de Utrechtse parochie 
Sint Nicolaas in 'de Cleyne Coppel', belendende percelen: de grond van het H. 
Gcesthuis te Utrecht aan de hoge zijde en de grond van het Duitse huis en de 
waterloop van Jutfaas aan de lage zijde, strekkend van 'de Coppelwech' tot 'de 
Ravensche ka', waarvan de bisschop zich de hoge rechtsmacht voorbehoudt. 
De kooppenningen zijn door de kopers aan de bisschop voldaan en met dit bedrag 
heeft deze de verplichting tot betaling uit de tol van Rhenen van Willem van 
Abcoude met diens instemming teruggekocht, zodat de genoemde tol weer hele-
maal vrij en onbelast aan de bisschoppelijke tafel toekomt. 
De feitelijke levering van de gronden zal later geschieden volgens aanwijzing van 
de kopers. 
De akte wordt bezegeld door bisschop Floris en op diens verzoek ten bewijze van 
hun instemming door aartsbisschop Frederik en de vijf Utrechtse kapittels. 

In Dei nomine. Amen. Florenaus Dei gratia episcopus Traiectensis universis pre-
sentes litteras inspecturis vel audituris cupimus fore notum, quod cum dudum de 
anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo primo bone memorie dominus 
Johannes de Dyest, episcopus Traiectensis, noster predecessor, tune in rebus agens 
pro tuitione et conservatione nostre diocesis et territorii Traiectensis, castrum et 
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dominium de Diepenhem in finibus eiusdem nostre diocesis situatum una cum 
comitatu de Dalem ac domibus fortaliciis, terris, possessionibus, ortis, pratis, pas-
cuis, silvis, nemoribus, venationibus, aquis, aqueductibus, piscationibus, molend-
inis, pedagiis, iuribus, servitutibus, iurisdictionibus, vasallis, mancipiis, servis, 
ancillis, ass .... tiis, cormedalibus, censualibus aliisque suis iuribus, attinentiis et 
pertinentiis universis a quodam domino Wilhelmo de Boccstclle, milite, et domi-
na Conegunda, eius coniuge et comitissa de Dalem, idem castrum et dominium de 
Diepenhem tamquam dominis et proprietariis tune obtinentibus, pro magna 
summa pecunie inter eos conventa legitime emerit ad usum et utilitatem ecclesie 
et patrie Traiectensis perpetue permansurum, quatenus per ipsum castrum, territo-
rium et districtum dominii de Diepenhem terra nostre dyocesis Traiectensis et eius 
incole contra incensus hostium, predonum, raptorum, vissilionum et aliorum 
maleficorum ...... continuo grassantium et dictam terram et eius incolas devas- 
tantium, spoliantium et depredantium maiori protectione et securitate gauderent, 
ast quod dictus Johannes de Dyest, noster predecessor, tune ad persolvendum tota-
le pretium emptionis huiusmodi, ipsum cogente pecunie et aliorum mobilium ino-
pia, non sufliciebat, idcirco de consilio et consensu prelatorum et capitulorum 
ecclesiarum maiorum Traiectensium pro certa summa pecunie inde a prefato 
quondam domino Wilhelmo de Boecstelle emente accepta eidem domino 
Wilhelmo et eius heredibus seu successoribus singulis annis futuris perpetuis tem-
poribus ipso die beati Petri apostoli ad cathedram percepturis ex emolumentis, 
obventionibus et iuribus theolonii opidi nostri de Renen pensionem ducentarum 
librarum, grosso regis Turonensi pro sedecim denariis computato, sub certis 
rationabilibus modis et conditionibus interpositis pro se et suis successoribus epis-
copis Traiectensibus vendidit et ipsam pensionem persolvere promisit prout in lit-
teris desuper confectis noscitur seriosius contineri. 
Verum postquam per aliquot annos prefatus do

