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N.8. Op schriftelijk verzoek kan toestemming tot overname
worden gegeven.

Allereerst wensen wij U een alleszins voorspoedig en gelukkig
1973 toe! Met voldoening zien wij terug op de afgelopen 2 jaar, waarin wij samen met U mochten starten met een bescheiden maar gevarieerde
historische dokumentatie van de oude Kempen. Wij zijn uitermate geboeid door de grote belangstelling voor onze periodiek binnen en buiten de grenzen van Kempenland en Brabant. De staf onzer wetenschappelijke medewerkers en het aantal kopij leverende gedegen amateurs onder
onze lezers is nog steeds groeiende. Wij zijn zeer dankbaar voor Uw
interesse, Uw steun en Uw daadwerkelijke medewerking. De redaktie van
Campinia en haar overheid (de bij het streekarchivariaat Noord-Kempenland aangesloten gemeenten) zijn zeer ingenomen met deze CAMPINIA-gemeenschap van 1000 enthousiaste abonnees, waaronder ook U behoort. Wij
menen dan ook in onze oorspronkelijke opzet nu reeds voor een groot
deel geslaagd te zijn, om namelijk in groot teamverband de interesse
voor de geschiedenis en haar hulpwetenschappen in bredere kringen uit
te dragen en een bescheiden bijdrage te leveren tot de historische heroriëntatie in ons tijdperk van het atoom en de computer. Wij danken
onze abonnees ook voor het in ons gestelde vertrouwen.
Voor U ligt thans de laatste aflevering van onze tweede jaargang.
De oplage van 1000 exemplaren is reeds geheel uitverkocht. Zeer tot
onze spijt moeten wij verdere belangstellenden voorlopig teleurstellen. Gaarne zijn wij echter bereid na eventuele verdere voorintekening
van een groter aantal belangstellenden tot herdruk van de eerste 8 afleveringen over te gaan.
In 1976 zal een volledige index of alfabetische gemengde klapper
op de eerste 5 jaargangen van CAMPINIA tegen een geringe vergoeding
beschikbaar worden gesteld, vermeldende alle voorkomende namen of benamingen van geslachten, personen, plaatsen, huizen, boerderijen, percelen, beroepen en onderwerpen, vergezeld van een verklarende lijst
van Middelnederlandse woorden.
In verband met de enorm stijgende materiaal- en personeelskosten
:ien wij ons genoodzaakt, ons lage jaarabonnement van f 4,50 met ingang van de derde jaargang in april 1973 te verhogen tot f 6,--. De
streekarchiefkommissie bestaande uit de burgemeesters en sekretarissen der aangesloten gemeenten, die voor ons blad reeds enige financiele offers brengt, zou de genoemde kosten gaarne gedekt zien. Met een
jaarabonnement van f 6,-- kunnen wij de komende jaren aan deze wens
voldoen. Wij vertrouwen in deze op Uw volledige medewerking.
De redaktie.
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1. DE KABOUTERS EN DE TOREN VAN DUIZEL
CORRIGENDA

Aflevering nr. 6
bladzijde 66, nr. 2 en nr. 3, bladzijde 67, nr. 3
"decano (us) Bekensis concilii" moet worden vertaald als:
"deken van het consilium van Hilvarenbeek" (een van de
aartsdiakonaten van het bisdom Luik).

(Opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
Op 'n voorjaars-tegenavond keerde 'n landbouwer uit Duisel met zijn
"vliimschip" (= om turf te steken) uit de Hapertsche hei over den Eerselschen Dijk naar huis terug. Gewapend met zijn schop, over den linkerschouder geslagen en met een tast pannekoeken voor zijn Middagmaal,
geborgen in een half-blanken handdoek, was hij vroeg in den morgens
reeds opgegaan naar de hei te Dalem (= gehucht van Hapert)(1) om daar
een wintervoorraad turf voor zijn haardvuur op te doen en opgewekt had
hij nu den terugweg huiswaarts ingeslagen. Zijn rechterhand hield een
aarden pijpke, een z.g. doorrookertje, vast, waaruit de man lustig
dikke rookwolken de lucht inblies.
Eenige schreden voor hem uit drentelde een dapper knaapje, dat naar
gissing hoogstens een paar jaren oud kon wezen. Spoedig had onze man
den dreumes ingehaald. Hoe verwonderd keek hij op, toen hij een mannetje voor zich zag met langen grijzen ringbaard en peper en zoutkleurige haren, dat parmantig in zijn "ziep"-zèkske (ziep = vest,
zèkske = zakje) tastte en met een fijn stemmetje om wat tabak verzocht. "Niet één pijpke, maar wel honderd heb ik voor U, vriendje"
gaf onze goedhartige Duiselaar ten antwoord. "Neen", zei het ventje,
"eentje voor mij, de andere 99 voor U."
Onder het opstoppen begon de boer 'n gesprek met den kleinen man aan
te knopen en nieuwsgierig vroeg hij hem: "Ge hoort zeker thuis in
den Kabouterberg!" (2) "Goed geraden!" zei 't ventje.
"Zijt ge al oud?" vroeg de man weer.
De kabouter had juist op dit oogenblik zijn tondeldoos uit den zak
gehaald, vuur geketst (3), zijn pijpje aangestoken en terwijl hij uit
alle macht plofte, ging zijn antwoord voor een groot deel verloren,
maar deze woorden verstond de landbouwer: .... toren ... kets wel
doorstaan .....
De kabouter dankte den boer vriendelijk en ging heen. Nauwelijks had
hij echter eenige schreden afgelegd, of hij keerde zich om en voegde
den man vriendelijk toe: "Rook vanavond nog maar eens dapper een lekkere pijp!" En met deze woorden trippelde de kleine grijsaard verder,
zijn reisgenoot vol verbazing latende. Deze vervolgde insgelijks zijn
weg en thuis gekomen was natuurlijk zijn eerste taak zijn zonderlinge
ontmoeting mee te deelen aan zijn wederhelft en geen uur verstreek,
of de gansche buurt kwam opdagen om nadere inlichtingen uit den mond
van den boer te vernemen.
Elke bezoeker mocht opstoppen uit de doos, waaruit ook de kabouter
zijn pijp had gevuld en den ganschen avond ging de doos van hand tot
hand. Men rookte en smookte, dat het 'n aard had en ..... de doos
werd niet leeg....
Men begrijpt, dat ook de half verstane woorden van den kabouter te
sprake kwamen en dat iedereen ze trachtte te verklaren.
Tegen 't middernachtlijk uur treedt de Vorster (4) van Duisel binnen.
Door nieuwsgierigheid gedreven zet hij zich neder in den kring der
bezoekers om den haard, stopt mede uit de altijd openstaande doos en
ook hem wordt de vreemde ontmoeting met den.kabouter in levendige
kleuren verteld. Hij herinnerde zich in zijn jeugd uit den mond van
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opbouw van den toren hadden meegewerkt. En met behulp van deze bizonderheid konden de woorden van den kleinen man worden opgehelderd. Want
ongetwijfeld heeft hij gezegd, dat hij zelf den toren heeft helpen
bouwen en dat hij, de toren nl., de kets wel zal doorstaan. Dat heteekent, dat hij door alle eeuwen heen stand zal houden.
Het pleit was beslist.
En aan 't hoofd der belangstellende "buurters" verliet de vorster de
woning, in zich zelven denkende: "Wat zou het er in buisel donker uitzien, als ik mijn licht daar niet liet schijnen."
V66r zich te ruste te begeven, legde de boer de wonderbare tabaksdoos
onder zijn hoofdkussen. Toen hij 's morgens ontwaakte, was ze .....
... leeg.
(1) vroeger Dalheim geheeten.
(2) een heuvel in de hei tusschen Duisel en Dalem. Ook te Hoogeloon
in het z.g. Koebosch, waar Romeinsche oudheden zijn gevonden.
(3) geslagen.
(4) een vorster was een gemeenteveldwachter.

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGPANK ZEELST-VELDHr)VENBLAARTHEM
(vervolg)
238. Z.
blz. 92/3
30-10-1615
Art Willemssen heeft krachtens testament van hem en zijn vrouw Dingen
d.d. 14-8-1610 verklaard, aan Gerart Artssen schuldig te zijn van Allerheiligen a.s. tot over een jaar (1616) een bedrag van 50 gulden.
Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen
blz. 92/4 - 93/2
.
30-10-1615
239. Z.
Elijsabeth, de weduwe van Jan Tonissen, heeft krachtens testament van
haar overleden man en haarzelf d.d. 17-5-1609 met haar momber verklaard, aan Gerart Artssen, haar zwager, van Lichtmis j.1. tot over
6 jaar schuldig te zijn een bedrag van 200 gulden tegen een jaarlijkse rente van 6 gulden en 10 stuiver per honderd, eerste vervaldag
Lichtmis ja.. Tevens verklaren dezelfden aan Gerart Artssen schuldig te zijn een achterstallige rente van deze 200 gulden over de afgelopen 6 jaren, zijnde een bedrag van 37 gulden.
Schepenen: Dierick van Hooff- Ariaen Janssen
blz. 93/3
28-3-1614
240. Z.
Joost Marcelissen heeft krachtens oktrooi van de Raad van Brabant d.d.
18-3-1614 aan Andries Henricxen en Willem Marcelissen als H.Geest-
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Roeffs, 72 gulden t.b. van Peter Gerits, 27 gulden 11 stuiver en 1
oort t.b. van Margriet Arts en 25 gulden t.b. van Henrick Peters. Verder heeft hij heden aan genoemde provisoren een bedrag van 110 gulden
8 stuiver en 3 oort overhandigd. Dit is een totaal van 300 gulden,
waarmede hij zijn dank wilde tonen voor de gaven en aalmoezen, die hij
zelf eens als arme kremer van goede lieden mocht ontvangen.
Schepenen: Dierick van Hooff Ariaen Janssen
blz. 93/4 - 94/1
28-3-1614
241. Z.
Andries Henricx en Willem Marcelissen, provisoren van de Tafel van de
H. Geest te Zeelst, verklaren aan Joost Marcelissen voor zijn gift
van 300 gulden schuldig te zijn een jaarlijkse bijdrage in zijn levensonderhoud van 19 gulden en 10 stuiver. Mocht zijn jongste dochter na
zijn dood in gebrekkige omstandigheden komen, dan zullen de provisoren
van de H. Geest haar assisteren. Bij een eventueel verzoek van de legateur zelf zullen zij ook hem bijstand verlenen.
Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen
blz. 94/2
242. Z.
4-5-1614
Ariaen Janssen verklaart schuldig te zijn aan Andries Henricxen en
Willem Marcelis als provisoren van de Tafel van de H. Geest te Zeelst
een jaarlijkse rente van 7 gulden en 15 stuiver, eerste vervaldag 1
mei 1615. Ariaen mag deze rente aflossen (steeds op 1 mei) met een bedrag van 124 gulden en de onbetaalde renten en wel met een opzeggingstermijn van een half jaar.
Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen
94/3
243. Z.
4-5-1614
Henrick Peterssen verklaart schuldig te zijn aan de provisoren van de
H. Geest een jaarlijkse rente van 31 stuiver en 1 oort, eerste, vervaldag 1 mei 1615. Opzegging moet een half jaar tevoren worden aangekondigd en kan geschieden tegen betaling van 25 gulden en van de onbetaalde renten.
Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen
244. Z.B.
blz. 94/4 - 95/1
18-11-1615
Erfmangeling (ruiling van erfgoed) tussen Bartholomeus Henricx vander
Waerden en Pauwels Gijsberts: Bartholomeus heeft met toestemming van
zijn kinderen aan Pauwels Gijsberts een stuk akkerland in erfrecht
overgedragen (belendende percelen: Bartholomeus Henricx vander Waerden, Pauwels Gijsberts, de kinderen van meester Jacob Lintermans, de
erfgenamen van Jan zoon van Jan Bliecx). Pauwels Gijsberts heeft aan
Bartholomeus overgedragen een stuk weiland in de parochie van St.
Lambertus te Blaarthem, gelegen in de Capparden (belendende percelen:
oost: de kinderen van Jacob Lintermans, west en zuid: de weduwe Dingen Claeus van Zeelst-, noord: Bartholomeus Henricx vander Waerden en
Willem Huijberts..
Schepenen: Dierick van Hooff Ariaen Janssen
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22-11-1615

Schepenen: Dirck van Hooff - Ariaen Janssen
blz. 95/2

Jan Reijners verklaart, dat Jan Ansems hem een vierde deel van een
rente van 200 gulden kapitaal en de achterstand heeft betaald, zoals
Art Princen eertijds aan Jan Princen had verklaard schuldig te zijn.
Getekend: P. Steijmans (sekretaris)
246.

Zo.

18-10-1615

blz. 95/3-4

Erfnangeling (ruiling van erfgoed) tussen Jan Hanssen en Wouter Corstiaens. Jan Hanssen heeft in erfrecht overgedragen aan Wouter Corstiaens
2 lopen zaad teulland in de parochie van Zonderwijck-Velthoven (belendende percelen: Jan Hanssen, Wouter Corstiaens, Winrick Henricx, Wouter Corstiaens). Wouter Corstiaens heeft in erfrecht overgedragen aan
Jan Hanssen 2 lopen zaad teulland te Zonderwijck-Velthoven (belendende percelen: Wouter Gorstiaens, de weduwe van Art Jacobs, Claes Janssen en Goijart Martens).
Schepenen: Pauwels Thijssen - Jacob Thielemans
247.

B.

19-11-1615

blz. 95/5 - 96/2

Niclaes Henricxen, Willem Udemans (als man en momber van Heijlken
Henricxen) en Jan Francen (als man en momber van Catharina Henricxen)
hebben verklaard schuldig te zijn een jaarlijkse pacht van 7 gulden
en 10 stuiver, eerste vervaldag St.-Martensdag a.s. en wel a) uit een
huis, hof en "aangelach" in de parochie van St.-Lambert te Blaarthem
(belendende percelen: oost: Jonker Berwouts, west: de kinderen van
Wouter Gerit Happen, zuid: Rutger Peters en noord: de gemene straat),
b) uit een "busselen" (belendende percelen: noord: Bartholomeus Henricx,.de Hescock, oost: Claes Henricx en de pastorie),c) uit een stuk
groesland, genaamd "het Campken" (belendende percelen: oost: Philips
Janssen, Bernart Dirks, noord: Jonker Reijner Surmonts), d) uit een
weiland, afkomstig van Jonker van Vlierden in de Cappers (belendende
percelen: de beemd van Huijbert de Werdt, Jonker Berwouts, de Waegenbeemt en Philips Janssen).
Schepenen: Dirck van Hooff - Pauwels Mathijssen
(Aflossing kan geschieden door betaling van 120 gulden en van de onbetaalde pachten.)
248.

Z.

9-12-1615

96/3

Jan Janssen Borckouts verklaart aan Peter Jacobssen op St.-Andriesdag
a.s. schuldig te zijn een bedrag van 25 gulden (lening).
Schepenen: Dirck van Hooff - Ariaen Janssen
249.

Z.

9-12-1615

96/4

Pauwels Gijsberts verklaart, dat Ariaen Janssen hem de jaarlijkse rente van 1 gulden heeft betaald, die Jan Henricxen eertijds aan Heijmken
Heijnen Bachs (kerkmeester te Zeelst) met schepenakte van Oerle d.d.
17-6-1547 en Dirck Lippen de jonge en Ceel Lippen als kerkmeesters van
Zoelst aan Goris Willemssen met schepenakte van Oerle d.d. 25-5-1554
hadden beloofd. Deze rente is thans aan Pauwels Gijsberts en zijn erfgenamen ten deel gevallen.

11-12-1615

2S0.

blz. 96/5 - 97/1

Testament van Henrick Artsen en zijn vrouw Dingen:
geeft aan Dingen een dtiesveld, genaamd 'Me Bleecke", dat
hij als weduwnaar in koop had verkregen van Art Willemssen. Dit
driesveld mag Dingen tijdens haar leven voor haar levensonderhoud gebruiken of verhuren. b) Dingen verkrijgt van Henrick alle roerende
goederen. c) Ook Dingen geeft van haar kant aan Henrick alle roerende goederen. d) Dingen geeft aan Truijcken de dochter van Jan. Nelen
haar kist, te aanvaarden na overlijden van haar en van haar man.
Mocht Henrick echter een nieuw hilwelijk willen aangaan, dan mag Truijcken de kist terstond aanvaarden. e) Dingen geeft na haar dood aan de
armen (aan wie het het best besteed zal zijn) haar "hekel" en na de
dood van haar man haar "siepoth". f) Aan de erfgenamen van Dingen
wordt een bedrag van 3 gulden ineens uitbetaald na de dood van beiden.
g) Mochten enige van hun naaste vrienden met dit testament niet tevreden zijn, dan ontvangen deze uit de genoemde goederen "eenen groeten" of 2 stuiver.
Schepenen: Dirck van Hooff - Ariaen Janssen

a) Henrick

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
(vervolg)
203.

B.

29-8-1778

2/84r

Franciscus van der Leen, schepen, en Willem van Baarschot, burgemeester van Blaarthem, kommitteren de schepen Peter Baselmans, om zich op'
19 september a.s. te Den Bosch als pachter der ~ene middelen aan te
dienen voor de periode van 1 oktober 1778 tot 30 september 1779.
Getekend: F. van der Leen, W. van Baarschot en sekretaris Brocx.
204.

V.

17-9-1778

2/84v-85r

Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeester van Veldhoven, waarbij een verzoek van de predikant aangaande
reparaties aan de pastorie en de waterput wordt behandeld. Architekt
Verhagen te Eindhoven werd dienaangaande door de officier verzocht
een bestek in te dienen. Dit bestek wordt thans geapprobeerd door de
vergadering. De navolgende wijzigingen worden hieraan nog toegevoegd:
in plaats van een houten vloer wordt besloten een vloer van de beste
Hollandse plavuizen te doen leggen, omdat de grond te moerassig werd
geoordeeld. De kleur van de plavuizen mag de predikant kiezen. De pomp
zal worden nagezien en uitgediept, zodat er voldoende watervoorraad
is. Publieke aanbesteding zal ten spoedigste plaats hebben. Getekend:
stadhouder de Jongh, A. van Meurs, J. van Heijst, Hendrik Blom, H.v.d.
Eijnden, J. Mickers, C.v.d.Eijnden, Evert Boogers, sekretaris Brocx.
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Z.

206.

Z.B.

2

15-10-1778

/85v
Vergadering van officier, schepenen en burgemeesters van Zeelst, waarbij wordt goed gevonden enige berkebomen, staande op gemeentegrond,
publiek te verkopen t.b.v. de gemeente. De baten hiervan zullen worden
verantwoord in de burgemeestersrekening. Op de plaats van de bomen
zullen jonge heesters warden geplant. Getekend: stadhouder de Jongh,
J. Geene, J. van Breda, Willem van Mol en sekretaris Brocx.
24-10-1778

2

/1 04-105
Extrakt uit de resoluties van de Raad van State der Verenigde Nederlanden. De thesaurier-generaal Gilles rapporteert over de missive van
rentmeester Verster te Den Bosch, waarin laatstgenoemde mededeelt, dat
de 6-jarige termijn van aanbesteding der kerken en koren in de kwartieren van Kempenland, Oisterwijk en Peelland, met 1 juni van dit jaar
is afgelopen en dat door de aannemers aan het bestek is voldaan. Door
de thesaurier-generaal wordt de architekt van de Weijer voor inspektie
der kerken, torens, tiendklokken en belleforten aangewezen. Over de
kerk van Blaarthem, Zeelst, Oerle en Bergeijk wordt als volgt geresolveerd: aangezien het Land onder Blaarthem, Zeelst, Oerle en Bergeijk
geen tienden bezit en de inkomsten van de kerktienden (door het Land
genoten) niet toereikend zijn, om het schip van de kerk vanaf de toren tot aan de brandgevel tennen
u
onderhouden zoals tot heden toe
geschiedde, gelast de Raad van State de rentmeester Verster aan regenten en kerkmeesters mede te delen, dat door het Land niet meer in
het onderhoud van het schip der kerken kan worden voldaan. Blaarthem
wordt verzocht met ingang van 1779 de rente, die aan de kerk toekomt,
maar ook het desbetreffende kapitaal ad 334 g. 3 st. 5 p. (in 1766
reeds afgelost) aan het Land over te dragen. De preekstoelen, zitbanken en vloeren moeten door de tiendheffers worden bekostigd.
207.

Z.V.B.

16-11-1778

2/86
Jan Willem Daniël de Jongh, stadhouder van Philip Jacob Baron van
Brakel, kwartierschout en dijkgraaf van Kempenland, heeft aangesteld
respektievelijk gekontinueerd als lid van de Dingbank van Veldhoven,
Zeelst en Blaarthem:
voor Veldhoven; Anthonij van Meurs, president, Jacobus van Heijst,
schepen, Adrianus de Bie, als schepen, die echter bedankt en in wiens
plaats wordt benoemd Jacobus Fabri.
voor Zeelst: Joachim Geene en Joost van Breda.
voor Blaarthem: Peter Baselmans en Franciscus van der Leen.
De nieuwels lig, Jacobus Fabri, heeft in handen van de stadhouder de eed
afgelegd. Getekend: J. Fabri, A. van Meurs, J. van Heijst, J. Geene,
J. van Breda, P. Baselmans, F.v.d.Leen, sekretaris Brocx.
208.

V.

28-1-1779

2/87
Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeester van Veldhoven, waarbij de officier voorstelt het geld voor de
reparatie der school en schoolmeesterswoning ad f 496,-- niet via een
personele omslag te doen verkrijgen, maar via negotiatie, waartoe een

rekwest aan de HO.Mb. ten spoedigste moet worden aangeboden. Er wordt
besloten een negotiatie aan te vragen tegen een interest van 3%. De
aflossing zal echter pas kunnen geschieden nadat de gelden voor de
pastorie en het raadhuis zijn afgelost. Getekend: stadhouder de Jongh,
A.v.Meurs, J.van Heijst, J.Fabri, H.v.d.Eijnden, Hendrik Blom, J.
Mickers, C.v.d.Eijnden, Evert Boogers, Brocx.
2/88
11-2-1779
209. V.
Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeester van Veldhoven, waarbij de brief van de predikant Ross wordt
behandeld betreffende diens beiwaar tegen het leggen van een stenen
vloer in een der voorkamers van de pastorie. De predikant heeft daar
liever een houten vloer, die hij zelf uit eigen middelen wil onderhouden. Dit wordt unaniem goed gevonden. Getekend: A. van Meurs, stadhouder de Jongh, J. van Heijst, J.Fabri, H.v.d.Eijnden, C.van den
Eijnden, Hendrik Blom, J.Mickers, Evert Boogers.
2
/89
19-4-1779
Z.
210.
Vergadering van schepenen, burgemeester, zetters en armneesters van
Zeelst, waarbij de schepen Geene het volgende mededeelt: op 27 februari hebben zich voor de schepenbank alhier in ondertrouw laten inschrijven Johannes van den Oever, geboren te Zeelst en Maria Eliëns
uit Veldhoven (reeds 1 jaar en 6 weken te Zeelst wonende). De bruidegom is in de tijd waarin de huwelijksproklamaties plaats hadden naar
de provincie Holland vertrokken zonder nog verder naar zijn bruid om
te zien, die zwanger is. De bruid zal dus ten laste van de armenkas
komen, tenzij andere voorzieningen kunnen worden getroffen. De schepenen hebben konform het echtreglement van de Ho.Mb. hiervan op 12
april kennis gegeven aan de officier en aan Hendrik van den Oever, vader van de bruidegom, op 15 april door de vorster laten aanzeggen,
dat hij de zwangere bruid binnen 3 x 24 uur uit zijn huis moet doen
vertrekken. Voor de alimentatie van het kind zal deze aansprakelijk
worden gesteld. Besloten wordt de schepen Geene te kommitteren om in
's-Hertogenbosch bij 2 of 3 onpartijdige rechtsgeleerden advies in te
winnen.

2/90-91
15-5-1779
Z.M.
211.
Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters, armmeesters en kerkmeesters van Zeelst met de schepenen, de burgemeester en
de armmeester van Meerveldhoven, waarin wordt besproken en goed gevonden het navolgende gezamenlijke reglement aangaande het toezicht
op bedelaars en landlopers: a) de wacht loopt van tien uur 's avonds
tot vier uur 's morgens; luid kloppen op deuren of rumoer maken buiten noodzaak wordt beboet met 3 gulden, b) de wacht moet worden gehouden door weerbare mannen voorzien van een goed geweer, vrouwen en kinderen worden niet toegelaten; nalatigheid in deze wordt bestraft met
3 gulden; de funktionerende burgemeesters zijn gehouden de volgende
dag hiervan kennis te geven aan een der plaatselijke schepenen, c) de
wachters moeten verdachte personen ter ondervraging naar het huis van
een der schepenen brengen, d) indien de wacht bemerkt, dat huizen en
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de molesteerders moeten worden aangehouden en naar de schepen worden
gebracht, e) ongeregeldheden bij de wacht zelf mogen niet voorkomen,
de wacht mag niet in de herbergen blijven drinken en de herbergiers
mogen na 11 uur geen drank aan de wachters verstrekken, overtreding
wordt gestraft met 3 gulden boete, f) zonder voorkennis van de schepenen mogen geen vreemde personen in herbergen logeren, g) de wachters
zijn verplicht van al het voorgevallene 's morgens aan de burgemeesters van hun hertgangen kennis te geven, h) de burgemeesters moeten
zorg dragen, dat alles volgens voorschrift wordt uitgevoerd en ongeregeldheden direkt worden doorgegeven aan een der schepenen in hun
plaats, i) de ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen, de meesters
voor hun dienstboden, de boeten worden als volgt verdeeld: een derde
voor de officier, een derde voor de aanbrenger, een derde voor de armen van de plaats waar de schuldige woont, j) er zullen zoveel personen op wacht moeten als de omstandigheden vereisen en als er aangewezen worden; elke wacht moet de volgende bericht geven, k) alle ingezetenen zijn verplicht, zowel bij dag als bij nacht verdachte personen
bij een der schepenen te signaleren, 1) dit reglement zal morgen zondag op de gewone tijden en plaatsen in beide dorpen worden gepubliceerd. Getekend: J. Geene, Adrian Borgers, J. van Breugel, Walterus
van Erkel, J. van Breda, P. Booms, Cornelius Biesen, Huijbert van Duijsel, Antoni van der Kruijsen, Willem van Bers, Peter van de Wildenberg,
Hendrik van Dinter, sekretaris Brocx.