r
minus Wilhelmus de Boecstelle 

predictam pensionem perceperat et levaverat, tandem de anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo circa festum Ascensionis dominice ipsam pensionem 
annuam et totum ius, quod sibi competebat in theolonio supradicto, de licentia et 
consensu dicti domini Johannis episcopi, nostri predecessoris, titulo vendicionis 
transtulit in generosum virum quondam dominum Swederum de Abcoude baro-
n= ementem et eius heredes et successores ac deinde succedente tempore quan-
te pretextu contractus huiusmodi emptionis et vendicionis inter ipsos dominos 
Wilhelmum et Swederum predictos initi dissensiones, brigosi et cavillationes inter 
bone memorie nostros predecessores episcopos Traiectenses, primo dominos 
Johannem de Arkel diende Johannem de Vierneborch et postmodum Arnoldum de 
Hoerne, nunc episcopum Leodiensem, et postremo inter nos ex parte una et here-
des dicti domini Swcderi de Abcoude parte ex altera sint exorte quantaque damp-
na et dispendia dictis nostris predecessoribus ac nobis et prelatis et capitulis pre-
dictis in eorum bonis et redditibus, presertim pro eo quod dicta pensio heredibus 
prefati domini Swederi plerumque subtracta vel minus plene dicitur fuisse soluta, 
illata noscuntur, pene cunetarum harum partium est incolis manifestum. 
Idcirco crebra meditatione pensavimus intra nos sepius revolventes ac unacum 
prelatis et capitulis antedictis nostrisque consiliariis iuratis tam clericis quam lai-
cis, ministerialibus et vasallis, huiusmodi facti notitiam plene hominibus pluribus 
vicibus tractare cepimus et tractavimus, qualiter nos et successores nostros, ponti- 
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fices Traiectenses, a debito procurationis dicte pensionis et ipsum theolonium ab 
onere huiusmodi de manibus domini Wilhelmi de Abcoude, baronis moderni, 
propter diversas pensiones de multis annis retroactis sibi, ut asserit, non solutas et 
restantes nos incessabiliter molestantis eruere et liberare facilius et commodius 
absque dampno graviori possemus, nee tune occurrebat nobis opportunitas aut via 
nee occurrit, per quam adversitatibus et dissendiis huiusmodi melius consulere et 
occurrere possemus, presertim non existentibus nobis aliquibus rebus mobilibus 
ad habendum pro dicta ea pecuniam commode distrahendis quam per venditionem 
et alienationem terrarum subscriptarum , que minus mense nostre episcopali erat 
dampnosa ymmo magis utilis et necessaria quam alterius possessionis eiusdem, ut 
hee etiam procuratores et administratores nostri in verbo veritatis et fidei nobis 
affirmarunt et nos unacum ipsis affirmamus. Eapropter tractatu et matura delibe-
ratione ac sano consilio et discussione plena prehabita, obtenta licentia et auctori-
tate reverendi in Christo patris domini Friderici, archiepiscopi Coloniensis, nec-
non prelatorum et capitulorum maioris, sancti Salvatoris, sancti Petri, sancti 
Johannis, sacte Marie ecclesiarum nostrarum Traiectensium consensu, cum quibus 
etiam super premissis inquisivimus et tractavimus et deliberavimus ac ipsi una 
nobiscum pluries et sollerter in loco capitulari maioris ecclesie predicte et capitu-
lo propter hoe indicto pro nobis nostrisque successoribus et nomine nostro et suc-
cessorum nostrorum dictis nostris procuratoribus et administratoribus presentibus 
et propter hoe specialiter congregatis hocque fiere ad vitationem maioris dampni 
suadentibus, vendidimus pro indiviso et tradidimus iure proprio et in perpetuum 
discretis viris magistris Wilhelmo Buter maioris et Richard° de Oye sancti 
Salvatoris ecclesiarum nostrarum Traiectensium canonicis, emptoribus et plus 
ceteris offerentibus, pro ipsis et eorum heredibus aut illis in quos duxerint transfe-
rendos quatuor mansus terre arabilis cum censu, decimis, viis, accessibus, regres-
sibus, aquis, aqueductibus, iurisdictione episcopali bassa aliisque suis iuribus et 
pertinentiis universis, iurisdictione tamen alta, que vulgariter `hoghereche appel-
atur, nobis et successoribus nostris, pontificibus Traiectensibus, tantummodo 
reservata, sita et prout iacent infra limites parochialis ecclesie sancti Nicholai 
Traiectensis in loco dicto vulgariter 'Cleyne Coppel' inter terram domus sancti 
Spiritus in Traiecto ex parte superiori et terram commandatoris et fratrum domus 
Theutonicorum et aqueductum ville de Jutfaes a parte inferiori, se protendentes a 
via publica vocata `Coppelwech' usque ad locum dictum `Ravensche ka' vel si qui 
sunt alii confines, ipsosque mansos predictos seu terras et proprietatem et posses-
sionem eorum a nobis et mensa nostra episcopali predicta abdicavimus et in dic-
tos emptores et ipsorum heredes seu successores transtulimus et transferimus per 
presentes ad habendum, tenendum et pleno iure, prout ad nostram mensam .....  
pertinebat, perpetuo possidendum, predicta iurisdictione alta dumtaxat excepta, 
pro certa quantitate pecunie videlicet pro mille et sexingentis et viginti quatuor 
scudatis auri antiquis legalibus, quam pecuniam dicti Wilhelmus et Richardus 
emptores nobis effectualiter et realiter persolverunt et de ea plenarie satisfecerunt 
et illa pecunia mediante a prefato domino Wilhelmo de Abcoude et ipso etiam 
recipiente insolutum, sic hoc inter ipsum et nos plurimis tractatibus et diligenti 
deliberatione sepe premisso convento, predictam pensionem et omne ius quod 
idem dominus Wilhelmus et sui progenitores in dicto theolonio nostro habuerunt 
quodque sui heredes et successores habituri forent post ipsum, redemimus et liber- 
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avimus et ipsum theolonium liberum, francum et absolutum perpetuo mansurum 
a solutione ditc pensionis ad ius et proprietatem mense nostre reduximus, prefato 
domino Wilhelmo vigore et nomine suo suorumque heredum seu successorum in 
hoc sponte, scienter et expresse consentiente et hoc approbante. 
Quos quidem quatuor mansos terre constituimus nos exnunc vice et nomine die-
torum Wilhelmi et Richardi emptorum possidere donec ipsi dictorum mansorum 
possessionem,quam eis vel illis, in quos eos duxerint transferendos, tradere et 
assignare in locis et iudicibus competentibus et prout eis placuerit aut eorum nun-
cio promittimus, acceperint corporalem, quam terram ante huiusmodi traditionem 
realem accipiendi sua propria auctoritate sive nostro vel alterius cuiuscumque 
requisitione retinendi deinceps eisdem licentiam omnimodam presentibus duxi-
mus concedendam, promittentes nochilominus pro nobis et nostris successoribus, 
pontificibus Traiectensibus, nostro et dictorum nostrorum successorum nomine 
prefatis Wilhelmo et Richardo pro se suisque heredibus et successoribus stipulan-
tibus litem vel controversiam eis vel eorum successoribus aut heredibus nullo 
umquam tempore aliquatenus inferre vel movere aut inferenti quovismodo con-
sentire directe vel indirecte, publice vel occulte, de iure vel de facto, ipsosque 
mansos seu terras predictas ab omni homine, universitate, collegio vel capitulo 
legitime defensare, auctorizare, warandizare et expedire libere ac vendicionem 
huiusmodi predictam et omnia et singula superscripta perpetuis temporibus firma, 
rata et illibata tenere et habere nec contrafacere vel venire per nos seu alium vel 
alios aliqua ratione, causa vel occasione aut colore quesito qualicumque aut 
quacumque. Renunciamus insuper omni exceptioni doli, mali, .........  rei sic non 
geste, non acte, pecunie non date, non solute ..........  et .... utilitatem maiorem 
predicte nostre mense et diocesis Traiectensis non converse omnique actioni, 
impetitioni, in integrum restitutioni, supplicationi, denunciationi iuridicenti gene-
ralem renuntiationem, nisi clausulis specialiter prius enarratis, et premissa non 
valere et quibusvis defensionibus et auxiliis moris et consuetudinis patrie 
Traiectensis iure currenti nec emulis nobis aut nostris successoribus suffragium 
constare volentibus vel in posterum volituris contra premissa vel eius aliqua quo-
quomodo. 
In quorum omnium confirmationem sigillum nostrum duximus presentibus appo-
nendum, supplicantes nichilominus et cohortantes reverendum in Christo patrem 
et dominum nostrum dominum Fridericum archiepiscopum metropolitanum 
nostrum predictum ac venerabiles viros dominos capitulorum maioris, sancti 
Salvatoris, sancti Petri, sancti Johannis, sancte Marie ecclesiarum nostrarum pre-
dictarum, ut in testimonium veritatis efficax rei geste ut prefertur per suorum sigil-
lorum impensionem dignentur presentes litteras communire. 
Datum anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tercio mense februarii 
die quarta. 
Et nos Fridericus, Dei gratia archiepiscopus Coloniensis, quia de vendicione hui-
usmodi et causis eam fieri suadentibus coram nobis rite et debite allegatis existi- 
mus informati et eas exinde discussimus sollerter ac perquisivimus de aliis in tali- 
bus etiam requirendis et oportunis et tandem que debet recognitioni et sollempni 
tractatu, investigatione et legitima deliberatione premissorum habita diligenti per 
ca que vidimus, audivimus et cognovimus et animum nostrum iuste et rationabili-
ter movebant et movere invenimus, vendicionem dictorum mansorum seu terra- 
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rum predictarum nedum utilem prefato reverendo patri domino Florenao, episco-
po Traiectensi, et eius successoribus ymmo perquam necessariam esse et ipsam 
fieri conveniencius de dictis terris quam de aliis possessionibus mense episcopalis 
Traiectensis quibuscumque dictasque causas allegatas veritati substitisse et sub-
sistere, nostram vendicioni et alienationi huiusmodi suisque [effectibus?] auctori-
tatem adhibuimus et adhibemus, ipsam de iure suadente utilitate et veritate pre-
dictis fieri posse et debere decernentes, in signum premissorum nostrum sigillum. 
Et nos, capitula maioris, sancti Salvatoris, sancti Petri, sancti Johannis et sancte 
Marie predicta, in signum consensus nostri premissis adhibiti et aliorum premis-
sorum sigilla nostra ad instantes preces dicti reverendi patris domini Florenai, 
episcopi Traiectensis, anno et mense februarii predictis presentibus duximus appo-
nenda. 



INHOUDSOPGAVE 

REGISTER 

1999 



2 

INHOUDSOPGAVE 29e JAARGANG 1999 

Biezen, H.J.M. 
Een testament in triplo, drie testamenten van 
Hendrick Martens de Biese 

Bijnen, J. 
Charles Weber, architect van de Willibrorduskerk te Zeelst 
Jacq. Cuijpers (1850-1926). Enkele gegevens over zijn 
personalia en zijn teken- en letterkundig werk 

Helmont, Hans van 
Zeelst en de Spaanse Successieoorlog 
Borg zijn: een last (deel 2) 

Lijten, J. 
De pastoors van Meerveldhoven 
Het ontstaan en de taak van kapittels 
Lya van Maren spon fijn garen 
De herbouw van de Oirschotse Sint-Petruskerk in 1945 
Kempische curiosa: 
44. Oirschotse herbergen en brouwerijen in het verleden 
45. De datering van een raadselachtige Bossche schepenakte 
46. Bedrijfsovername in de Middeleeuwen 

Mijland, H. 
Bewoningsgeschiedenis Huis de Wereld, nu Molenstraat 8 
te Oirschot 

Mijland, Jacques-, en Wilma van Giersbergen 
Kunstschilders in Oirschot en Best aan het begin van deze eeuw 

Neggers, A. 
Genealogie Van Cleijnenbreugel 

Schoots, F. 
Oirschottenaren in Amerika 
Genealogische fragmenten: 
5. Van Someren 
6. Der Kinderen 

Strijbos, Herman 
De eerste Sint-Petruskerk van Oirschot 

- Aantekening bij 'Oudste geschiedenis van Meerveldhoven' 
- Milleniumbeeld van Veldhoven 
- Boekaankondiging: 

De St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven 
Veldhovense jongens in Nederlands-Indie en 
Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962 

90 - 96 

63 - 67 

153 - 168 

84 - 88 
185 - 186 

5-12 
56 - 62 
68 - 78 
179 - 183 

26 - 28 
89 
193 - 199 

21 - 25 

98 - 148 

29 - 52 

16 - 20 

79 - 83 
187 - 192 

169 - 177 

13 
184 

14 

178 

A 
Aa, Henricus Hermannus van der 41 
Aa, Margaretha Henricus van der -, 
e.v. Daniel Joannes van 
Cleijnenbreugel 41 

Aarle, herdgang 26,28,37,41-42 
Aarschot, Belgie 47,68 
Aarts, Maria Catharina -, e.v. Jan 

van Klijnenbreugel 43 
Abcoude, Sweder van 194-196 
Abcoude, Willem van 195,197,198 
Abcoude, fam. van 194 
Academie voor Schone 

Kunsten (Parijs) 101 
Achel 29 
Acht, Bartholomeus van -, past. 
van Meen. 7 

Achter, Willem van 40 
Achterhoek 105,120 
Acker, Lijsken Adriaen van de -, 

e.v. Dielis Hendricks van 
Cleijnenbreugel 36 

Aerts, Antonie 46 
Aerts, Arnoldus 43 
Aerts, Cornelia -, e.v. Jacob van der 

Cru ij cen 93 
Aerts, Johannes 45-46 
Aerts, Lambert Cools 31 
Aerts, Sijmon 85 
Afferden 64 
Agterste Brug, top. Borkel 46 
Aken 56 
Akkereind, Zeelst 86 
Akkeringa, J.E.H. -, kunstschilder 104 
Aldenhoven (Land van Cuijck) 22 
Alexander III, paus 57 
Alexander, Clara -, e.v. Samuel 

Davids Roost 23 
Alfger, past. van Meen. 6 
Allebé, August -, kunstschilder 103 
Altstatten, Zwitserland 22 
Amerika 16-17,103-104,108,117 
Amstenrade 63 
Amsterdam 17,23,104,106,108, 