IV. HET JAARKEURBOEK VAN DE VRIJHEID EN HEERLIJKHEID OIRSCHOT-BEST.

(vervolg)
LATERE AFKONDIGINGEN EN ADDITIES
(Van de aantekeningen der latere afkondigingen hebben wij alleen die
van 1631 getranskribeerd. Van de daarna volgende zijn alleen de data
genoteerd. De additIes zijn volledig in de oorspronkelijke tekst weergegeven en voorzien van een inhoudsbeschrijving.)
Afkondiging van

23-3-1631:

"Op sondaghe den XXIII mertij 1631 sijnde voorsc. jaerkeuren ontrent
ten elff ueren naer de hooghmisse den volcke meest vergadert sijnde
afgelesen ter raethuijspuije aff, ende is de selve ban ende vreede
verleent, ende eenen ijgelijcken bevolen hem daer naer te reguleren
opte pene daer toe staende present allen de schepenen, quod attestor
C. Goossens secretaris."
Afkondiging van

28-3-1632

met Additie:

... ende is oock expresselijck met ordonnantie van schouteth, schepenen, gezworens en raetsmannen geboden, dat nijemant égheen vlasch
en soude mogen•rooten in de weteringen gelegen teijnden den dijck
loopende beneffens Bijsterveldt naer Straten op te pene als voor pre-

sent alle de schepenen except Verhoeven."
(Niemand mag vlas roten in de weteringen bij de dijk die langs
Bijsterveldt naar Straten loopt.)
Additie van

25-4-1632:

VAN HET HALEN VAN DE MEWBOOMEN:

"Alsoo vele jaeren herwaerts binnen dese Vrijheijt bij d'ingesetenen
ende andere is geperpetreerd een groot abuijs ende delict te weten dat
de selve ionge gesellen hen vervoordert hebben dieffelijck en met ter
nacht te haelen ende te steelen den goeden ingesetenen deser Vrijheijt
ende andere ontrent het ijerste van de maendt van meije seeckere ende
vele meijboomen ten grooten verdriete ende leetwesen vande voorsc. ingesetenen d'welck hooghnoodigh dient versien ende géremedieert, soo
hebben mijn heeren schepenen ende die van den eede deser Vrijheijt geordineert ende expresselijck verboden ende geinterdiceert, ordineren,
verbieden ende interdiceren mits desen, dat voortaen egheene ionge gesellen oft andere hen meer en sullen hebben te vervoorderen te haelen,
doen halen oft laten haelen eenige meijboomen van wat natuere van hout
dije moghten sijn t'sij metten nachte oft bij daghe in eehiger manieren om die ijeuwers te planten oft ijewers anders toe te gebruijcken
in eeniger manieren op pene van daer van gecorrigeert te worden arbitralijck, gelijck dienen behooren gecorrigeert te worden, ende soo men
ijewers eenige meijboomen geplant vijndt, ende men nijet cost weten,
wije de selve geplant hadde, oft waer de selve gehaelt waren, soo sal
men daer voor mogen aenspreecken den genen voor wijens dore dije geplant sullen wesen, dije daer voor sal moeten responderen ende de
schuldige namen designeren, ende soo hij die niet genoemen en coste,
sal verbeuren voor dat hij sulckenen meijboomen voor sijn doore heeft
laten planten ses Carolus guldens ten behoeve vande heere paratelijck
te betaelen. Cepubliceert den XXVen april anno 1632."
(In verband met het stelen en weghalen van meibomen op 1 mei in de
afgelopen jaren wordt een uitdrukkelijk verbod uitgevaardigd, om
meibomen weg te halen en elders te planten of voor andere doeleinden te gebruiken. Overtreding van dit verbod wordt bij vonnis
bestraft. Worden gestolen en verplante meibomen ergens aangetroffen, dan zal men hem, voor wiens deur de meibomen zijn geplant,
hiervoor mogen aanspreken. Deze is verplicht de namen der schuldigen op te geven. Blijft hij in gebreke, dan wordt hem een boete
van 6 Karolusgulden opgelegd.)
Additie van

27-4-1633:

VAN TE MOGEN SCHUTTEN OPTEN DUIJNE:

"Is nogh bij de drije stoelen kerck- en Heijlighgeestmrs deser Vrijheijt geordineert ten eijnde men de schade die in de heijde geschiedt
metten in ende overloop van den sande comende uijtte duijnen mochte
schutten ende den voortganck van dien benemen dat nijemant wije hij
sij sijne schaepen oft beesten en sal mogen hoeden drijven oft laten
gaen opte duijnen oft eenige plaetsen daer sij het sant ofte duijne
los treeden mogten, door. dien de voorsc. schaede daer door te meer gecauseert wordt, contrarie doende sullen breucken te weten eick huijs
21 st. behoudelijck dat die schepers oft herders begerende door den
duijne te stauwen ofte drijven op de gemeijnte met sant niet overloopen ende door den duijne gelegen, sullen mogen stauwen ende drijven
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hoopkens afgeteeckent sijn."
(Om verdere schade in de heide door overbrengen van losgetreden
zand uit de duinen te verhoeden, is het voortaan verboden, schapen
of koeien op de duinen of zandig terrein te drijven. Overtreding
wordt met 21 stuiver beboet. Uitgezonderd zijn de herders, die hun
vee door de duinen naar de gemeenschappelijke weide overbrengen.
Zij zullen echter hiervoor de lanen moeten gebruiken, die in elke
hertgang door hoopjes zijn aangegeven.)
VERBOTH VAN DONSGELT TE HEIJSSCHEN:
"Item alsoo over langen tijdt van jaeren herwaerts de ingesetenen binnen dese Vrijheijt hen hebben vervoordert gehadt te heijsschen daer
nieuwe houwelijcken gemaeckt warden donsgelt oft quansel bier sonder
dat men sulckx schuldigh is te geven ende datter groote moetwillicheijt om geschiedt ende schade wort gedaen aende huijssen ende goederen vanden voorsc. nieuw gehouden ofte henne ouders bij aldien de
voorsc. ionge gesellen nijet ofte nijet genoech naer hennen contentemente gegeven en wordt ende dat sulckx dagelijckx meer ende meer wordt
vermeerdert ende geschapen is noch meer te vermeerderen, wanter niet
inne versien en wort, dwelck noghtans hooghnoodigh dient gedaen om
meerdere disordre, inconvenienten, swaricheden, schaden ende periculen te eviteren ende voor te comen, is als voren geresolveert ende geordineert, dat nijemant wije hij sij voorthaen meer geen donsgelt oft
quanselbier en sal mogen eijsschen ofte doen eijsschen, geven oft doen
geven, noch oock daer op oft voor bijer oft wijn tappen oft laten tappen, drincken oft helpen drincken in eeniger manieren opten pene van
ses Caroli guldens te verbeuren bij den genen contrarie doende, ende
dat de ouders offte meesters voor henne kinderen ofte boden voor den
selven peene sullen mogen geexecuteert ende aengesproocken worden,
welcke pene de meesters aen de hueren van henne boden sullen mogen inhouden ende corten, ende dat oock in den selven mede sullen vervallen
alle de gene die hen met het gene voorsc. is gemoijt oft daer present
geweest souden mogen hebben. Gepubliceert den 27enappril 1633."
(In verband met aan huizen en goederen van jonggehuwden en hun ouders toegevoegde schade door jongelieden, die met het geboden donsgeld (donst is een traktatie op pastellen = beschuitbollen) en
kwanselbier niet tevreden zijn, wordt verordend, dat in het vervolg niemand donsgeld of kwanselbier meer mag eisen of geven of
bier en wijn mag tappen. Overtreding wordt beboet met 6 Karolusgulden. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen en meesters
voor hun bedienden. De meesters mogen de boeten van de huren hunner bedienden inhouden.)

V. a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW
(vervolg)
53.

Universis presentes litteras inspecturis canonici ecclesie beati Petri
in Orschot veritatis noticiam cum salute. Noverit vestra universitas
quod cum inter abbatem Floreffiensem et fratres domus de Postula ex
una parte et Ghiselbertum filium quondam Gosuini familiaris eiusdem
domus ex altera parte querela super debitis ac rebus aliis fuisset
suborta frater Andreas et frater Johannes magistri dicte domus de Postula coram nobis ac aliis quampluribus in nostra ecclesia constituti
pro dicto abbate ac fratribus sue domus talen inierunt compositionem
quod predictum Ghiselbertum de duodecim libris Lovaniensis monete certum reddiderunt et eidem Ghiselberto easdem libras prout coram nobis
confessus fuit in posterum tradiderunt et ipse omni inpetitioni seu
querele quam contra predictos abbatem et fratres gerebat renunciavit
ipsos quitos ab omnibus debitis ac aliis que habebant communia reclamando hoc sibi reservato quod annuatim recipiet quoad vixerit sex modios siliginis de predicta domo de Postula prout in litteris prefati
abbatis et conventus Floreffiensis super hoc confectis et sibi traditis continetur, in cuius rei testimonium ad petitionem fratrum predicte domus de Postula sigillum,nostrgm presentibus litteris est appen°
sum. Datum anno Domini M CC' LXXX primo in crastino purificationis
beate Marie virginis.
(In het geschil tussen de abt van Floreffe en de fraters van Postel enerzijds en Ghiselbertus, zoon van Gosvinus, een dienstknecht
van Postel, anderzijds, werd ten overstaan van de kanunniken van
de St.-Pieter te Oirschot door frater Andreas en frater Johannes,
magisters van het konvent te Postel, de volgende schikking getroffen: Ghiselbertus zal tegen toezegging en betaling van 12 pond
leuvens afzien van alle aanspraken die hij tegen de abt en de
kloosterlingen van Postel heeft, onder voorbehoud, dat hij jaarlijks 6 mud rogge zal ontvangen, zo lang hij leeft.)

V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, HELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW.
(vervolg)
9.

Afkondi£ingen:
3- 4- 1633

17-4-1634

15-4-1635

21-3-1638

28-4-1641

30-3-1642

22-4-1644

17-4-1645

24-3-1652

30-4-1653

OORKONDE VAN DE KANUNNIKEN VAN DE ST.-PIETERSKERK TE OIRSCHOT
(Archief: Abdij Poste])
3 februari 1281

VIDIMUS-AKTE VAN ABT WALTERUS VAN LEFFE (OORKONDE HERTOG HENDRIK d.d. 24-6-1254)

28 juli 1347
Universis presentes litteras inspecturis Walterus Dei patientia
Leflensis abbas Leodiensis dyocesis salutem et presentibus dare fidem. Noveritis nos vidisse ac de verbo ad verbum perlegisse litteras
patentes illustrissimi ac magnifici principis ac domini domini Hen-
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Christo patris domini abbatis Floreffiensis ac prioris in Postula
prout prima facie apparebat sigillatas, quarum tenor sequitur in hec
verba: Henricus Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie universis presentes litteras visuris salutem in Domino sempiternam. Universitati
vestre notum facimus quod Ingelbertus de Olfghate miles et Helyana
uxor sua coram sculteto nostro Wellino de Buscoducis et scabinis de
Orsele ac aliis hominibus nostris ad opus domus de Postula rationabiliter et legitime emerunt omne allodium quod bone memorie Johannes de
Dorne miles, Ida uxor sua, Maria de Molendino et liberi sui ac alii
coheredes ipsorun habebant in parochia de Urle cum censu qui fuit Gerardi de Scille ea conditione quod dicti Inghelbertus et Helyana uxor
sua temporibus vite sue percipient cum omni integritate medietatem omnium proventuum dicti allodii et domus de Postula reliquam partem ita
quod de proventibus inde perceptis dicta domus persolvet dictis Ingelberto et Heliane singulis annis infra quatuor dies nativitatis Domini
quam diu vixerint decem libras Lovaniensis monete, altero vero eorum
decedente domus de Postula in anniversario eius persolvet conventui
de Floreffia annuatim ad pitantiam unam marcham Coloniensium seu XXX
solidos Lovaniensium pro marca de X libris memeratis, residuas octo
libras et dimidiam superstiti temporibus vite sue persolvendo quo mortuo aliam marcam Coloniensium seu XXX solidos Lovaniensium pro marca
dicto conventui de Floreffia persolvet ad pitantiam annuatim domus de
Postula de allodio supradicto, et tune post obitum anborum dictum
allodium cum omni integritate ad domurn de Postula convertetur, et per
solutionem dictarum duarum marcarum prout dictum est domus de Postula
a dictis X libris integraliter liberabitur. Abbas vero Floreffiensis
nichil amplius recipiet occasione dicti allodii in ecclesia de Postula quam prius recipere consuevit. Quod ut robur obtineat firmitatis
presentibus litteris sigillum nostrum cum sigillo abbatis Floreffienss eg pgioris de Postula apposuimus. Acta sunt hoc anno Domini
CC L quarto in nativitate beati Johannis Baptiste. In cuius rei
testmonium nos Abbas antedictus sigilluw nostrum litteris presentibus
duximus apponendum. Datum anno Domini
CCC°quadragesimo septimo
sabbato post Marie Magdalene.
(Vidimus-akte van abt Walterus van Leffe d.d. 28-7-1347 aangaande
een diploma van hertog Hendrik daterende van 24-6-1254, waarbij deze oorkondt, dat ridder Ingelbertus van Olfghate en diens
vrouw Helyana t.b.v. het konvent te Postel het allodiaal goed, dat
eigendom was van ridder Johannes van Dorne, van diens vrouw Ida en
van Maria de Molendino en hun kinderen en erfgenamen, en de cijns
van Gerardus de Scille hebben gekocht en wel onder de volgende
voorwaarde: Ingelbertus en Helyana ontvangen tijdens hun leven de
helft van alle inkomsten uit dit allodiaal bezit en het konvent
van Postel de andere helft; zo lang beide schenkers leven, betaalt
Postel aan hen 10 pond leuvens; sterft een van beide schenkers, dan
betaalt Postel uit deze 10 pond leuvens een mark keuls (= anderhalve pond leuvens, dus 30 sol. leuvens) aan de abdij van Floreffe;
sterft ook de andere schenker, dan betaalt Postel jaarlijks uit
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deze twee mark keuls is het klooster Postel verder vrij van de
betaling van de voornoemde 10 pond.)

V. c. OORKONDEN VAN BERGEIJK VANAF DE 14e EEUW

1.

OORKONDE VAN HERTOG JAN
1 7e-eeuwse kopie, Gemeentearchief Ber24 september 1331
9eijk, nr. 3

Nos Johannes, Dei gracia Lotharingie, Brabantie, Limburgie dux, notum
facimus universis, quod nos omnes camnunitates et wastinas nostras,
sitas infra limites seu palos infrascriptos, videlicet a loco Rythoven
usque ad palum dictum Dommelen et a dicto loco usque ad palum abbatis
de Afternaken, ab illo loco ad palum domini de Boxtele, ab.illo loco
ad palum comitis Lossensis, ab illo loco ad kleum dictum Lapvoirt,
jacentem prope curiam de Lummel, ab illo loco ad locum dictum de Pelterdike, a dicto loco ad molendinum apud Lummel, ab illo loco ad locum dictum te Schoongars, ab illo loco ad palos de Waelwijck, stantes
supra antiquam fossam, et a dicto loco ad primum palum, dictum van
Rythoven, bonis allodialibus netnon juribus et jurisdictionibus aliorum dominorum infra dictos palos existentibus et jacentibus dumtaxat
exceptis, universis et singulis hominibus nostris villarum nostrarum
de Eyck et de Westerhoven ad opus eorum et omnium commorancium infra
dictos limites seu terminos omniumque, qui in dicta emptione nunc et
non posteg participes esse voluerint et consortes, propter nostram et
eorum utilitatem vendidimus ab ipsis seu eorum heredibus et successoribus ad dictam communitatem spectantibus jure hereditario obtinendas
et habendas (ad) communes eorum usus pro certo prelevio decem librarum grossorum Turonensium antiquorum, nobis ab eisdem hominibus nostris integraliter solutarum, (et) pro annuo et hereditario censu
quinque solidorum grossorum Turonensium antiquorum hobis nostrisque
heredibus et successoribus ab hominibus dictarum villarum et ab eorum
heredibus singulis annis eodem die, quo census noster apud Eerssel
nobis persolvitur, imperpetuum solvendorum; insuper concedimus dictis
hominibus nostris, quod ipsi ex unaquaque dictarum villarum nostrarum
de Eycke et Westerhove duos viros idoneos, quos ad hoc utiles sibi
viderint, ex se possint eligere ad dividendum et participandum prelevium supradictun, secundum quorum ordinationem dictis wastinis perpetue debent uti, qui de dictis bonis tantum vendere vel exhibere potuerint ad firmam perpetuam, quod a dicto censu dictorum quinque solidorum grossorum Turonensium antiquorum singulis annis et non ~flus
reveletur; si vero aliquis extraneus, qui jus in dicta communitate
non habuerit ex predicta venditione, usus fuerit eadem cum animalibus
suis vel aliquo alio modo contra eorum voluntatem et consensum, volumus, quod receptor noster de Busco presens vel futurus eis ponat et
statuat nomine nostri unum forestarium, qui pecora et animalia aliena
arrestare valeat, quotiescumque hoc acciderit, et penam inde levet,
ut recipiat ad opus nostrorum viginti solidorum nigrorum Turonensium
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parvorum; promittentes pro nobis nostrisque heredibus et successoribus,
quod omnia et singula premissa dictis hominibus nostris inviolabiliter
observabimus et observari faciemus et quod contra hoc seu eorum aliqua
in futurum per nos, alium vel alios non veniemus nullamque exceptionem, calliditatem aut occasionem quiremus, per quam vel per quas premissa eorum aliqua revocari vel infringi poterunt aut quomodolibet infirmari. In quorum omnium testimonium et mummen sigillum nostrum presentibus literis duximus apponendum. Datum Bruxelle die martis post
festum beati Mathei apostoli et evangeliste anno Domini millesimo
tricentesimo tricesimo primo,
(Hertog Jan III van Brabant geeft aan Bergeijk en Westerhoven tegen een jaarlijkse erfcijns en een voorlijf de gemene gronden
vanaf Riethoven tot aan de Dommelse paal, van daar tot aan de
paal van de abt van Echternach, verder tot aan de heerlijkheid
Boxtel en van daar tot aan het gebied van de graaf van Loon, van
daar tot Lapvoirt, dat bij het hof van Lommel ligt, verder tot
Pelterdike en van daar tot aan de molen van Lommel, verder tot
Schoongars en van daar tot aan de palen van Waalwijk en tenslotte weer tot aan de eerstgenoemde paal van Riethoven.)
2.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA
20 september 1391
17e-eeuwse kopie, Gemeentearchief
Bergeijk, nr. 2

Johanna, bij der gratien Godts hertoginne van Lucxenborch, van Lotrijck, van Brabant ende van Limborch, marcgravinne des heylichs Rijcx,
doen condt allen lieden, dat want onsen lieven heere ende vader hertoge Jan van Lotharingen, van Brabant ende van Limborch, daer Godt
die ziele af hebben moet, met sijnen openen brieven vercocht heeft
onsen goeden lieden van Eycke ende van Westerhoven ende henne gebueren seecker gemeynten ende heyde om eenrehande voorlijff ende erfchijns van vijff stellingen ouder grooten Tornoysen, jaerlijcx onsen
voorschreven rente, behoeff te betaelen, gelijck die brieve, daerop
gemaeckt, claerlijck innehouden ende begrijpen, ende onsen lieven heere ende vader voorschreven denselven onsen lieden van Eycke ende van
Westerhoven geoirloff heeft ..... (1) te vercoopen bij rade van twee,
die hun daertoe oirboirlijck duncken, uut henne vors. gemeynt ende
heyde alsoo veele, dat sij onsen erfchijns ons jaerlijcx mede betaelen mogen, soo eest, dat wij onss vooirs. liefs heren ende vaders
brieve hieraf .... (2) ende stedigen, willecorén onsen lieden van
Eycke ende van Westerhoven ende dengenen, die aen dese heyde ende gemeynte deelachtich sijn, van heure gemeynte ende heyde, alsoo veele
uuyt te geven ende te vercoopen, dat sij onsen erfchijns mogen betaelen ende desgelijcx daertoe die hefschet (3), die sij ons hierom hebben gedaen, ende den tost, die daeraen gegangen is, sonder meer, gelijck voorschreven is; voorts want die van Achel heure gemeynte, geheeten tScheneken, gelegen int Henckbosch, vereenicht hebben metter
gemeynte ende heyden onses dorps voorschreven ende heure gebueren bij
hennen consente ende wille ende die van Achel ons jaerlijcx van derselver gemeynte geldende sijn twintich oude groeten Tornoysen, soo
oirloven wij hen desen chijns van twintich oude grooten te maecken

aen dier aelinge gemeynte ende heyde voorschreven bij rade der goeder
luyde van onsen dorre wege van Eycke ende van Westerhoven, die daertoe genomen sijn, in derselver maniere, dat die chijns van vijff stellingen groote sal werden gemaeckt, gelijck voors. is, behoudelijck altoos onsen heerl(ijcheit(?), alle) (4) argelist uutgescheyden. In oirconde ende vesticheden des hebben wij onsen zegel aen desen brieff
doen hangen. Gegeven tot Brussel 20 dagen in 7bri int jaer ons Heeren
1391.
(Hertogin Johanna bevestigt de brief, waarmede haar vader, hertog
Jan III, aan Bergeijk en Westerhoven tegen voorlijf en erfcijns
een gemeente verkocht en hun veroorloofd heeft, daarvan zoveel te
verkopen, dat zij hun cijns kunnen betalen, en veroorlooft de
cijns van de gemeente van Achel, die met die van Bergeijk en Westerhoven verenigd is, voortaan van de gehele gemeente te betalen.)
(1) Hier staat in het hs. een open ruimte met stippeltjes, die ook in
het achttiende-eeuwsche afschrift, dat terzelfder plaatse bewaard
wordt, opengelaten is. Vul in: ende gemachticht.
(2) Als boven; vul in: vestigen
(3) Zoo ook in het achttiende-eeuwsche afschrift; lees: hefschult.
(4) Het tusschen haakjes geplaatste ontbreekt in beide afschriften.

V. d. OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE 14e EEUW
1.

OORKONDE VAN HERTOG JAN III
1 9e eeuws afschrift, R.A.N.B. Collec30 mei 1334
tie Cuijpers van Velthoven, nr. 1

Nos Johannes, Dei gratia Lotharingie, Brabantie et-Limburghie dux,
notum facimus universis, recognoscentes, quod nos dilectis hominibus
mostris villarum de Beerse totam comunitatem nostram infra terminos
sequentes, videlicet de ultimo palo communitatis carte(?) (1) de Oerle
usque ad palum communitatis carte(?) (1) de Oirtschot et de remotiore •
palo communitatis carte(?) (1) de Oirsschot usque ad remotiorem palum
communitatis carte(?) (1) de Oisterwijck et de remotiore pal() communitatis carte(?) (1) de Oisterwijck usque ad remotiorem palum communita,
tis carte(?) (1) de Beke, jacentem tam in campestribus quam in silves
tribus, hunidis et siccis constistentem, pro nostra et dictorum nostrorun hominum utilitate dedimus et per presentes donamus, a nobis et
nostris successoribus habendam jure hereditario et tenendam pro annuo
et hereditario censu duodecim grossorum Turonensium antiquorum bonorum
et legalium, nobis et nostris post nos heredibus et successoribus ab
iisdem hominibus et eorum successoribus singulis annis in festo beatorum Remigii et Bavonis dando et solvendo, prout dicta communitas inter predictos palos lacius ad nos pertinet et dinoscitur pertinere,
pro qua communitate dicti homines nostri quinque libras grossorum Tij-
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nobis plenarie persolverunt; quibus hominibus nostris predictis concessimus et concedimus per presentes, quod ipsi de dicta eorum communitate tantum vendere et ad annuum et hereditarium censum exhibere
libere possint, de quanto ipsi dictam summam dictarum quinque librarum recipiant et de quanto ipsi summam dicti annui census duodecim
grossorum percipiant et obtineant annuatim, prout eis visum fuerit expedire; concedimus insuper eisdem hominibus nostris, ut ipsi dictam
communitatem apertam, non preclusam neque circumseptam prout jacet et
ante jacuit, tenant et tenere debeant in futurum, et quod in dicta
communitate aperta sine preclusione vel circumseptione jacente pecora
et besti.as extranearum villarum repertas arrestare et detinere libere
valeant, quod vulgariter teutonice scutten appellatur et inde emendam
quinque solidorum nigrorum Turonensium parvorum recipere, de quibus
quinque solidis antedictis duo solidi nobis, duo solidi dictis villis
et duodecim denarii officiato dictarum villarum, habenti hujusmodi officium arrestandi, quod teutonice dicitur scutten, cedent et cedere
debebunt; si quis etiam de commorantibus in dictis villis ratam suam
de prelevio, nobis pro dicta communitate soluto, aut de dicto annuo
et hereditario censu, inde nobis annuatim solvendo, solvere noluerit,
poterint reliqui homines nostri dictarum villarum illi vel illis, qui
ratas hujusmodi de dicto prelevio vel censu hereditario antedicto
solvere noluerit vel noluerint, dictam communitatem et ejus usum nostra auctoritate efficaciter prohibere; de qua communitate et ejus usu
nos dictos homines nostros et eorum successores promittimus pro nobis
et nostris post nos heredibus seu successoribus contra quoscumque eos
in hac perturbantes vel eis injuriam facientes in premissis defendere
bona fide et tueri. In quorum testimonium et robur perpetue firmitatis
sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum Bruxellis feria secunda post festum sancti Sacramenti anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo quarto.
(Hertog Jan III schenkt aan de dorpen van Beers de gehele gemeente
tussen die van Oerle, Oirschot, Oisterwijk en Beek tegen een jaarcijns en treft bepalingen omtrent het schutten.)
(1) Dit vraagteeken, niet van Cuypers afkomstig, drukt twijfel aan zijn
tekst uit; lees curie.
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onsen lieven vrienden onsen luden van onsen dorpen van Waderle ende
van Weedert om onser baten wille ende om hoeren kenliken orbore hebben
vercocht wael ende wittelijc met rade ende met consent onses convents
voerghenoemt van Afternaken alle die ghemeinte, die bns toebehoerende
es ende die gheleghen es binnen den parochien van Waderle ende van
Weedert, alsoeverre alsi strect ende reent ane die palen shertoghen
van Brabant, des heren van Hoerne ende des heren van Boextel ende hoeren gherichten, die te besitten ende te hebben ewelijc ende erfelijc
van hen, hoeren oere ende hoeren nacamelinghen, die te nutten ende te
orboren in weyden in alrehande vrocht ende nutscap van dier voerseyde
ghemeynten ende in den ghemenen orbore onser lude voerseit, alsoe dat
si sal blijven ligghen ongehoefsloeget, dats te weten om ene zeker
summe van penninghen te voerlieve drye pont adder groet der munten
sconincs van Vranckerike, die wi hebben ontfaen van hen yersts coeps,
die ons betaelt sijn ende in onsen orbore ghekeert ende daer wij se
af quijt sceldene, ende voert om enen jaerliken ende enen erfeliken
chijns, elken ploegher van onser dorpen voorghenoemt enen penningh ende enen yegheliken toeter enen hellingh, die te gheldene in dier guedden, als men onsen anderen chijns in den voerghenoemden dorpen op des
anders daghes na sinte Remeysmisse ons verghilt ende betaelt ende sculdich sijn te vergeldene ende te betaelne, uutghenoemen den toep, dien
sij voermaels ghecocht hebben ende beseten, behoudelijc enen yegheliken sijnre groetten (1) ende sinen ghelente, alsi te hiertoe daerin
sijn tomen. So want wij willen, dat dese dinc vast blijve ende ewelijc
durende onsen luden voernoempt. Soe hebben wi onsen zeghel ghehanghen
aen desen yeghenwordighen openen bryef in ghetughenisse alle der
stucken voerscreven. Dit was ghegheven ende ghedaen int jaer ons Heren
dusentich driehondert zesseendetwintich des Zonnedaghes na onser Vrouwendach verhoelen.
(Abt Arnold van Echternach verkoopt voor een som ineens en een
jaarlijkse cijns aan Waalre en Valkenswaard zijn gemeente in hun
parochie.)
(1) Het weinig jongere afschr. van dit vid., dat terzelfder plaatse
bewaard wordt, heeft: groesen.