112-115,143-144,179 
Andreas, bisschop van Utrecht 57 
Anjou, Philips van 84 
Antoni, Maria -, e.v. Gijsbertus 

van de Sande 40 
Antwerpen 16,40,84 
Antwerpen, Henrik van -, 

past.van Meen
,
. 6 

Appolonius, kanunnik St. Petrus Oi. 58 
Arendshoeve, Best 114,140 
Ariaens, Mattheus 85 

Arkel, Jan van -, bisschop 
van Utrecht 195-196 

Arnhem 108,110,117,143 
Arnold, past. van Meen!. 6 
Arti et Amicitiae, kunstenaarsver. 114 
Audenhoven, Heylwig 

Rutgersdr. van 69-70 
Audenhoven, mr. Rutger Jan 

Rutgersz. -, notaris 69-70,72,78 
Averbode, abdij 58 

B 
Baarschot 44 
Baarschot, Joannes van 45 
Bannenberg, G. 5 
Barbizon, Frankrijk 101-103 
Barcelona 102 
Batenzoon (Viator), mr. Dirk -, 

kanunnik van Luik 10 
Bavel, H. van -, 0. Praem. 89 
Bay City (USA) 17 
Beckers, Jan Anthonis 86 
Beerens, Joannes Jacobi 47 
Beers, Antonius Petrus van 21-22 
Beers, Dirk van -, brouwer 27 
Beers, Theodorus Willem van 40 
Beerwinkel, Dirk van -, past. 

van Meerv. 7,10 
Beerwinkel, Paulus van -, past. 

van Z. 10 
Beets, Geertrude -, e.v. Hendrik van 

Mechelen 43 
Beijsens, Leendert Gerit 85 
Beliën, Johannes Josephus 107 
Bemmelen, Theo van 179,183 
Bentem, hotel van 115 
Berchem 11 
Berck, Joos Alberts van de 32 
Berckven, fam. 37 
Berendonq, Ariaentje Willem van -, 

e.v. Gerrit Hanssen 22 
Berg, Con op den -, brouwer 27 
Bergeijk (schepenbank) 23,45,63 
Bergen op Zoom (kapittel van -) 36,59 
Berlicum 105 
Beselmans, Jan Peter 32 
Best 29,47,64,101,103, 

105-120,140,179-180 
Best, kapel van 71 
Beysens, Lindert Gerits 93 
Biemans, Aldegondis Godefridus 

e.v. Leonardus Leenardts 
van de Snepsceut 37 

Biesemans, Petronella -, e.v. Christiaan 
Kleijnenbreugel 44-45 



Biesemans, Wouter 44 
Biesen, Geertruy Willems 95 
Biesen, Henrick Martens 90-96 
Biesen, Jan Jansen -, schepen van 

Zeelst 90 
Biesen, Jan Martens -, schepen, 

borg. van Meerv. 92 
Biesen, Maeyken Martens -, e.v. Aert 

Cornelissen 93 
Biesen, Marten Jansen 90-93 
Biesing, J.J. -, kunsthandel 140,143 
Bijnen, Alexander 153 
Bijnen, Johanna Maria -, e.v. Jacq 

Cuijpers 153 
Bijsterveld, dr. A.J. 5,13 
Bijstervelt, Groot 27 
Bilders, Gerard -, kunstschilder 103 
Blaarthem (kasteel) 86,91 
Blaarthemseweg, Zeelst 153 
Bladel 10,11,105-107,119 
Bladel, deken van zie M. van de Ven 
B laricum 103 
Bloks, Elisabeth -, e.v. Adrianus 

van Ham 36 
Blommers, Bernard -, kunstschilder 104 
Boekhout, past. van 68 
Boelaarts, Barbara Hendrik -, e.v. 

Gerrit Jans van Cleijnenbreugel 29-30 
Boelaerts, Hendrik Jan 29 
Boelaerts, Henrick 30 
Boer, H. de -, kunstcriticus 115,140,142-144 
Boeren, P. -, bouwkundig insp. 65 
Boeren, P.C. 69 
Boets, Walter -, past. van Meerv. 7 
Boogaarts, Helena -, e.v. Willem 

van Achter 40 
Boogaarts, Jan 40 
Boogaarts, Jennemarie 40 
Boogaarts, Thomas 40 
Boogers, Anna Maria -, e.v. Adriaan 

van Oort 44 
Boogers, Francisca -, e.v. Henricus 

van Cleijnenbreugel 40 
Boogers, Joannes 40 
Boom, Huijbert van den 42-43 
Boom, Lambertus van den 42 
Boonaerts, Gerart -, brouwer 27 
Boort, Frank van 69 
Boorts, Elisabeth Jansen -, e.v. 

Marten Jansz. Biesen 90 
Borchouts, Henricus -, past. van 

Meerv., past. van Waalre 7,11 
Borkel 45,46 
Bosch, Marten Peters van de -, 

brouwer 27  

Bote, Lodewijk -, kanunnik 69 
Boxtel (baronie, kapittel) 36-37,48,59 
Boxtel, Jan van -, proost van het 

kapittel te Kamerijk 193 
Boxtel, Maria Petrus van -, e.v. 

Goossen Dircx van Roij 21 
Boxtel, Willem (I) van 193 
Boxtel, Willem (II) van 193-196 
Brabant 84,107-108,110, 

117-118,120,143-144 
Brabant, Oost 16 
Brabantse Landtol 22 
Brant van Straten, Joorden 

kanunnik 68-71,73-74,77 
Brauwer, Anna Jan Dirk de -, e.v. 
Arnoldus Joannes Goossens 38 

Breda (baronie,kapittel) 36,59 
Breda, Catharina Janse van -, e.v. Jan 

Lamberts Moonen 36 
Bree, Joannes van -, past. van Meerv. 9 
Breemaat, fa. A. van 181 
Breitner, George Hendrik -, 

kunstschilder 106 
Bretagne 102 
Breugel 11 
Breugel, Henrik van -, past. van 

Meerv. 7 
Briët, Arthur -, kunstschilder 104-105,118 
Brigdamme 57 
B rigidafundatie, H. 69 
Broeck, Henderick Willems van den 95 
Broek, Pieter van den 47 
Broekhoven 86 
Broekhovense Heide 86 
Brouwer, Anneke Jan de -, e.v. Joannes 

Andreas van Cleijnenbreugel 38 
Brouwer, Dielis de 47 
Brouwer, Jan Dirks de -, brouwer 27 
Brueghel, P. 120 
Brussel 106,114-115 
Buck, Victor de -, kunstschilder, 

fotograaf 106,119 
Bu(ij)1, Rijck 22 
Bu(ij)1, Johanna -, e.v. Dirck Arnoldus 

van Houtum 22 
Buijtenen, M.P. van 56 
Buks, Piternella -, e.v. Wouter Biesemans 44 
Buter, Willem -, kanunnik van de 

Dom van Utrecht 195,197 

C 
Campinia 153,185 
Cardinaal-Nijssen, wed., 46 
Castere (of Gasserich), Anna Barbara -, 

e.v. Gerrit Hanssen 22  

Casteren 39,58 
Castricum 115 
Cederhof, bejaardenhof te Kapelle 144 
Chambrier, kolonel de 22 
Clarissehoeve, Zeelst 85,90,94 
Cleijnenbreugel, fam. van de 29-48 
Clercx, Hendricus Franciscus-, 

brouwer 22 
Cleyne Coppel, top. Sint Nicolaas- 

parochie Utrecht 195,197 
Cobbeeck, hofstede te Zeelst 95 
Collenberg, Helena Martinus van -, e.v. 

Egidius Joannes de Koning 41 
Collenborch, Jan Lamberts Peters van 32 
Conegunde, erfdochter van de graaf 

van Dalem, gravin van Dalem 193,195-196 
Coppelwech, top. 195,197 
Coppens, Catharina Judocus Peters -, 

e.v. Wilhelmus Arnoldus van 
Doormalen 39 

Cornelissen, Aert 93 
Corrion, Jan 17 
Corstiaans, Gerard -, past. van 

Meerv. 7,11 
Cort, Elisabeth Theodorus de -, e.v. 

Joannes Michael Houbraken 45 
Creijthoek, top. Naastenbest 37 
Crom van Eerdbruggen, Jan de 72,75 
Cromvoirt 64 
Croonenborch, Aert Gijsbert 32 
Croonenborgh, Gijsbert Pauwels van 30 
Croonenborgh, Jan Peters van 32 
Cruijcen, Jacob van der 93-94 
Cruijcen, Jenneken van der 93 
Cruijsen, Jacob van der 95-96 
Cuijck 64 
Cuijck, Dirck Janssen van 35 
Cuijck, Jan Dielis van 33 
Cuijck, Jenneke Dircx van -, e.v. 