V. e. OORKONDEN VAN VALKENSWAARD (en Waalre) VANAF DE 14e EEUW
1.

OORKONDE VAN ABT ARNOLD VAN ECHTERNACH
14 december 1326
uit een vidimus-akte van
de gardiaan van de Franciskanen te 's-Hertogenbosch d.d. 10-10-1421,
R.A.N.B. Gemeentearchief
van Waalre en Valkenswaard

Wij Arnoud, bi der ghehenkenissen Gods abt van Afternaken sinte Benedictus ordene, gheleghen in den eerdsbisdome van Triere, allen die nu
sijn ende noch wesen zelen, die desen bryef soelen zien of hoeren lesen, saluut ende kennisse der waerheit. Hen allen sij cont, dat wij

VI. OUDE TOPONYMICA
(vervolg)
Nu ik van mijn voorganger(s) de verzorging van deze rubriek overneem,
heb ik er behoefte aan dit te doen met enige opmerkingen vooraf, waaruit blijken moet door welke uitgangspunten ik me zal laten leiden en
welke beperkingen ik me opleg.
Ik kan moeilijk anders dan me aansluiten bij de opzet van "Campinia",
uitgesproken door "W.K." in de "Inleiding" van het eerste nummer (le
jaargang, april 1971 p.1.). Daarin zegt hij "Camninia" 'als een histó-
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-172rische documentatie te moeten aanbieden" en "zoveel mogelijk documentatiemateriaal ... te publiceren". Maar bovendien pretendeert "Campinia" het aangeboden materiaal "leesbaar en verstaanbaar te maken" en
wel vooral voor het komponeren van "skripties, monografieën en proefschriften".
Het is daarom des te opvallender in de eerste aflevering (p. 45) te
lezen, dat het "een enigszins hachelijke onderneming (is) om oude
plaatsnamen en veldnamen te herleiden en te verklaren omdat .... " en
even verder: "onderstaande plaatsnaamkundige aantekeningen willen enkel een bescheiden poging zijn en geenszins een afdoende herleiding of
verklaring pretenderen. Zij willen eerder anderen stimuleren een betere explikatie te formuleren."
Het is duidelijk, dat dit laatste in ten minste é6n opzicht in tegenspraak is met de eerder geformuleerde doelstelling van het "leesbaar
en verstaanbaar" maken voor b.v. proefschriften etc..
Heb ik reeds gezegd me als medewerker te moeten aansluiten bij de
principeverklaring van de opzet, met meer plezier onderschrijf ik de
verklaring op pag. 45 waar sprake is van "een bescheiden poging en
geenszins een afdoende verklaring", ondanks het feit van de tegenspraak.En dit om de doodeenvoudige reden, dat ik, alhoewel ik aangekondigd ben als "leraar M.O. Nederlands" met "specifieke talenten"
(zie: voorwoord jaargang 2, oktober 1972 nr. 7) geen toponymist ben,
slechts taaleen letterkundige en dit laatste meer dan het eerste.
In de voortzetting van deze rubriek zal ik daarom op de eerste plaats
trachten stof tot verdere diskussie te geven en pas op de tweede
plaats nog niet gesignaleerde toponymica proberen te verzamelen en te
verklaren.
Een en ander houdt in, dat mijn bijdragen kompilaties zullen zijn uit
het wetenschappelijk werk van anderen, nu voor een breder publiek gepopulariseerd, en dat ik slechts bij wijze van uitzondering me zal wagen aan eigen verklaringen. Zorgvuldig zal ik bij de interpretaties de
afkomst vermelden.
Ten slotte: het is niet onmogelijk, dat ik bij die verklaring incidenteel principiële en methodische problemen ter sprake breng.
In één van de "Bossche Bijdragen" denk ik,( wie weet waar precies, en
of de volgende formulering juist in mijn geheugen is blijven hangen?)
heb ik eens gelezen:
"Caput Campinae municipium Oerle est" (Hoofdstad van de Kempen is de
vesting e versterkte plaats Oerle.). In ditzelfde artikel, meen ik,
wijst de schrijver erop, dat die functie van Oerle later overgenomen'
is door Oirschot: alleszins redenen mijn artikelenreeks in "Campinia"
te openen met de toponymica: Kempen (38), Oerle (39) en Oirschot (40).
38. "De

Kempen"

Gijsseling (Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk en West-Duitsland z.p. 1960) geeft als oudste vindplaats "m ir. s. Trudonis (de wonderen van Sint Trude) van 1050" op,
waaruit hij deze zin citeert: In supradicto pago (Texandrensi) Campania est, late patentibus campis, solis ardore exusta et nullis
humani negotii usibus apta.1 Dit romaanse (Latijnse) woord "campania"

betekent (hoog)vlakte. Uit dit Campania is ons woord "Kempen" onte door umlaut): de naam voor het gebied dat vrijwel sastaan ( a
menvalt met de oude gouw Taxandrië (zie o.a. Mandos, Kakebeeke: "De.
Achtzaligheden", p.315, afd. 167).
Het is het zandgebied tussen Schelde, Maas, Peel en Demer met als
hoogste punt een top van 89 meter op het Kempisch plateau vlak bij As
(België).
Tot dit gebied behoort geografisch ook "De Kempen" in engere zin: de
Nederlandse, Noordbrabantse Kempen. Hoogste punt op Nederlands gebied
is Luyksgestel (48 m), terwijl de 20 meter-hoogtegrens tot aan de lijn
Hilvarenbeek-Oirschot reikt. De naam (hoog)vlakte is dus alleszins begrijpelijk.
Hoofdstad van dit gebied was dus de vrijheid:
39.

H

Oerle

"

1. De Vries (Etymologisch Woordenboek, Utrecht/Antwerpen, 1958) verklaart het als volgt:
oer< Ele e kiezel, ijzerhoudend zand en
= bos (lo verwant met latijnse lucus = heilig woud en het
lo
Griekse leukos e wit; vanuit deze laatste betekenis
is de betekenis open plek (licht!) in het bos ontstaan).
2. A.P. de Bont is het met deze verklaring niet eens en geeft een duidelijk afwijkende. (Zie A.P. de Bont:'Dialect van Kempenland" Assen,
1958, vocabularium p. 681)
Als oudste aangetroffen vormen geeft de Bont:
anno 1249 Orhle
anno 1367 Oirle
anno 1561 Oirle
Gijsseling noemt Oerle niet (althans niet ons Kempisch Oerle). We kunnen dus gevoeglijk aannemen, dat er geen oudere vormen dan Orhle bestaan (n.b.: Gijsseling heeft al het toponymisch materiaal van voor
1226 geregistreerd).
De Bont interpreteert "oer" als ontstaan uit "over" en wijst daarbij
op verwantschap met het Friese fier e over; de tweede komponent "le"
acht de Bont ontstaan uit "loo": "zodat Oerle zou betekenen: het aan
de overzijde (van het Look) gelegen bos".
Het toponiem het Look bestaat nog, het is, zo omschrijft de Bont het
(p. 374) "het laaggelegen terrein tussen Oerle en Zeelst, thans ontgonnen als weiland, maar voorheen toen er nog geen harde weg lag bijna
ontoegankelijk".
Het merkwaardige van deze verklaring is, dat die zou inhouden, dat de
naam Oerle gegeven is vanuit een oostelijk daarvan en van het Look gelegen plaats en dat kan alleen Zeelst zijn, wat zou betekenen dat op
een of andere wijze Zeelst belangrijker, ouder of eerder bewoond geweest moet zijn, voor mij als geboren en getogen Zeelstenaar geen onaantrekkelijke verklaring, maar in tegenspraak met dat wat over Oerle
en Zeelst bekend is.
Ook H.J. Moerman (Nederlandse Plaatsnamen, Leiden, 1956) verklaart
"oer" zoals de Vries, dus als "ijzerhoudend zand".
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Luik (Frans: Oreye) waarvan de oudste versies zijn Orel (anno 866),
Orelium (anno 1107), !brei, Orele (anno 1114), vormen die zeker verwant kunnen zijn met ons Orhle, Oirle. Het zou interessant zijn te
weten of er overeenkomst bestaat tussen de ligging van deze beide
Oerle's (vooral ook in verband met de verklaring van de Bont).
Al wijst de Bont erop, dat de verwantschap oer met het Friese oer =
over zijn parallellen vindt in de toponymische verwantschap van
Djept (= diepte = gehucht ander Zeelst) en het Friese djepte en die
van het Faet (in Oerle) met de Friese landnaam Feit, toch moet mijns
inziens vooralsnog de voorkeur gegeven worden aan de verklaring van
De Vries en Wennen, omdat zij de plaatsnaam verklaren naar de situaties ter plaatse (zand en bos, vergelijk ook Zandoerle) en niet met
de moeilijkheid zitten een verklaring te moeten geven, waarom het
oudere belangrijke Oerle benoemd zou zijn vanuit een andere plaats.
(Maar met Zeelst weet je nooit ....
N.B. 1 : Het dialektische woord voor Oerle is Oers, oude vindplaatsen
van Oers zijn er niet, daarom ga ik eFEIer niet op in.
N.B. 2 : Een nieuwe wijk van de gemeente Veldhoven, de "oude beroepenbuurt" heet "'t Look", gezien de hierboven beschreven ligging
van het Look tussen Oerle en Zeelst, ten onrechte.
1) In genoemd gebied (van Taxandria) ligt de Kempen, een streek, met
her en der verspreid liggende nederzettingen, verzengd door de brandende zon en ongeschikt voor welke menselijke ondernemingen dan ook.
40. " Oirscbot"
Na Oerle is dus blijkbaar Oirschot de hoofdstad van de Kempen geworden
en een heel wat bloeiender hoofdstad.
Gijsseling noemt Oirschot in zijn boek op pag. 764. De oudste vormen
zijn "Oroscoth" begin 11de eeuw, "Orscot" anno 1196, "Orschot" na 1207.
Gijsseling verklaart Oirschot.als volgt:
"Germ. ura- (r) "oeros + skauta (m) = "beboste hoek zandgrond 1) uitspringend in moerassig terrein."
Bij de verklaring van het toponiem "De Kempen" hebben wij erop gewezen
dat de lijn Hilvarenbeek-Oirschot de noordelijkste grens is van de 20meter-hoogtelijn. Voegen we daarbij dat ten noorden van Oirschot duidelijk lager gelegen terreinen liggen, dan vinden we nu nog een bevestiging van betekenis van dit toponiem.
De spelling Oirschot (die noordelijke tv- en radioreporters telkens
weer tot spellinguitspraak verleidt) moet van na 1226 zijn, want bij
Gijsseling komt die niet voor. In ieder geval dateert die spelling uit
de middeleeuwen: in het middelnederlands had de i, evenals de e, vaak
de functie aan te geven dat de voorafgaande vokaal lang was.
1) ook hier oer (zie Oerle) = zandgrond.

Oerle, december 1972
J.A.J. van den Bosch
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VII. GENEALOGICA
1. HET GESLACHT KUIJPERS (Kuypers) te Veldhoven vanaf 1674
( Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)
(vervolg)

HENRICUS KUYPERS
30-'9-1770 Maria

X

ERICA HANS
get. Joannes v, Erckel, Maria Schellens .
. 11
2-, 2-1773 JOannes
Lambertus Cuypers, Gertrudis
Eliens
4-10-1774 Christianus
Henr.v.d.Vloet, Petronilla v.
Erckel
JOANNES CUYPERS
X
PEIRONILLA VAN DER MEEREN
20- 6-1787 Joanna Maria
get. Hubertus v.d.Meeren, Henrica
Haens
17- 1-1792 Henrica
Christianus Cuypers, Lucia v.d.
Meeren
5- 1-1795 Joanna
Joannes v. Deursen, Petronella
Kuypers
GODEFRIDUS KUYPERS
X
ELISABETHS ELIENS
14- 8-1793 Hendrina
get. Adrianus Eliens, Petronella
Kuypers
16- 7-1796 Catharina
Christianus Kuypers, Petronilla
Eliens
23- 7-1798 Henricus
Petrus Eliens, Maria Cuypers
13- 9-1800 Christianus
Henricus van Dijck, Antonia Jansens
77
14- 5-1805 Joannes
Gerard v. Velthoven, Petronilla
van der Meeren
1'
Adrianus Jansens, Joanna v.Dooren
.11-11-1808 Petrus Martinus
CHRISTIAAN CUYPERS
WILHELMINA ZENDERS
X
24- 9-1795 Johannes
get. Philip Cuypers, Maria Zenders
15-10-1797 Joanna Maria
Johannes lenders, Nicolaas Cuypers
T'
17-12-1799 Anna Maria
Cornelis Cuypers, Joanna M.Senders
26- 1-1802 Peter
Gerrit zenders, Christina Cuypers
Jan Cuypers, Elisabeth Keijsers
11- 2-1806 Elisabeth
2- 5-1807 Arnold
Jacob Beiinen, Antonetta Janssens
2- 3-1809 Catharina
Jacobus van Kuylen, Joanna M. Elsen
HENRICUS KUYPERS
X
Jinw ..!..RIA VAN DE VEN
18- 5-1798 Maria Catharina get. Christianus Kuypers, Engelina v.
d.Ven
if
13- 3-1801 Joanna
Matheijas v.d.Ven, Josina Cuypers

- 176 CORNELIS JACOBUS KUYPERS
2- 1-1800 Nicolaas
-PHILIPPUS KUYPERS
1-12-1802 Andrea
30- 71805 Wilhelmus

X
X

17- 3-1808 Joannes
5-12-1810 Antonius

HENDRIKA VAN DER ZANDEN
get. Peter Schambers, Hendrika Verleg.
ANTONIA JANSSENS
get. Adrianus Jansens, Nicolas Kuypers
Cornelius Cuypers, Joanna Janssens
Wilhelmus Deckers, Christina
Cuypers
1!
Christianus KuyperS, Joanna M.
v.d.Ven
.
.

CHRISTIANUS KUYPERS
24- 4-1803 Henrica

ge

29- 6-1805 Petrus Henricus
1- 1-1807 Gerardus
2-10-1808 Joanna

I!

19- 4-1810 Anna Catharina

ANNA CAUWENBERGH
Ger.v.Velthoven, Joanna Cauwenbergh
Chr. Couwenbergh, Maria v.Dijk
Adrianus Couwenberg, Maria Cuypers •
Wilhelmus v.Grootel, Henrica
Cuypers
Godefr. Cuypers, Joanna M.Senders

(wordt vervolgd)
2. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOOM VAN F.J. VAN SAMBEEK, geb. 24-41925 te Eersel, Mgr. de Haasstraat 16, tel. 04970-2134.
(Samengesteld door P.J. van Sambeek, Eersel)

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 195
3. FRAGMENT GENEALOGIE BEELS
(door Pater Tarcisius van Schijndel)

Zie: Hoofdstuk XIIIa: Oirschot en de kongregatie der broeders Xaverianen, blz. 217
4. GENEALOGIE THEODORUS JACOBUS RIJKEN
(door J.A.W. Swane)

:ie: Hoofdstuk XIIIb: De ordestichter Theodorus Jacobus Rijken.
Zijn ascendenten te Dussen, blz. 220

- 177 VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCH3T
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
(vervolg)
15. Huize "Aen't Sleebosch" (De Bollen 15, sektie D 489, gelegen buurtschap Straten.)

De omschrijving van dit pand in de lijst van onroerende monumenten
der gemeente Oirschot luidt als volgt: "Kleine boerderij van het NoordBrabantse langgeveltype. gedekt door rieten wolfdak,"
De verpondingsregisters van de hertgang Straten uit de 17de, 18de en
19de eeuw vermelden de volgende eigenaars respektievelijk bewoners of
pachters.
omstreeks 1620
A. JAN DIJRCK MEELISSEN
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.
verpondingsboek Straten nr. 1, folio 58 VO
1681
B. ALEIJT, weduwe van DIRCK JAN HUIJSKENS
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.
verpondingsboek Straten nr. 1, folio 52 ro
1691
C. ARIAAN DIRCK BUIJSKENS
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.
verpondingsboek Straten nr. 1, folio 51 vo"
1691
D. HENRICK DIRCK HUIJSKENS
"Huijs en aenstede"
9 st.
8 p.
grootte: 18 roijen, aanslag 1,
folio
51 ro
verpondingsboek Straten nr.
E. IJKEN, weduwe van HENRICK DIRCK HUIJSKENS
F. ANTONIJ JANSSEN HOBBELEN
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.
verpondingsboek 2, folio 73

1732

G. WILLEM MATTIJSSE VAN OVERBEEQ
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.
verpondingsboek Straten nr. 2, folio 73 en 59vo

1740

1762
H. HENDRICK WILLEMS VAN OVERBEECK
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.
verpondingsboek Straten nr. 3, folio 95, Straten. nr. 4,
folio 74
I. JENNEKEN DE WEERT, weduwe van HENDRICK WILLEIS VAN OVERBEECK 1795
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.

- 178 - 179 verpondingsboek Straten nr. 5, folio 73
J. URSELA VAN OVERBEECK, weduwe van CORNELIS CLAASSE HUIJSKENS 1800
bij deling 18 oktober 1800
"Huijs en aenstede"
grootte: 18 roijen, aanslag 9 st. 8 p.
verpondingsboek Straten nr. 5, folio 73, Straten nr. 6,
folio 67
Wij vervolgen de rij der eigenaars respektievelijk bewoners of pachters aan de hand van de kadastrale leggers.
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K. DE WEDUWE VAN CORNELIS HUIJSKENS (bouwvrouw te Oirschot)
"Huis, schuur en erf", sektie D 489, Aarle Akkers
Hertgang Straten
grootte: 12 A 80 CA
Kad. legg. art. nr. 280, volgnr. 14

1832

L. ADRIANA HUIJSKENS (landbouwster te Oirschot)
"Huis, schuur en erf", sektie D 489, Aarle Akkers
grootte: 12 A 80 CA
Bijz. 1832 verdeling
Kad. legg. art. 905, volgnr. 3

1832

M. JASPER, HELENA en ADRIANA VAN OVERDIJK (bouwlieden te Oirschot)
"Huis, schuur en erf", sektie D 489, Aarle Akkers
grootte: 12 A 80 CA
Lad. legg. art. nr. 2214, volgnr. 3

1861

N. ANTONIUS VAN KRONENBURG (landbouwer te Oirschot)
"Huis, schuur en erf", sektie D 489, Aarle Akkers
grootte: 12 A 80 CA
Kad. legg. art. nr. 3505, volgnr. 15 naar volgnn52.,.,
Bijz. 1929 vernieuwing

1894

0. PETRUS ANTONIE VAN KRONENBURG (landbouwer te Oirschot)
"Huis, schuur en erf", sektie D 489, Aarle Akkers
grootte: 12 A 80 CA
Kad. legg. art. nr. 6240, volgar. 9
P. JOHANNES JOSEPH MARIA VAN STEENSEL
"Huis, schuur en erf" (bakhuis)
grootte: 12 A 80 CA
16. "Kasteel

1972

Heerbeek"

A. DE PRELAET ENDE ABDIJE VAN PERCK BIJ LEUVEN
omstreeks 1650
(Hovenaer en gebruiker van de hoeve in Heerbeek: JAN PETERS
VAN COLLENBERCH)
"Huijs, hoff en aangelegen teuland"
grootte: 82 lopen, 45 roijen, aanslag 50 g. 15 st. 12 p.
Verpondingsboek Straten nr. 1, folio 23 ro-23vo

- 180 B. DE ABDIJE TOT PERK ONTRE'ff DE STAD LOVEN
(Gebruiker: RUTH JANSEN VAN COLLENBERG)
"Huijs en hoff mette landerijen bestaende in den Ouden
Koeijacker het Mitsen, het half Mutsen, den Vorsten Heijcamp, den Agtersten Dries, den Agtersten Heijcamp met
t'Heijvelt"
grootte: 82 lopen 45 roijen, aanslag 62 g. 15 st. 12 p.
Verpondingsboek Straten nr. 2, folio 133vo-134ro
C. DE HEER MARCELLUS BLES TOT THILBERGH, HEER VAN MOERGESTEL
bij transport 1 januari 1760
"Huijs, hof mette landerijen bestaende inden Ouden Koeijacker, Het Mutsen, Het Half Mutsen, den Vorsten Heijkamp,
den Agtersten Dries, den Agtersten Heijkamp met t'Heijvelt"
grootte: 82 lopen 45 roijen, aanslag 62 g. 15 st. 12 p.
Verpondingsboek Straten nr. 3, folio 147vo-148ro, Straten
nr. 4, folio 111vo-112ro
D. DE VIER KINDEREN EN ERFGENAMEN VAN WIJLEN DEN HEERE MARCELLUS BLES, HEERE VAN MOERGESLEL
"Huijs en hoff en de landerijen bestaande inde Oude Koeijacker, Het Mutsen, t'half Mutsen, den Voorsten Heijcamp,
den Agtersten Dries, den Agtersten Heijcamp en het Heijveld"
grdotte: 82 lopen 45 roijen, aanslag 62 g. 15 st. 12 p.
Verpondingsboek Straten nr. 5, folio 109vo-110ro en
Straten nr. 6, folio 108v
E. VROUWE CORNELIA BLES, weduwe van DEN HEERE JAN CHR. WILLEM
VAN DACHNE
bij deling 18 januari 1806
"Huijs, hof met de landerijen bestaande in de koeijacker,
Het Mutsen, het Half Mutsen, den Voorsten Heijcamp, den
Agtersten Dries, den Agtersten Heijkamp met het heijveld"
grootte: 82 lopen 45 roeden, aanslag 62 g. 15 st. 12 p.
Verpondingsboek Straten nr. 6, folio 108vo-109ro

1760

1798

1806

Uit de kadastrale leggers resulteren de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
E. MEVR. J.C.W. DACHNE, DEN HAAG
"Huis, schuur en erf"
grootte: 61 roeden 10 ellen
art. 113, volgnr. 84, sektie C 342
Bijz. 1834 verkoop

tot omstreeks 1830

F. JOHANNES DIEPEN (fabrikant en grondeigenaar te 's-Hertogenbosch)
"Huis, schuur en erf'
grootte: 61 roeden 10 ellen
art. 882, voignr. 84, sektie C 442
Bijz. 1834 aankoop

1834

C. MENNO LOUIS VICTOR VAN COEHOORN BARON DE GERARD DE MIELLET
(kapitein te Amersfoort)
omstreeks 1860

- 183"Huis, schuur en erf"
grootte 61 roeden 10 ellen
art. 1654, volgnr. 85, sektie C 342
Bijz. 1871 splitsing - 1872 verbouw - 1873 bijbouw - 1873 afgebrand
1880

H. DE WEDUWE JOANEI1E OP TEN VOORT (bij suksessie)
"Kasteel en lusttuin"
grootte: 1 HA 50 A 40 CA
art. 1654, volgnr. 344, sektie C 2167
I. MENNO HUQUES PHILIPPE AIJMARIJ RAOUL BARON DE GERARD DE MIELET
"Kasteel en lusttuin"
grootte: 1 HA 50 A 40 CA
art. 2888, volgnr. 272, sektie C 2434
Bijz. 1908 bijbouw - 1913 stichting
J. JOZEF ELIAS VAN HASSELT (fabrikant te Groningen)
N.V. EXPLOTATIE MAATSCHAPPIJ "ALZANDA" AMSTERDAM
"Kasteel, schuur en tuin"
grootte: 1 HA 49 A 55 CA
art. 4720, volgnr. 262, sektie C 2434
Bijz. 1926 verkoop

K. CHRISTIANUS CORNELIUS ANDREA VAN GORP (fabrikant te Tilburg) 1926
na overlijden:
L. DE WEDUWE MARTINA MARGARETA VAN VLOKHOVEN, wonende te Den
Haag, later Den Bosch
"Kasteel, schuur en tuin"
grootte: 1 HA 49 A 55 CA
Bijz. 1943 verbouw
Nu: "Kasteel, huis, schuur en tuin"
grootte: 1 HA 49 A 55 CA
art. 5224, volgnr. 127-176, sektie C 2434
na overlijden van de weduwe:
M. DE KINDEREN:
ADRIENNE WILHELMINA ANNA MARIA VAN GORP, weduwe van
P. GELDERS te Utrecht
MARIA JOSEPHINA ANNA EMELLA VAN GORP, gehuwd met M.Th.
VOSTEN te Oirschot
N. MARIA JOSEPHINA ANNA EMELIA VAN GORP, gehuwd met M.Th.
VOSTEN
wonende Landgoed Heerbeek te Oirschot

tot 1971
na 1971

IX. OIRSCHOT EN DE FAMILIE VANDEN MEERVENNE (JEROEN BOSCH)

(Naar aanleiding van "Oirschotse leengoederen, 2, HET GOED TEN
RODEKEN", door J. Vriens in 'Campinian 2 jaargang, nr. 7, blz.
147 e.v.,)
In zijn monografie van Jeroen Bosch heeft Jan Mosmans niet een