Andries Jan Gerits van 
Cleijnenbreugel 35 

Cuijpers, Jacq. 153,155-156 
Cuijpers, Jan 153 
Cuijpers, Kees 153 
Cuijpers, Maria-Henriette 153 
Cuijpers, Johannes 153 
Cuijpers, Lex 153 
Cuypers, Joseph -, architekt 65 
Cuypers, Pierre -, architekt 63,65,108 

D 
Dalem, Willem graaf van 193 
Dalem, graafschap 193-196 
Dams, Vincentius -, past. van Meen,. 9 
Daniels, Frans 86 

Daniels (van Steensel), Jacobus 42-43 
Daniels (van Steensel), Martijna 

e.v. Johannes van den 
Kleijnenbreugel 42-43 

Davids, Petrus Christiaansz. 
past. van Meerv. 9 

Dekens, Henri -, past. van Meerv. 6 
Delft 179 
Detroit (USA) 16-17 
Deventer 110 
Diederik II, bisschop van Utrecht 57 
Dielis, Jan Claes 34 
Diepenheim, heerlijkheid 193-196 
Diessen 36,44 
Diest, Arnold van 193 
Diest, Jan van -, bisschop van 

Utrecht 193-196 
Diest, Maria van -, e.v. Willem (I) 

van Boxtel 193 
Dijck, Henricus Laurentius van den 35 
Dijck, Maria Magdalena Hendrix 

van den -, e.v. Andries Jan 
Gerits van Cleijnenbreugel 35 

Dijck, Willemijn Peters van -, e.v. 
Willem Peters van den Hagelaar 22 

Dijk, Hendrik van -, smid te Kampen 43 
Dijk, n.n. van -, hoteleig. 115 
Dijkstraatsche Velden, Best 110 
Dillem, Petronella -, e.v. Jan van 

Luijtelaar 46 
Dillen, Marinus -, kunstschilder 104 
Dircx, Hendrick 85 
Dirk, n.n. 58 
Dispa, Joannes 43 
Dispa, Johanna (Maria) -, e.v. Bastiaan 

van Klijnenbreugel 43 
Doerne van Aerschot, Jan van den -, 

clericus 68-74,76,78 
Doesburg, Jan Peters van 37 
Domburg 103 
Dommel, rivier de 29 
Dongen 104 
Dooren, Johan van -, pachter 

pastorijgoederen 85 
Doormaelen, Joanna Theodorus van -, 

e.v. Henricus Hermannus van der Aa 41 
Doormalen, Hendrik Willems van 39 
Doormalen, Jan Janse van 37 
Doormalen, Wilhelmus Arnoldus van 39 
Doremalen, n.n. van 118 
Drents Museum 144 
Dridonckx, Helena -, e.v. Adrianus 

Joordens 39 
Driemilen (Drimmelen), Katharina 

van 69-70 
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Driessen, Jan 
Driessens, Johannes Cornelis 

Hubertus 
Driessens, Susanna Maria Petronella -, 

e.v. Jacq Cuijpers 153 
Duitsland 102,108 
Duizel 13 

E 
Eeckerschot, Aert Roeland van 31 
Eeckerschot, Cathelijn Aert Roelant 

e.v. Arnoldus Adrianus Wiercx 34 
Eeckerschot, Evert Roeland van 31-32 
Eeckerschot, Rolandus Everardus van 31 
Eerste Wereldoorlog 104 
Eeten, Hendrien Bastiaan van -, e.v. 

Johannes van Klijnenbreugel 41 
Eeten, Sebastianus van 41 
Eindhoven 23,84-85,104 
Eindhoven, kapittel van 59 
Ekkerman, top. Meerv. 15 
Eliens, Maria Hendrica -, e.v. 

Alexander Bijnen 153 
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift 105 
Elyens, Geraert 95 
Empel 17 
Engeland 84,103 
Engeland, Joanna Antonius van -, 

e.v. Leonardus Lambertus 
van de Sande 38 

Engelant, wed. Jan Jansse van -, 
brouwer 27 

Engelen, Willemina van -, e.v. 
Johannes Hulsbos 46 

Enkhuizen 107 
Erckel, Walraven van -, pachter 

Hoijdonckse tiende 85 
Erffoort, Dyonisius van 42 
Erffoort, Jan Denis van 42 
Ermelo 108 
Erp, fam. van 16 
Erven, fa. J. 180 
Es, Christina Joannes van -, e.v. 

Sebastianus van aten 42 
Esch, Elisabeth van -, e.v. Josephus 

Johannes Smits 24 
Esch, wed. Jaspar van -, brouwer 27 
Esch, Nicolaas van 41 
Esher Surrey, kunsthandel 140,143 
Essens, Hendrik Jan 41 
Eugenius III, paus 57 
Europa 101-102,108 
Evers, Adriaen 85 
Evers, Elisabeth -, e.v. Jan Anthonie 

Guns 46  

F 
Feijen, Frans 119 
Flipsen, Elisabeth -, e.v, Hendrik 

Guns 46 
Florence 102 
Floris, bisschop van Utrecht 195,199 
Fontainebleau, Frankrijk 101 
Franeker 63 
Frankrijk 84,101-102 
Frankrijk, koning van 85 
Frans Halsmuseum Haarlem 144 
Franssen, Jan 85 
Frederik, aartsbisschop van 

Keulen 195-198 
Frederik I, keizer 57 

G 
Gabriël, Paul -, kunstschilder 104,107 
Ganne, Père 102 
Geefhuijs, Den Bosch 95 
Geenen, Cornelis Gerardus -, 

architekt 67 
Geertruidenberg (kapittel) 59,63 
Geete, Joseph van der 47 
Geffen, past. van 70 
Geldersestraat, Hilvarenbeek 44 
Geldrop 63-64 
Geldrop, Philips van -, past. 

van Geffen 70 
Gemeentemuseum Den Haag 144 
Gemert, Betsie van 115 
Geraerts, Jan 86 
Gerits van Helmont, Jan 95 
Gerven, Gerit van -, brouwer 27 
Gerwen, Catharina (Kaat) van -, e.v. 

Jan Strijbosch 112,117-119,141-143 
Gerwen, Johannes (Hannes) van 112, 

114,118-120,141-143 
Gestel 86 
Gestel, Peter van 17 
Gijsberts, Lijsbeth 94 
Gijsberts, Maeyken 94-96 
Gijsberts, Marike -, e.v. Goort 

Dircx van Cleijnenbruegel 47 
Gindra, Hubert Joseph -, 

kunstschilder 106 
Gindra, Jean Baptiste Chretien 

kunstschilder 107 
Gindra, Joseph 107,119 
Glerum, veilighuis 144 
Goes 141  

Goevy, Martinus -, schepen van Den Bosch 89 
Gogh, Theo van 106,119 
Gogh, Vincent van -, 

kunstschilder 103,104,106,119 
Goirle 44 
Gooi, 't 101,103-105,107-108 
Gooijerts, Johan -, pachter pastorij 

goederen 85 
Goor 193 
Goorts, Elisabeth Goortse -, e.v. 

Gerardus Jan van de Maerselaer 31 
Goossens, Ansem Jan -, brouwer 27 
Goossens, Arnoldus Joannes 38 
Goossens, Augustinus Henricus 

Maria -, past. van Meerv. 9 
Goossens, Heijltje Andries Gerrit -, 
e.v. Dirck Henricx de Roij 21 

Goossens, Helena Gerardus -, e.v. 
Joannes Joannes van de Leur 38 

Goossens, Jan Ansem -, brouwer 27 
Goossens, Jan Gerit -, brouwer 27 
Goossens, Johan -, notaris 30 
Goossens, Joseph Aert 38 
Goossens, Maria Gerard -, e.v. Jan 

Jansen Scheijntjes 34 
Gorinchem 107 
Gorsem (Belgie) 43 
Granneman en Rietmeier, fa. 179 
Granville 11 
Grave, kapittel van 59 
Gravenhage, 's 47,103,107,114, 

140-141,179-180 
Gravenmoer, 's 33 
Grijs, Hendrik Frederik de -, 

kunstschilder 107-108,114-115 
Groenewoud, Mozes Levi 23 
Groenewoud, Mozes Samuel 23 
Groenewoud, Samuel Levi 23 
Groningen 107 
Groot Brittannie 85 
Groot Gasthuis, Den Bosch 95 
Groot, Johannes Willem Simon de -, 

kunstschilder 107-108,114 
Grote Brogel 29 
Grotenbreugel, fam. 29 
Gruijter, Cornelis Hendrix de 41 
Gruijter, Dirck Willems de 35 
Gruijter, Lavreijs Dirck de 34 
Gruijter, Wilhelmus Godefridus de 35 
Gruyter, W. Jos de 141 
Gschickt, Maria -, e.v. Jozef Weber 63 
Guns, Hendrik 46 
Guns, Jan Antonie -, timmerman 46 
Guns, Matheus secr. gemeente 

Maarheeze 46  

H 
Haagse Kunstkring 143 
Haagse School 103 
Haarlem 23,40 
Haen, Elisabeth de -, e.v. Dirck 

Arnoldus van Houtum 22 
Hagelaar, Willem Peters van den 21-22 
Ham, Adrianus van 36 
Ham, Jan Hendricx van 36 
Hamdorff, Jan -, hoteleigenaar 114-115, 

119 
Hamelen, n.n. van -, e.v. Adriaan 

van Weert 17 
Hamont 45 
Handerix, Maria -, e.v. Lindert 

Dierx van Cleijnenbreugel 48 
Hanssen, Gerrit -, herbergier 21-22 
Haren, Jan Hendriks van 35 
Hartog, Elisabeth -, e.v. Mozes 

Levi Groenewoud 23 
Haspengouw 10 
Hassenbosche hoeve, Zeelst 85 
Hattem, Maria van -, e.v. Andries 

Stoovers 44 
Hedel, herdgang 26,28 
Heel en Panheel 153 
Heer, mr. Gerard van -, 

kapitteldeken 69,74,78 
Hees, Theodora van -, e.v. Joannes 

Lindert van Cleijnenbreugel 48 
Heesch 63 
Heesch, Anthonis van 48 
Heesewijk, firma wed. H. van 179 
Heesters, Jan -, kunstschilder 115,119 
Heesters, Willem -, past. van Meerv. 7 
Heeswijk 105 
Heeze 101,104-105,107-108, 

110,115,120 
Heide-Maatschappij 112 
Heijenheuvel, huis te Best 110 
Heijningen, Antonius van -, past. van 

Meerv., deken van Nijmegen 10-11 
Heijzen, top. Moergestel 44 
Hell, Johan van -, kunstschilder 105, 

107,110,112,120 
Helmond 104,153,155 
Helvoort, mgr. H. van 64 
Hendricx, Johan 85 
Hendrik III, hertog 58 
Hennoset, Joannes -, past. van 

Meerv. 7,11 
Herberts, Goeswijn -, past. van Meerv. 7 
Hermansz., Goort 185 
Hermansz., Johannes 185 
Hertogenbosch, 's 10,36,72,89,104,193 

94 Evers, Frans -, past. van Meerv. 7 
Evers, Maria -, e.v. Gerardus Kuijpers 45 

153 Eyk, Willem van -, predikheer 59 



Hertogenbosch, 's -, bisdom 63,65 
Hertogenbosch, 's -, meierij 59,185-186 
Hertogenbosch, 's -, kapittel van 59 
Heusch, Michael -, past. van Meerv. 9 
Heusden, kapittel van 59 
Heuvel, Arnoldus van den -, broeder 16 
Heuvel, Maeijke Joorden 

Goorts van den -, e.v. Peter 
Tholof van Cleijnenbreugel 31 

Heuvel, Maria Anthonius van den -, e.v. 
Wilhelmus Godefrius de Gruijter 35 

Heuvel, Maria Dirck Balthasar -, e.v. 
Andries Adriaens van de Sande 35 

Heuvel, Oi. 32 
Heuvelmans, Peter Frans 31 
Hijner, Arend -, kunstschilder 101,105, 

107-108,110,112,114-115,1177-120,140-144 
Hijner, C. 141-142 
Hilvarenbeek 29,41-44,169,171,176 
Hilvarenbeek, kapittel van 56-59 
Hilversum 107,110 
Historisch Erfgoed Veldhoven, St. 14 
Hoekske, top. Valkenswaard 43 
Hofstad, De 117 
Hollands Diep 179 
Holsbeeck, B elgie 48 
Honfleur, Frankrijk 102 
Hoogeloon-Oostelbeers, parochie 57 
Hoogh, Pieter de 117 
Hoppe, Theodorus Petrus Josephus 

kunstschilder 105,107-108, 
110,114,119 

Hoppenbrouwers, Agnes Wouters -, e.v. 
Willem Henrick van Taertwijck 30 

Hoppenbrouwers, Elisabeth Frans 32 
Hoppenbrouwers, Ida -, e.v. Dirck 

Arnoldus van Houtum 22 
Hoppenbrouwers, Matthijs Dirck 30 
Hoppenbrouwers, Nicolaas Hendrick 22 
Home, Arnold van -, bisschop van 

Utrecht, later van Luik 195-196 
Horst, Dirk van der -, past. 

van Meerv. 6,10 
Horst, Jan van der -, past. van Meerv. 7,10 
Horst, huis Ter 194 
Houbraecken, Willem Henrick Aerts 30 
Houbraken, Antonis Joannes 35 
Houbraken, Joannes Michael 35 
Houdt (alias Waersgaren, ook 

Meulenmeester), Henrick Henrick 
Anthonis van 32 

Houdt, Henricus Antonius Judocus 32 
Hout, Janus van 41 
Houtert, Gerardus van -, past. van 

Meerv. 9  

Houthakker, Bernhard -, 
kunsthandelaar 108 

Houtum, Dirck Arnoldus van -, 
commies Brabantse Landtol 22 

Huermeesters, Johannes zie Jan de Louwe 
Huijbers, Jan 85 
Huijskens, Lambertus 16-17 
Huijskens, Maria 17 
Huijskens, fam. 16 
Hulsbos, Catharina -, e.v. Matthias 

van Kleijnenbreugel 46 
Hulsbos, Johannes 46 
Hunsel-Neeritter 153 

IBC, bouwond. 179 
IJsselmeer 105 
Idem, Land van Kleef 22 
Ingen (of Enghen), Adriaeentje van -, 

e.v. Dirck Arnoldus va Houtum 22 
Innocentius III, paus 57 
Israëls, Jozef -, kunstschilder 103-104,107 

J 
Jacobs, Jan -, kunstschilder 104 
Jacobs, Joost 85 
Jans, Goyaerden Lambrecht 29 
Jansen, Enneke Goijaert Henrick -, e.v. 

Willem Lenaerts van de Sande 34 
Jansen, Gerit 29 
Jansen, M. (bijgenaamd Mie Zoon) 119 
Jansen, Petronella -, e.v. Jacobus 

Daniels (van Steensel) 42 
Jansse, Maria -, e.v. Jan Peter 

Beselmans 32 
Janssen, Cornelis 86 
Janssen, Francijna 94 
Jezuiten, orde der 16 
Jongh, Jan Willem Daniel de -, notaris 43 
Jonker, Anne Gerrit -, kunstschilder 115 
Joordens, Adrianus 39 
Joordens, Francijna -, wed. Jan Kuijpers, 

e.v. Francis van de Klijnenbreugel 45 
Joordens, Jan -, priester 74,78 
Joordens, Maria Adriaan -, e.v. 

Francis Adriaen van der 
Kleijnebreugel 39 

Jooste, Josina Jordanus 48 
Juten, G.C.A. 5 
Jutfaas 195,197 
Juwens, Jan Jansse 33 

K 
Kamerijk, proost van het kapittel 

van zie Jan van Boxtel  

Kampen 43 
Kapelle 144 
Karel II, koning van Spanje 84 
Katwijk 103 
Katwijk (bij Cuijck) 64 
Kemenaye, Maria Willems -, e.v. 
Jordanus Jooste van de Waerden 47 

Kempen 16,105 
Kempenland, aartsdiaken van 5 
Kemps, Maria Lenaert -, e.v. Hendrik 

Jan B oelaerts 29 
Kerkeind, top. Moergestel 44 
Kerkeijnd, top. Maarheeze 46 
Kerkhof, Johan van de -, brouwer 27 
Kerkhof, herdgang 21,26,28,31,35 
Kerkstraat, Maarheeze 46 
Kerssemakers, Anton -, kunstschilder 104 
Kervenem, Willem van -, kanunnik 74,78 
Ketelaars, Johanna Maria -, e.v. 

Paulus de Wert 114,117,142,143 
Keulen, n.n. van 118 
Keulen, rechtbank 63 
Kever, J.S.H. -, kunstschilder 105,118 
Kinderen, der -, genealogische 
gegevens 187-192 

Klant, Alexandra -, e.v. Abraham 
Daniel Prince 23 

Kleinder Liempde 48 
Kleine Brogel 29 
Klerk, Frank de 141 
Klundert 16 
Koestraat, Oi. 107 
Kollenburg, Maria Therese van 108 
Koning, Egidius Joannes de 41 
Koning, Joanna de 29 
Koning, Joannes Dielis de 41 
Korsten, Adrianus 119 
Kort, F. de -, deken 12 
Kortenhoef 103 
Korvel, top. Tilburg 43 
Korvelseweg, Tilburg 43 
Krabbendijke 57 
Krogt, Nico van der 179 
Kruysen, Antoon -, kunstschilder 104 
Kruysen, Jan -, kunstschilder 104,112 
Kuijk, Gijsbert van 43 
Kuijpers, Cornelis 45 
Kuijpers, Gerardus 45 
Kuijpers, Jan 45 
Kuijpers, Joannes -, past. van Meerv. 9 

L 
Laak, Henrica van de -, e.v. 