- 184 streng-wetenschappelijk, kritisch-historisch leven gegeven van de
Bossche kunstenaar. Hij maakt veel veronderstellingen die maar ten
dele op vaststaande feiten berusten, maar meestal zet hij er zelf ook
vraagtekens bij (1).
Anderen zijn daar soms op doorgegaan met verwaarlozing van die vraagtekens, met name betreffende het verblijf van Jeroen Bosch in Oirschot.
Als Mosmans de "vraag" stelt met betrekking tot een "Kunstwerkplaats
in Oirschot", dan leidt hij dat hoofdstuk ook in met: "Ik kan het niet
met bewijzen staven, maar ik heb sterk de indruk, dat Jheronimus'
•
"sponsalia" (= verlovingsfeest) in Oirschot zijn gevierd, het huwelijk
er op.landelijke wijze is voltrokken en dat dé jonggehuwden zich daar
in het groen een eigen optrek kozen" (2).
Dit alles berust uitsluitend op het feit, dat de vrouw van de schilder Aleyt vanden Meervenne eigendommen had te Oirschot, met name het
Goed Ten Rodeken, waarop J. Vriens in zijn artikel "Oirschotse Leengoederen" de aandacht heeft gevestigd.
Als we afgaan op de tekst uit het "Leenbouck van t'Shertogen Bosch"
door Vriens gepubliceerd, vernemen we betreffende het goed Ten Rodeken te Oirschot:
1. dat "Pauwels Wijnants, 21 juli anno 1523 bij doode jonffrouwen
Alijten vanden Meervenne, sijne moeyen", eigenaar wordt van Ten
Rodeken;
2. dat genoemde Aleyt vanden Meervenne op 7 juli 1484 dat goed had
ontvangen bij de dood van haar broer Godevaert vanden Meervenne,
en
3. dat laatstgenoemde Godevaert of Goyart vanden Meervenne het goed
had geërfd bij de dood van zijn vader in 1441, eveneens genoemd
Goyart.
Genoemde Aleyt vanden Meervenne (gestorven 1523) was de vrouw van de
Bossche schilder Jeronimus of Jeroen van Alen, genoemd Bosch (gestorven 1516), en de dochter van Goyart vanden Meervenne (gestorven v66r
25 juli 1460) en Postulina van Arkel (gestorven 1472), dochter van
Rutger en Aleyt Gerit Jan Zebrechts. Haar grootoudets waren Goyart
vanden Meervenne (gestorven ná 1449) en Gertrudis van der Wyel, dochter van Elias van der Wyel.
Zo zien we dus in de familie Vanden Meervenne drie generaties met de
naam Goyart:
Goyart I gehuwd met Geertrui van der Wyel
Goyart II gehuwd met Postulina van Arkel
Goyart III, broer van Aleyt van Aken-vanden Meervenne en van Geertrui
Wijnants-vanden•Meervenne. In haar tweede huwelijk heette de laatstgenoemde Geertrui de Man-vanden Meervenne. Zij hadden nog een oom
Aert of Arnold, broer van hun vader Goyart II. Hun grootmoeder Geertrui vanden Meervenne-van der Wyel, de vrouw van Goyart I, had nog een
zuster Zoete van der Wyel, gehuwd met een Hendrik Loden, tante en oom
van Aert en Goyart II vanden Meervenne.
Het is van belang deze summiere gegevens bij de hand te hebben, omdat
ze in het verdere verhaal een rol zullen gaan spelen. Laten we eerst
opmerken, dat de genoemde families van goeden huize waren. Heel de
15de eeuw door spelen de Van Arkels in Den Bosch een vooraanstaande
rol. Vooral Rutger en Reinier van Arkel worden nogal eens genoemd in

- 185 de archieven van het Groot Gasthuis en de naam leeft nog voort in het
gesticht Reinier van Arkel. De Vanden Meervennes komen zoals verder
blijken zal nogal eens voor in het "Bosch' Protokol", in verband met
grondtransakties, of aankoop van huizen. Het vermelden van een eventueel lidmaatschap van de Bossche Lieve Vrouwe-Broederschap is niet
relevant, omdat praktisch elke burger van de stad zich daarvoor opgaf.
Het lidmaatschap van mensen uit de nabije en verre omgeving was afhankelijk van de ijver der "zelateurs" en "zelatrices", die er overigens
nog een centje mee konden. verdienen.
Uit het bovenstaande blijkt in ieder geval, dat Goyart I vanden Meervenne in 4441 is gestorven. Het goed Ten Rodeken te Oirschot komt dan
in.handén van Goyart II vanden Meervenne. Vriens weet ons te vertellen, dat blijkens het leenregister "Eda-Boeck" Rutger van Arkel in
1440 het goed Ten Rodeken verheft vanwege de dood van Godevaert "sijn
oudervater". Godevaert (vanden Meervenne II) zou volgens het "Spechtboek" Ten Rodeken hebben gekocht van Rutger van Arkel. Vermits Godeveert II ging trouwen met Postulina, een, dochter van Rutger van Arkel,
die hij zijn schoonvader kon noemen, lijkt dat aannemelijk.
Op 31 mei 1440 maakte laatstgenoemde Godevaert II vanden Meervenne al
een akte van denombrement. Hij stelde daarmede orde op zaken en wilde
vastleggen wat dat goed Ten Rodeken, dat hij van zijn schoonvader
kocht, omvatte. In ieder geval was de familie Vanden Meervenne nu in
het bezit van Ten Rodeken.
Blijkens een akte van 10 oktober 1446 hadden de Vanden Meervennes nog
een ander bezit in Oirschot, want op genoemde datum geeft Aleyt
Goyarts vanden Meervenne (die nog niet gehuwd blijkt met Jeroen van
Aken) aan haar zuster Ida de helft van een huis, hof en aangelag te
Oirschot in den Kerkhof. Beide gezusters hadden tezamen het hele huis
verkregen van Jacob, natuurlijke zoon van wijlen Jan vanden Doren
"van Aerschot" (3).
In 1449 wordt het bezit der Vanden Meervennes nog verder uitgebreid,
zoals blijkt uit een akte van 17 maart 1449, waarbij Henrick Loden,
weduwnaar van Zoete, dochter van wijlen Elias vanden Wyel, aan zijn
zwager Goyart I vanden Meervenne zijn vruchtgebruik geeft in de hoeve
"Tgoet ten Neynsel" in Sint-Oedenrode (4). Goyarts vrouw Geertruid was
een zuster van genoemde Zoete; zij waren de ouders van Aert en Goyart
II, die op hun beurt land in Jekscot onder de parochie van Sint-Oedenrode erfden van hun tante Zoete Eliasdochter vanden Wyel, juist genoemd, die v66r 17 maart 1449 is gestorven (5).
Langs zijn vrouws kant wordt het bezit van Goyart II vanden Meervenne
die gehuwd was met Postulina, dochter van Rutger van Arkel, uitgebreid. Want op 28 mei 1449 geeft genoemde Rutger, weduwnaar van Aleit,
dochter van Gerit Jan Zebrechts, apotheker en Katherijn, natuurlijke
dochter van Aert vanden Cloet, aan zijn dochter Postelijn zijn vruchtgebruik in een leeg erf in Den Bosch in een straatje lopende van de
Hinthamerstraat naar de woning van wijlen Claes van Beerze. Op dezelfde dag geeft haar man Goyart II vanden Meervenne (als man van Postuline) dat erf ten erfcijns aan Jacoba, weduwe van Rutger Aerts die
Bruyn, om 2 pond payment jaarlijks te betalen aan Rutger (van Arkel)
en na diens dood aan hem Goyart II vanden Meervenne (6). En een maand
later, op 19 juni 1449 geeft Rutger van Arkel alweer aan zijn dochter

- 186-

cu

•

5 e.

m

3

W
(n. 4-

O

n

a' -<

+ x

DI

<-1

. .

C

N

"< L.3
(ƒ)
in CO C.
0
-

rD

•

t,
tr" +
1D
et
D 0
3• N • 3
en -a
3
Q

ca

X

N

LO + rh
61.1

5. 0

Vn

41

V C7

- --1

N—•
I CO

n

100
0

L .

uapoi 11)puaH

c74kr"

3UUDAJ99WuapUCA

rn

- 187 -

0

n
D-

n

01

n

0.3

n

G")
0

0
0

01

ro
rt

+

Cr_

e"

0.
0,

---

tri

1.0
•
0 (D
Lfi. CD 3- Cr
rt CP C 0
•- 0S
CD
• 3'

rn
L.

ulJePIJDA

+ X X 14

ro

3
en

1 121

CL

<D

02 3
o-3

0".

ri)

c_

0
01

fD

G
0

0

ro

3
E'"

3

C
N

. X

ro
-s
3
3

ro

Wc
3 rr
A
nn
CD
CD

0

0,
fr
1
(0

SD

I

3

re

X

ID

C
•

E te

411

1,

-ro 0 3
(fl c N> N

01

3

n

0

3

3

rt n

CD

0

3

3
ro
3_ 3 —

51.1
.
, 4
01
.

.>

n (D
rt f-h
C- CL
0.1
n .

0
••

0
0
n
=

Postelina het vruchtgebruik in de hoeve "die Langstraet" in Diessen,
welke hoeve weer afkomstig was van Aert vanden Cloet bovengenoemd,
wiens dochter Katherijn in 1452 nog in leven is (7).
We krijgen nog iets meer gegevens betreffende de familie Vanden Meervenne door de publikatie van een testament van Goyart II randen Meervenne, van 26 augustus 1459, naar een afschrift van 25 juli 1461 door
Jan Mosmans in zijn monografie over Jeroen Bosch, dat hij zegt ontleend te hebben aan het Archief van de Godshuizen in Den Bosch (8).
Omdat er wat onduidelijkheden in staan en we de transkriptie niet vertrouwen hebben we de archivaris der Godshuizen gevraagd naar het origineel, maar het is tot op heden onvindbaar. We steunen daarom maar
op Mosmans' publikatie.
Ten overstaan van notaris Amelius Pau uit Driel vermaakte Goyart II
wiens vader Goyart I intussen overleden schijnt, aan de kerkfabriek
van St.-Lambertus te Luik en aan die van de St.-Jan te Den Bosch enig
geld, zoals ook aan de zogenaamde "Nieuwe Lieve Vrouw" van de genoemde
St.-Janskerk. Het is bekend, dat er in de Sint-Jan twee beelden waren
van de Lieve Vrouw, de oude en de nieuwe Lieve Vrouw (9). Aan de Lieve
Vrouwe-Broederschap werden twee ponden van een erfelijke cijns, welke
uit Wilshuysen voortkwam, vermaakt. Dit alles werd beschouwd als voldoening voor schulden en nalatigheden. Ook de geestelijkheid werd bedacht, alsmede delosters. De armen van de Hinthamerwijk en het hospitaal van St.-Dimphna (= gesticht Reinier van Arkel) kregen een som
geld uit een erfelijke cijns te Schijndel (10). Aan zijn dienstbode
(famula) vermaakte hij 5 guldens, Verder verzocht hij nadrukkelijk,
dat zijn schoonvader Rutger van Arkel (daaruit blijkt dus ook dat het
hier Goyart II betreft) het voogdijschap over zijn kinderen op zich
zou nemen en zorg zou dragen voor hun goederen. Rutger, die bij het
verlijden van de akte tegenwoordig was, zegde toe dit te doen. Aan
zijn vrouw Postulina (van Arkel) vermaakte Goyart de opbrengsten van
een pacht die hij in Schijndel had en van schulden, die een Mechtildis Rucvenne hem nog moest betalen.
Van al zijn erfelijke goederen verlangde hij, dat zijn vrouw het
vruchtgebruik zou hebben, maar zijn feodale goederen stelde hij zijn
schoonvader Rutger van Arkel ter beschikking voor de opvoeding van
zijn kinderen. Bij dit alles stelde hij vast, dat hij dit testament
kon wijzigen, eraan kon toevoegen of eraan kon beknotten naar believen. Hij vroeg voor dit alles een rechtsgeldig stuk op te maken.
Het boven weergegeven testament werd opgesteld in zijn woonhuis, gelegen te 's-Hertogenbosch in het Schilderstraatje, in tegenwoordigheid
van Jan Beckers, zoon van wijlen Rodolf Beckers; Rembolt Vilt, zoon
van wijlen Arnold Vilt; van Gerard Bloemaert alias Crodewagen en Ida
Brants, zijn dienstbode.
Mosmans is van mening, dat deze Ida Brants een natuurlijke dochter van
Goyart vanden Meervenne I zou zijn, omdat zij in 1441/42 in de Lieve
Vrouwe-Broederschap staat ingeschreven als "Yda naturlic dochter Goyart
Brants". Hij vermeldt tevens, dat de vrouw van deze Goyart als "Geertruyt Goyarts Brants wijf" in 1440/41 zou zijn gestorven. Waarop dit
gegeven steunt is niet duidelijk (11). We zagen boven reeds dat in 1446
Aleyt Goyarts vanden Meervenne, de toekomstige vrouw van Jeroen Bosch,
aan haar zuster Ida de helft geeft van een huis in Oirschot "inden
Kerkhof". Het kan overigens best zijn, dat genoemde "famula", ofschoon

-188ze in het testament niet doorgaat voor een "filia" van Goyart II een
onecht kind was en zo doorging voor een zuster van Aleyt. Maar bewezen is het niet.
Dat Rutger van Arkel inderdaad het voogdijschap van de kinderen van
Goyart vanden Meervenne II op zich nam, blijkt uit een stuk van 25
juli 1460: Rutger van Arkel ontvangt innaamvan Godevaert vanden Meervenne III, zijn dochters zoon, onder de jaren zijnde, bij de dood van
zijn vader Godevaert II, 't goed Ten Roedeken (12). We zullen later
zien dat Aleyt vanden Meervenne het bij de dood van haar broer Goyart
in 1484 zal ontvangen.
In de volgende jaren blijkt nog dat de Vanden Meervennes ook een huis
hadden op de Bossche Markt. Immers op 30 juli 1477 verhuurt Aleyt
Goyarts vanden Meervenne aan Peter Peterss. Marsse voor zes jaar het
huis "In den Salvatoer" in Den Bosch aan de markt naast "Den Engel"
(13). Uit Sasse van Ysselts standaardwerk is het niet op te maken,
waar het huis heeft gestaan. Uit het feit, dat Aleyt zonder toevoeging
van de naam van Jeroen van Aken "zaken" doet, blijkt dat ze toen nog
niet getrouwd was. Op 15 juni 1481 treedt Aert Goyarts vanden Meervenne,00m van Aleyt samen op (nu wél) met Jheronimus, zoon van wijlen
Anthonius van Aken, schilder, als man van Aleyt, dochter van wijlen
Goyart II vanden Meervenne, zoon van Goyart I de Oude. Ze dragen op
aan Goyart III de Jonge, broer van Aleyt, de helft (van oom Aert) en
1/3 (van Jheronimus als man van Aleyt) in de andere helft van vijf
bunder land op Jecscot onder Sint-Oedenrode. De gebroeders Aert en
Goyart II (die intussen voor 25 juli 1460 al gestorven was) hadden dat
land geërfd van hun tante Zoete, dochter van Elyas vanden Wyel, bovengenoemd. Behalve de grondcijns moet uit dat land twee mud rog geleverd
warden aan de pastoor van het Begijnhof te Den Bosch (14).
Het land Jecscot was met Everse een herdgang in de parochie van SintOedenrode (15).
Een maand later schijnt er onenigheid te zijn gekomen betreffende het
beheer van Aleyt en een Jan die Cuyper over goederen van haar broer
Goyart III vanden Meervenne. Op 3 juli 1481 beloven immers Jeroen van
Aken (Bosch) en zijn vrouw Aleyt aan broer Goyart 100 rijnsgulden te
betalen op Sint-Jan a.s. en aan Thomasz Cuyper 40 rijnsgulden en 151
stuiver te betalen op aanmaning. Jan die Cuyper verklaart hiermede voldaan te zijn wegens de 40 gulden en 151 stuiver, welke Goyart III vanden Meervenne aan Jan moest betalen. Goyart, Jheronimus, Aleyt en Jan
die Cuyper beloven elkaar verder van processen af te zien wegens het
beheer dat Aleyt en Jan gehad hadden over de goederen van Goyart III.
De deling tussen Aleyt en haar broer Goyart blijft echter van kracht.
Op dezelfde dag herroept Goyart de machtiging die hij vroeger aan zijn
zuster Aleyt en aan Jan die Cuyper had gegeven om zijn goederen te beheren. Hij machtigt daartoe nu Jacob Voegel van Amsterdam, die we in
1493 nog als getuige zien optreden bij overdracht van een erfpacht op
een hoeve in Udenhout en een stuk grond te Orthen aan de armen van het
Groot Gasthuis in Den Bosch (16).
Op 3 juli 1481 laten Aleyt van Aken-vanden Meervenne en Jan die Cuyper
ook een notarisakte opmaken over de bovenvermelde zaken door de sekretaris tevens notaris te Den Bosch, Franck van Langel (17).
De familie Vanden Meervenne blijkt in ieder geval "gegoed" te zijn. En