Lambertus Huijskens 16 
Laar, Jan van de 141 

Laar, top. Maarheeze 46 
Laarhoven, Josephus Jacobus van -, 

past. van Meerv. 9 
Laeck, Gerit Goorts van de -, brouwer 27 
Laerhoven, Hubertus van -, past. van 

Meerv. 7,11 
Laer, Anthony Andriesse van de 38 
Lage Zwaluwe 64 
Langen Dijck, top. Zeelst 93 
Laren 103,114-115,119 
Lary, Ronald -, kunstschilder 104 
Latijnse school. Oi. 60 
Laureyssen, Martinus Petrusz. 

past. van Meerv. 7 
Lauwers, Jacob Marten 85 
Lauwers, Jan Huijbert 85 
Leende 45,108 
Leeuwarden 107,115 
Legius, Sjaantje -, e.v. Theo van 

Bemmelen 183 
Leijten, Joannes -, past. van Meerv. 7 
Leijtens, Adriaen -, pachter windmolen 

Zeelst 85 
Lepelmeker, Hendrik -, priester 74,78 
Lestersaet, 't -, top. Verrenbest 38 
Leur, Gerrit van de 38-39 
Leur, Joannes Joannes van de 38 
Leur, Leendert Gerrits van der 41 
Leuven 13,47-48 
Levies, Levi Philip 23 
Liempde 30,42,47 -48 
Liempdt, Petronella Christianus van -, 

e.v. Wilhelmus Antonius Mercx 37 
Lierop 63 
Lieshout 57 
Lieshout, Maria Martens van -, wed. 

Dielis de Brouwer, e.v. Joseph van 
der Geete 47 

Lievendael, Peter van -, past. van 
Meerv. 6 

Lijten, drs. J.P.J. 171,173 
Limburg 63 
Limburg, Belgisch 29 
Linssen, Maria Gertrudis -, e.v. 

Johannes Driessens 153 
Lint, Suze de -, kunschilderes 104 
Lobri, Jan 85 
Lodewijck, Cathelijn 32 
Lodewijk de Vrome 56 
Lodewijk XIV 84 
Loonhout, Louwise Mathijs van -, e.v. 

Pieter Joannes van Cleijnenbreugel 42 
Leenhout, Mathias Joannes van 42 
1 mo, 1 lenrik van de -, past. van 

Meerv. 7 
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Loo, Maria Willems van de -, e.v. 
Hendricus Lindert van Cleijnenbreugel 

Loo 't -, Bergeijk 
Looij, Gerit Hendrik van de 
Louwe, Jan de - (van Bladel), - 

past. van Meerv. 6,10 
Louwers, Adrianus -, timmerman 24 
Louwers, Marten Jacob 95-96 
Luijcas, Jacomijn 94 
Luijksgestel 43 
Luijtelaar, Jan van 46 
Luijtelaar, Johanna 46 
Luijtelaar, Maria -, e. v. Mathijs 

van Kleijnenbreugel 
Luik, kapittel/bisdom van 
Lunteren 
Lusdonck, Willem Hogers van de -, 

brouwer 
Lushout, Maria Anna van -, e.v. 

Antonie Aerts 

M 
Maarheeze 
Maas, Thomas -, schepen Strijp 
Maastricht, kapittel van 
Maerselaer (alias van Haaren), 

Cornelius Gerardus van de 
Maerselaer, Gerardus Jan van de 
Maerselaer, Marten van de -, brouwer 
Maerselaer, Meriken Peter Jans -, e.v. 

Jan Gerit Alaerts Scheepens 
Maerselaer, Willem Henrick van de 
Maes, Hendrick Jacob 
Magielsen, A. -, kunschilderes 
Malderen, Helena van -, e.v. Joannes 
Boogers 40 

Maren, Elisabeth van 74,77-78 
Maren, Hendrik van 73,75-76 
Maren, Jan van 68 
Maren, Lya van 68-72,74 
Mariakapel, Meerv. 10,15 
Mariendonk, klooster 89 
Marienkroon, klooster 89 
Maris, Jacob -, kunstschilder 103 
Mans, Willem -, kunstschilder 103 
Martens, Hendrick-, hoevaar 

Clarissenhoeve 
Martens, Maijke -, e.v. Lambert 

Cools Aerts 31 
Martens, Pauwels 94 
Martens, Pauwels Jan 95 
Martinus, bisschop van Tours 56 
Matthijse, Johannes 107-108 
Mathijssen, Laurentius 

past. van Meerv. 

103 
36 
43 
43 

74,78 
Meerveldhoven 5-7,10-13,92, 

95,153,155 
Meeuwisse, Merten Dirckse 33 
Megen 58 
Meijers, Hendrik 16 
Melkertsteeg, top. Naastenbest 38 
Meppel 112 
Mercx, Jan 183 

37 
37 

104 
16 

117,143 
23 

141 
17 
23 

104 

Morro, Clement 142 
Morselaer, Cornelis Geerits van de 30 
Morselaer, Francis van de 41 
Morselaer, Gerrit van de 42 
Morselaer, Walterus van de 42 
Mottard, E. -, kunstschilder 107 
Mulders, Jan 44 
Munchen 142 
Munsel, Liempde 48 
Munsterkerk, Roermond 63,65 
Museum voor Zuid- en 

Mutsaerts, mgr. W. 181 

N 
Naastenbest 26,28,35,39,41-42,47-48,110 
Nederland 17,63,86,101-103, 

105,106,108 
Neerhesperen, Johannes van -, notaris 

Neeritter 153,155-156 
Nef, n.n. de 16 
Neggers, Jaspar 35 
Nelissen, Gijsberdina -, e.v. I Peter 

van Weert en II Antonius Walraven 17 
Neuchatel, hertogdom 23 
Neuhuys, Albert -, kunstschilder 103-104, 

107 
Neven, Dirck 69 
Neven, Margriet Dirck 69 
New York 16 
Nicolaas jr, Johannes -, kunstschilder 112 
Nieuwkuyk 64 
Nieuwstraat, Oi. 23,107 
Nijmegen, deken van zie Ant. van 

Heijningen 
Nijnsel, Thomas van -, past. van 

Meerv. 
Nistelroij, Jacob Jans van -, brouwer 
n.n., Anneke -, wed. Jan Huijbers, 

molderin 
n.n., Anneke -, wed. Jos. van 

de Sande 
n.n., Bijke -, wed. Johan Hendricx 
n.n., Catrien 
n.n., Claes -, schaapherder 
n.n., Eerken -, wed. Sijmon Aerts 
n.n., Elisabeth -, e.v. Henricus 
Laurentius van Dijck 

n.n., Elisabeth -, e.v. Henricus 
Antonius Judocus van Houdt 32 

n.n., Gertruijt -, wed. Jan Geraerts 86 
n.n., Hijlcke -, wed. Jan Lobri 85 
n.n., Jenneke -, wed. Hendrik de Smit 27 
n.n., Jenneken -, wed. Jan Fransen 86 
Noord Brabant 16,59,103-106,118 
Normandië 102 
Notel, herdgang 26,28,33 
Notelsestraat, Oi. 180 
Nuenen 64,119 
Nunen, Gerardus van 45 
Nunen, Matthias van -, e.v. Theodora 

van Kleinenbreugel 45 
Nunspeet 103,105 

0 
Odulphus, hulpbisschop van Utrecht 56 
Oeckel, Claes van 33 
Oeckel, Johan van -, notaris 33 
Oem van Bokhoven, Jan -, kanunnik 69 
Oerle 47,155 
Oers, Jacobus van 48 
Oirschot passim 
Oirschot, kapittel 56. 59 
Oirschotse Heide 1 1 4- 

Oisterwijk 118 
Oldenzeel, kunsthandel 143 
Onrode, top. Liempde 48 
Onze Lieve Vrouw ter Eyk, 

gilde te Meerv. 92 
Onze Lieve Vrouwe Broederschap, 

Oi. 70,73,75 
Onze Lievevrouwekerk 

(Mariakapel), Oi. 21,58,68-71,73 
75-76,78,169 

Oort, Adriaan van 44 
Oort, Catharina van -, Joannes 

van de Kleijnenbreugel 44 
Oostenrijk, keizer van 84 
Oosterbeek 102,103,107 
Oosterhout 44 
Oss 23,63 

117,120 

35,38 
180 
40 
40 

10,12 
64 
39 
39 

195,197 

P 
Panken, Petrus Norbertus 155-156 
Parijs 101-102,106 
Pauls, Jenneke Nicolaas -, wed. 
Goort Hermansz. 185-186 

Pauwels, Peter 86 
Peelland, kwartier van 185-186 
Peer 29 
Pessers, Henriëtte -, kuntschilderes 112 
Peters, Geertruyt Paulus -, e.v. 
Marten Jansz. Biesen 93 

Petershem, Willem van -, 
kanunnik 69-70,74,78 

Philips IV 84 
Pieters, Evert -, kunstschilder 105 
Pirenne, dr. L. -, rijksarchivaris 89 
Ploeg, de 112 
Polkestraat, Meerv. 14-15 
Pompen, Jacobus, past. van Meerv. 9,11 
Pont. Aven, Frankrijk 102 
Portersacker, top. Verrenbest 30 
Post, 12.12. 194 
Poste! 58 
Prince, Abraham Daniel 22-23 

Mauve, Anton -, kunstschilder 
48 Mechelen 
63 Mechelen, Carel van -, koopman 
47 Mechelen, Hendrik van 

Meduwen, Hendrik van -, priester 

46 Mercx, Peeter Willem 
5,13,59 Mercx, Wilhelmus Antonius 

108 Mesdag, Taco -, kunstschilder 
Messing, fam. 

27 Mettes, kunstzaal 
Metz 

46 Meylink, L.T.J.M. veilinghuis 
Michigan (USA) 
Middelbeers 

46 Mierlo-Hout 
40 Mierlo, Adriana van -, e.v. Walterus 
59 van de Morselaer 42 

Milheeze 46 
31 Missouri (USA) 16 
31 Moergestel 44-45 
27 Moijses (Wichmans), Maria Leenaert 

Lenart -, wed. Hendrick Dirck 
31 Toirkens 31 
29 Molenstraat, Oi. 21,23,59 
85 Montfortlaan, Oi. 180 

115 Moonen, Jan Jan 36 
Moonen, Jan Lamberts 36 

85 Noord Beveland 141,144 

7,11 te Tienen 69 

6 Ostade, Adriaan van 
27 Otters, Jenneke Dirk -, e.v. Lambert 

Niclaes Jan Santegoets 
85 Oudegrintweg, Oi. 

Oudenhoven, Joannes Claes van 
42 Oudenhoven, Klaas van 
85 Ouwens, Fredericus Martinus 
94 Lambertus -, past. van Meerv. 
94 Overasselt 
85 Overdijk, Hendrik Jaspers van 

Overdijk, Wouter Jaspers van 
35 Oyen, Richard van -, kanunnik van 

St. Salvator te Utrecht 

11 
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Scheijntjes, Jan Jansen 34 
Schellekens, Maria Wilhelmus -, e.v. 

Arnoldus Henricus Walravens 38 
Schellekens, Willemijn Geert -, e.v. 

Jan Jan Moonen 37 
Schendel, Petrus van -, past. van Meerv. 9 
Schepens, Andries 22 
Schepens, Anna Maria 119 
Schepens, Catharina Theodorus -, e.v. 

Mathias Joannes van Loenhout 42 
Schepens, Martinus -, notaris te 

Antwerpen 40 
Schepens, Willem Jans 31 
Schepens, Willem Willem 38 
Scheveningen 103,117,140,143 
Schieffer, Josephien -, e.v. Charles 

Weber 63 
Schijndel 47,115 
Schippers, Maria -, e.v. Lambertus 

van den Boom 42 
Schoot, Joanna Walterus van de -, e.v. 

Mathias Petrus van Roij 33 
Schreurs, J.H. -, kunstschilder 107 
Schutjes, L.H.C. 5,11 
Scoobroek, top. Naastenbest 34 
Sebrechts, Adriaan -, linnenwever 43 
Sebrechts, Joannes 43 
Sigifridus, kanunnik en aardspriester 13 
Sint Bavokerk, Raamsdonk 64 
Sint Brigidakerk, Geldrop 64 
Sint Johannes de Evangelist, Luik 57,68 
Sint Jorisgasthuis (rentm.van) 22,68, 

71,73,77 
Sint Lambertus, kerk te Luik 10 
Sint Lambertuskerk, Meerv. 14 
Sint Maarten, Luik 57,68 
Sint Nicolaas, parochie te Utrecht 195,197 
Sint Odulphuskerk, Best 29-30,64, 

73,77,110 
Sint Oedenrode, kapittel van 56-59 
Sint Petruskerk, Hilvarenbeek 57, 

169,171,173,176 
Sint Petruskerk, Oi. 22,29,58, 

68-78,169-173,176,179 
Sint Petruskerk, Uden 64 
Sint Petruskerk, Vught 65 
Sint Pietersrode 47 
Sint Salvator, Utrecht 57 
Sint Servaas, Maastricht 57 
Sint Truiden 43 
Sint Willibrorduskerk, Zeelst 63-64 
Slager-van Velzen, Suze -, 

kunschilderes 104 
Sleeuwen, Adrianus van -, past. van 

Meerv. 9  

Sluyters, Jan -, kunstschilder 104 
Smetsers, Martijn Willem -, wed. Jan 

Denis van Erffoort 42 
Smit, Hendrik de -, brouwer 27 
Smits, Johanna Maria 24 
Smits, Josephus Johannes -, bakker 24 
Smolders, Anna Henricus -, e.v. 

Matthias van Santvoort 41 
Smulders, Geertrudis 46 
Smulders, Jan Cornelis -, winkelier 23 
Smulders, Johannes Cornelis 107 
Snellaers, Jacobus Philip 33 
Snellaers, Willem -, brouwer 27 
Snepscheut, Jan Leendert van de 37 
Snepscheut, Leonardus Leenardts 37 
Someren 105 
Someren, genealogische gegevens 79-83 
Son, armen van 185-186 
Sotheby's, veilinghuis 143-144 
Spaes, Michiel -, notaris te Hamont 45 
Spanje 84 
Spanje, koning van zie Karel II 
Speelheij, top. Verrenbest 39 
Spoordonk, herdgang 26,28 
Stalpers, Catharina Joannes -, e.v. 

Arnoldus Aerts 43 
Staten Generaal 85,185 
Stationsstraat, Best 110 
Stavoren 56 
Stedelijk Museum, Amsterdam 140,143 
Steen, Jan 120 
Steenbergen, kapittel van 59 
Steenhuijsen, n.n. de -, huisarts 

te Best 108,110 
Steensel, Jan Martens van -, past van 

Meerv. 7 
Steenwegh, Jacobus -, schepen van 

Den Bosch 89 
Stekelenburg, dr. H. van 16 
Ster, huis de -, Oi. 31,33 
Stompwijk 179-180,183 
Stoovers, Andries 44 
Stoovers, Martinus 44 
Straat, Borkel 45 
Strabrechtse Heide 104 
Straten, herdgang 26,28,33-34,68 
Stratum, Maria Jansse van -, e.v. 

Adriaen Peter van Cleijnenbreugel 37 
Strijbosch, Anna 118 
Strijbosch, Harrie 118 
Strijbosch, Jan 118 
Strijbosch, J. 141 
Strijp 33,39-42,86,155 
Stuyt, Jan -, architekt 65 
Suetens, Martinus 110 

Princenhage 
Prinses Margrietlaan, Best 

104 Roost, Samuel Davids -, slager, 
110 koopman 23 

Puiflijk 63 Roost, Sara -, e.v. Levi Philip 
Putten, Jan van de 46 Levies 23 

Rootven, Moergestel 44 
Q Rosier, P. 110 
Quellinusschool, Amsterdam 108 Rosvelt, Peter van -, past. van Meerv. 6 

Rotelen, Willem van -, kanunnik 68 
R Rotterdam 16,37,105,110,120,143,179 
Raamsdonk 63,64  Roven, buurtschap Hilvarenbeek 44 
Ravensche Ka, top. 195,197 Ruijsch, Geerling 47 
Ravestein, Hermanns Gerardusse 39 
Redclif, Emily Stratfort -, e.v. S 

Charles Weber 63 Saint Blaise, Zwitserland 22 
Regte Steeg, Best 110 Sak, Gerardus 46 
Reijkens, Elisabeth Henrick -, e.v. Sande, Andries Adriaens van de 35 

Dirk van Cleijnenbreugel 48 Sande, Barbara van de -, e.v. Henrick 
Republiek der Verenigde Nederlanden 84 Jan van Cleijnenbreugel 34 
Reysenden Man, Zeelst 93 Sande, Gijsbertus van de 40 
Rhenen, tol van 193-196 Sande, Helena Henricus van de -, e.v. 
Riethoven 84-86 Petrus van de Ven 39 
Rijken, Cornelis 153 Sande, Johanna van de 43 
Rijken, Petrus Cornelius Maria -, Sande, Joh. Josephs van de 42 

past. van Meerv. 10-11 Sande, Jos. van 42 
Rijkesluisstraat, Oi. 31,107-108 Sande, Lambert Leenders van de 38 
Rijksacademie van Beeldende Sande, Leendert van de -, brouwer 27 

Kunsten 104,108 Sande, Leonardus Lambertus van de 38 
Rijksdienst voor het Oudheidkund g Sande, Michael van de 40 

Bodemonderzoek 14 Sande, Theodora Andries Adrianus -, 
Rijnens, Wouter 40 e.v. Daniel Joannes van 
Ritsema, J.C. -, kunstschilder 104 Clijenenbreugel 35 
Roelofs, Willem -, kunstschilder 103 Sande, Willem Lenaerts van de 34 
Roermond 63,84 Sanden, Bernardus Henricus Johannes 
Roessen, Andries de 47 van de -, past. van Meerv. 10-11 
Roij, Aleijdis Geraerts de -, e.v. Santegoeds, Lambert Niclaes Jan 35,38 

Joannes Odulphus van Santegoeds, Nicolaas 35 
Cleijnenbreugel 32 Santegoets, Maria Lamberts -, 

Roij, Dirck Henricx van 21 e.v. Leonardus Daniel van 
Roij, mr. Gerart Daniels de -, smid, Cleijnenbreugel 38 

uurwerkmaker 32 Santvoort, Agnes Matthijs van -, e.v. 
Roij, Gerit Hendriks de -, brouwer 27 Joannes van Cleijnenbreugel 41 
Roij, Goossen Dircx van 21 Santvoort, Mathijs Cornelis van 47 
Roij, Henrick Dijrcx van 21 Santvoort, Matthias van 41 
Roij, Henrick Jan Gerrits de 33 Sassen, August Hendrik 155 
Roij, Henrick Martens van 30 Scheepens, Agnes -, e.v. Joannes 
Roij, Jacob Huijberts van 33 Gerardus van Cleijnenbruegel 31 
Roij, Jan Geraerts de 33 Scheepens, Jan (Gerit) Alaerts 31 
Roij, Jan Mathijsse van 33 Scheijntjens, Jenneke Jan Aert -, e.v. 
Roij, Maria van -, e.v. Antonius Geraert Daniels de Roij 32 

Petrus van Beers 21 Scheijntjes, Catharina Jan -, e.v. 
Roij, Mathias Petrus van 33 Andries Jan Gerrits van 
Roos, Willem, mr. metselaar in Cleijnenbreugel 34 

Haarlem 40 Scheijntjes, Dirck Jan 34 
Roost, Marianne -, e.v. Samuel Levi Scheijntjes, Geerit Jan 34 

Groenewoud 23 Scheijntjes, Jacob Jan 34 

13 
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Suetrix, Dielis Adriaen 

T 
Taertwijck, Henrick Arnoldus van 
Taertwijck, Henrick Jans van 
Taertwijck, Willem Henrick van 
Tegenbosch, Peter -, past. van Meerv. 
Ter Doest 
Teteringen 
Teurlincx-Meijers, fa. 
Teurlincx, Cornelis 
Thomas, Claes Peter 
Tiel, kapittel van 
Tielderwaert 
Tienen 
Tilburg 
Timmermans, Aldegonda -, e.v. 

Dionysius van Erffoort 
Timmermans, Catharina Andriessen -, 

e.v. Tholof Gerits van 
Cleijnenbreugel 

Timmermans, Goijaert Andries 
Timmermans, Joannes -, kanunnik 

te Boxtel 
Toirkens, Dirck Hendrick 
Toirkens, Hendrick Dirck 
Tongerlo, convent van 
Tours, bisschop van 
Trieren, Cornelia -, e.v. Nicolaas 

Vingerhoets 
Twente, schoutambt van 

U 
Uden 
Union Fratemelle, harmonie te 
Zeelst 

Urbanus III, paus 
Utrecht, bisschop van 

V 
Vaals 
Valkenswaard 
Veghel 
Velde, Bartholomeus Godfriedsz. 

van de -, past van Meerv. 
Velde, Corstiaen van der -, pachter 

van de tiende te Zeelst 
Velden, Adriaan van der -, 

bakker te Best 
Veldhoven (gem.,schepenbank) 

Veldhoven, dekenaat 
Veldhovens Broek 
Veluwe 
Ven, Adrianus van de -, schoenmaker 

32 Ven, Catharina Petrus van de -, 
e.v. Joannes Andreas van 
Cleijnenbreugel 38 

30 Ven, Elisabeth Wouters van de -, e.v. 
36 Dielis Nicolaes Vlemminx 33 
30 Ven, Jacob Jans van de 47 
9 Ven, Jan Hendriks van de -, brouwer 27 

57 Ven, Maria Joannes van de -, e.v. 
44 Willem Hendricks van 
16 Cleijnenbreugel 37 
16 Ven, Maria Petrus van de -, e.v. 
33 Joannes Daniel van Cleijnenbreugel 39 
57 Ven, Martinus van de -, past. van 
30 Meerv. 10-11 
69 Ven, Petrus van de 39 

43,179 Ven, Wilhelmus van de -, 
horlogemaker 23-24 

42 Venne, Sebert Goossens van de 30 
Verbeek, Wilhelmina -, e.v. Gerardus 

Gerardus van Nunen 45 
30-31 Verburcht, Matthijs 43 

31 Verhees, Jan -, slachter 45 
Verhoeven, Anna Arnoldus -, e.v. 

Rolandus Everardus van Eeckerschot 31 
Verhoeven, Ursula Rutgers -, e.v. 

Hendrick Geraerts van 
Cleijnenbreugel 30 

Verhoysen, Leonardus Everardus-, 
past. van Meerv. 9 

44 Verkaar, Johanna -, e.v. Joannes Dispa 43 
193 Vermeer, Joannes 117 

Verrenbest, herdgang 26-38 
Verrijdt, Catharina Lodewijck Janssen 

63-64 -, e.v. Andries Jan Gerits van 
Cleijnenbreugel 35 

153 Verrooten, Henrick Anthonis 31 
57 Vervoort, Joannes -, past. van Meerv. 9 

193-194 Vervoort, Johanna Carolina -, e.v. 
Wilhelmus van de Ven 23 

Vervorst, Guilielmus Petrusz. -, past. 
van Meerv. 9 

Verwijlen, Maria Catharina -, e.v. 
Johannes Cuijpers 153 

Vessem, Joanna van -, e.v. Joannes 
6 Sebrechts 43 

Vianen 107 
85 Viemenborch, Jan van -, bisschop 

van Utrecht 195-196 
41  Vijlen 63 

14,91, Vingerhoets, Adriana -, e.v. Adrianus 
153,155 van de Kleijnenbreugel 44 

11 Vingerhoets, Mieke 28 
86 Vingerhoets, Nicolaas 44 

103,108 Vlemmincx, Nicolaes Hendrix 
24 'kapitein' van Verrenbest 38  

Vlemmincx, wed. Joorden -, brouwer 
Vlemminx, Cathalijn Dielis -, e.v. 

Hendrick Tholof van 
Cleijnenbreugel 

Vlemminx, Dielis Nicolaes 
Vleut, Best 
Vleuten, Adriaentje Hendrix van der -, 

e.v. Andries de Roessen 
Vleuten, Jan Dielis van der 
Vlodroph, Vitus van -, secr. van 

V-Z-B1 
Vlokhoven, Susanne Pieters -, e.v. 

Wouter Rijnens 
Vrede van Utrecht 
Vreggen, Cornelia -, wed. Gerrit 

van den Morselaer 
Vriens, Hendrik -, schepen van Strijp 
Vught 
Vugts, G.N.J. -, kunstschilder 

Waalre 
Waalre, past. van 
Waalre-Valkenswaard, schepenbank 
Waerde, Jordanus Jooste van de 
Waerden, Josina Jordanus Jooste 

van de -, e.v. Goort Dirckx van 
Cleijnenbreugel 

Wal, H. van de 
Walraven, Antonius 
Walraven, Peter Aerts 
Walravens, Amolus Henricus 
Walravens, Peter Aert 
Weber, Charles -, architekt 
Weber, Jozef -, griffier rechtbank 

Keulen 
Weert 
Weert, Adriaan van 
Weert, Anna van 
Weert, Cornelia van 
Weert, Peter van 
Weert, fam. van 
Weke, B. van -, pastoor van Zeelst 
Wemeldinge 
Wereld, huis/herberg de - te Oi. 
Wert, Paulus de 
Westelbeers 
Wetering, Johannes Embrosius 

van de -, kunstschilder 
Wezemaal, baronie van 
Wiercx, Adriana Adrianus -, e.v. 

Petrus Joannes van Cleijnenbreugel 
Wiericx, Arnoldus Adrianus 
Wierookx, Adriaen Antony 
Wijk bij Duurstede  

27 Wijnants, Barbel Jeremias -, e.v. 
Gerit Hendrik van de Looij 47 

Wijnants, Hendrica Jeremias -, e.v. 
33 Jacob Jans van de Ven 47 
33 Wijnants, Jeremias 47-48 
29 Willems, Antony Wouters 40 

Willems, Cornelis Wouters 40 
47 Willems, Maijke 86 
30 Willems, Margarita e.v. Joannes 

Claes van Oudenhoven 40 
91 Winssen 63 

Woensel 22,32,34,37,39-40,185-186 
40 Wolff, Benjamin 23 
84 Wolff, Jacob 23 

Worpswedde, Duitsland 102 
42 Woudrichem 107 
40 Wouter, proost van Sint Salvator te 

63,153 Utrecht 57 
107 Wouters, Cornelis 40 

Wouw 22 

39-40,42 
11  Zaanstreek 112 
11 Zanders, Mijs Jan 85 
47  Zeeland 107,110,117 

Zeelberg, Valkenswaard 43,45 
Zeelst 5-7,10-11,32,40,46,63-64, 

47 84-86,90-95,153-156 
173  Zevenbergen 16 

17  Zevenbergschenhoek 63 
38 Zomerpad, Best 112,115 
38 Zomerstraat, Tilburg 4 
39  Zonderwijk 58 

63-65 Zuidelijke Nederlanden 84 
Zurcher, kunstzaal 117,140,143 
Zuydam, Catharina Bastiana van -, 

e.v. Arend Hijner 112 
Zwitserland 22-23 

107 
47-48 

34 
34 
37 

107 

33 
31 
31 
58 

zie Martinus 

63 
23,29,42-43,45-46,63 

10 

63 
84 
17 
17 

16-17 
17 
16 
67 

110,118,141 
21-24 

114,117,142 
43 
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