- 189 gelijk bij elke familie, zo kwamen er ook hier, zoals we juist hebben gezien, moeilijkheden tussen broer en zuster om het beheer van diverse goederen. Ook had men om een bepaalde reden nu en dan behoefte
aan geld, zoals blijkt op 11 april 1482, wanneer Jeroen van Aken, als
man van Aleyt vanden Meervenne juist om geld te krijgen een stuk land
te Empel verkoopt aan Jan Thomas Sgreven alias Cuypers. Het was grond
die Aleyt bij een deling was toegevallen. Binnen vier jaar kon het
weer terug worden gekocht (18).
Vriens heeft er reeds op gewezen, dat in het denombrement van 31 mei
1440, opgesteld door Goyart I vanden Meervenne, behalve het goed Ten
Rodeken er sprake was van een stuk grond de "Mbost" of "Moest" in de
herdschap van Strathem te Oirschot. Bij het overlijden van haar broer
Goyart III vielen beide gronden aan Geertruid en Aleyt vanden Meervenne ten deel. We lezen dan ook in een stuk van 7 juli 1484: (19)
"jouffrou Gheertruiden ontfangt bij doode wijlen Godwaart vande Meervenne huer brueders eenen beempt groot omtrent 3 buenre in de prochie
geheeten de Moest t'Oirschot."
Voor Aleyt lezen we in een stuk eveneens van 7 juli 1484:
"Ontfanghen van Juffrouw Anten van Mervenne die met Jeronimus van
Aken hueren man ontfinc bij doode wylen Godewaerts van Meervenne huers
broeders 't goet Ten Roedeken in de prochie van Oirschot gelegen, behoudelijk Jeronimus zijn tocht indien hij syn geselline overleefde
zijn leven lang, onder voorwaarde die goederen niet te mogen belasten
..." (20).
Op 23 februari 1488 belooft Jheronimus van Aken, zoon van wijlen Anthonius, als echtgenoot van Aleyt, dochter van wijlen Godefridus vanden
Meervenne "alias Brant", aan Jan Hermans van Ouden, man van Johanna,
dochter van Zebert Back, een lijfrente, zolang als Jan en Johanna zullen leven, van veertien rijnsgulden te betalen half op Maria Hemelvaart
half op het feest van Sint-Petrus'Stoel, uit de helft van Jheronimus
huis, erf, hof en achterhuis, vroeger van Goyart II vanden Meervenne,
nu van diens erfgenamen, bij de Hinthamerstraat over de Geerlingse
brug, aan de Dieze gelegen (21).
Op 26 februari verkoopt Jeroen van Aken opnieuw aan Wouter Peters vanden Hoevel de helft in huis, erf, hof en achterhuis, vroeger van Goyart
II vanden Meervenne, nu nader gespecificeerd als gelegen over de Geerlingse brug in het Schilderstraetken (één zijde en één eind aan de
Dieze), van het straatje tot Jacob Hendrick Sanders. Er rusten de lasten op van twee pond payment uit het hele huis; een lijfrente van veertien rijnsgulden aan Jan van Ouden en diens vrouw juist genoemd (22).
Merk op, dat we in de akte van 23 februari 1488 vinden aangetekend, dat
de overleden Goyart II vanden Meervenne "alias Brants" wordt genoemd.
In een stuk van 24 oktober 1491 lezen we dat Jeroen van Aken, zoon van
wijlen Anthonius van Aken, en Aleyt Goyarts vanden Meervenne, ook hier
genoemd "alias Brants" samen met zijn schoonbroer Rutger Janss. gehuwd
met Geertruyd Goyarts vanden Meervenne, de zuster van Aleyt, in tweede
echt, voor tien jaren verhuren aan Willem Balemans alias vanden Laer,
Lambert Janss. van Delft en Jan en Willem, zonen van wijlen Henrick
van Hezenthonc, een broekveld in Jecscot in de parochie van Sint-Cedenrode. Als Jeroen of zijn zwager Rutger dat veld ondertussen zouden verkopen, zal de verhuring eindigen aan het einde van zes jaren daarna (23)
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familierelaties van de Vanden Meervennes. Niet alleen weten we, dat
Goyart II alias Brants wordt genoemd, maar ook dat zijn dochter Geertruid (gestorven 1495) in eerste echt gehuwd met Wynand Pauluss
(gestorven 1477) te Tiel, een tweede huwelijk was aangegaan met Rutger de Man, schepen van Tiel. Op 12 juli 1491 machtigde deze laatste
van vier personen ook Jeroen van Aken om te "manen" (24).
Op 7 februari 1492 zien we Jeroen van Aken al weer optreden met betrekking tot een pacht, die afkomstig. is van Rutger van Arkel, grootvader van moeders zijde van zijn vrouw Aleyt. Jeroen geeft dan "simpliciter propter Deum et in eelemosinam" aan Henrick Stockelmanszoon
al zijn recht in een pacht van 1 mud rog, welke Goyarts Beckers placht
te betalen aan Rutger van Arkel uit erfenissen in de herdgang Strathem
in de parochie Oirschot (25). Nog op 12 september 1506 is er sprake
van Ten Rodeken:
"Van Jeronimo van Aken, scilder als man ende momboir van Aleijten zijnre huysvrouw, houdt te leene een hoeve of mijn-hof, geheiten 't goed
Roedeken, in verscheyden parten ende perchelen in de prochie van Oirschot" (26).
Wat er zich heeft afgespeeld op 6 september 1513 is ons niet bekend.
Maar Cuypers van Velthoven noteerde daarover in zijn Collectie in, het
Rijksarchief te Den Bosch: "Jeronimus van Aken ende Aleyten mijnre
huysvrouwe, dochter wijlen Goyaerts vanden Mervenne ... Arch. de
Belgique; c'est un document écrit sur vélin, vu en 1866" Het betreft
een perkamenten charter, waarvan hij ons de inhoud niet mededeelde.
Ebeling in zijn artikel over Jheronimus van Aken in "Miscellanea
Gessleriana" signaleert een schepenregister 11910, fol. 175r en 175v
(waarschijnlijk Rechterlijk Archief Den Bosch inv.nr.1294) voor het
jaar 1520 om te bewijzen dat de vader van Jheronimus van Aken Anthonius heette (27). Hij zei er niet bij dat het hier ging over een huis
van de familie Vanden Meervenne in de Schilderstraat. Er blijkt uit,
dat Aleyt na de dood van haar man in 1516 nog bij transakties van haar
eigendommen was betrokken.
Juten vond in een rekening van de vijfde penning, welke door de bezitters van leengoederen betaald moest worden in 1521, de aantekening,
dat "Alijt weduwe wijlen Jheronimus van, Aken, maelder (schilder) in
leene hilt van onsen heere den keysere een hoeve gelegen inde prochien
van Oirschot, in den heertganck van Aerle, genaempt tgoet Ten Roedeken"
en voegde eraan toe, dat in het jaar 1523 advokaat Aart van Weijlhuysen op 11 juli de leenrechten betaalde namens Pauwels Wynants, die
met Ten Rodeken beleend was "bij doode wylen jouffrouwen Alyten vanden
Meervenne, sijnre moeyen" (28).
We wisten dit laatste reeds uit de publikatie van Vriens. Ook weten we
uit het bovenstaande, dat deze Pauwels Wynants in eerste huwelijk een
zoon was van Geertruijt vanden Meervenne, de zuster van Aleyt, weduwe
van Jeronimus van Aken.
Uit het Bosch Protokol van 9 september 1526 (1527)(29) weten we dat genoemde Paulus Wynants een eigendom bezat Achter het Stadhuis in Den Bosch,
dat beschreven werd als: huis, erf, achterhuis, plaats en put, staande
en gelegen Achter het Raadhuis tussen het erf der erfgenamen van Wouter de Jeger, het erf van Jan van Vlierden en de Dieze ex uno en het

-191 erf van Hadewich, weduwe van Henrick van Hedel en hare kinderen, een
straatje tussen beide lopende, ex alio, strekkende achterwaarts tot
aan het erf van Huber Hamer Jansz.. Het eigendom was afkomstig van de
nalatenschap van Goyart II vanden Meervenne, vader van Geertruid Wynantvanden Meervenne, grootvader van Paulus Wijnants of van haar broer,
respektievelijk oom Goyart III vanden Meervenne, die in 1484 was gestorven. Van Sasse van Ysselt zegt ons dat het huis Achter het Stadhuis werd gekocht door Dirck Goyarts vanden Meervenne (30). Dirck was
in 1537 schepen van Den. Bosch (31). Het stadsarchief heeft hier nog
een schepenzegel van. Voor degenen die de familierelaties in de zestiende eeuw nader willen onderzoeken, is het van belang kennis te nemen van wat Van Sasse van Ysselt verder nog meedeelt, dat er namelijk
in een schepenakte van 28 april 1531 sprake is van de nalatenschap van
Aleyt van Aken-vanden Meervenne, in 1523 gestorven, welke door Paulus
Wynants en diens halfzuster Postulina, dochter van Rutger de Man en
Geertruid vanden Meervenne in tweede huwelijk, echtgenote van Willem
Spaen Jansz., werd gedeeld (32). Ook in deze schepenakte wordt Geertruid vanden Meervenne nog alias Brants genoemd (33).
In een schepenakte van 1539 schijnt sprake te zijn van Dirck Goyarts
vanden Meervenne, alias van Boedel, gehuwd met een Elisabeth Dens.
Bij de boedelscheiding van de nalatenschap van deze familie Vanden
Meervenne-Dens in 1609 blijkt het huis Achter het Stadhuis nog steeds
in bezit te zijn van de familie Vanden Meervenne, die intussen nazaten
in Neurenberg en Hamburg had zitten en geparenteerd was aan de vooraanstaande Bossche familie Van der Stegen.
Laten we nog vermelden, dat het pand "Achter het Stadhuis" in Den
Bosch een groot pand is geweest, vermits het in het begin der 20ste
eeuw uit vier huizen bestond (34).
In 1610 is er sprake van een kasteeltje aan het Laar onder Middelrode
dat verdeeld werd onder de erfgenamen van Dirck Goyartsz. vanden Meervenne (35).
Stellen we ten slotte vast, dat de familie Vanden Meervenne, waaraan
Jeroen van Aken (Bosch) was geparenteerd, een vooraanstaande familie
was, dat ze diverse eigendommen bezat en dat de namen Goyart, Aleyt
en Postulina wel erfelijk blijken te zijn geweest en eindelijk dat
Jeroen van Aken in geen enkele akte van officiële aard voor en na zijn
dood "Bosch" wordt genoemd, maar steeds Jheronimus, Jeronimus, Jeroen
of Joen van Aken heet. Elders hebben we uiteengezet, dat we de naam
"Bosch" eerst in 1504 tegenkomen in een rekening van Philips de Schone
met betrekking tot de levering van een drieluik van het Laatste Oordeel. De veronderstelling van Mosmans, dat de familie Van Aken-vanden
Meervenne zich op het goed Ten Rodeken zou hebben gevestigd, heeft
geen enkele grond.
Pater Gerlach, O.F.M. Cap.
Den Bosch, 6 november 1972
hist.drs.
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Jan Mosmans: "Jheronimus Anthonis-zoon van Aken", alias Hierony1.
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X. LIJST VAN KEMPISCHE STEDEN, VRIJHEDEN EN DORPEN MET OPGAVE VAN
HET GETAL MANSCHAPPEN, DAT MOEST WORDEN OPGEBRACHT OM GRAAFWERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN TER VERSTERKING VAN 'S-HERTOGENBOSCH,
2e HELFT DER 14e EEUW.

Oirschot

300

Woensel

40

Boxtel

132

Hoogeloon

36

Eijndhoven

112

Wadelré

36

Bergeíjck

100

Vess.em

32

Loemel

100

Aelst

24

Vucht

100

Hapert

24

Bladel

88

Dommelen

21

Eersel

80

Castelré

18

Gestel/Gemonde

72

Duijsel

18

Gestel -Strijp-Straten

56

Steensel

18

Liemde

50

Wintelré

18

Roesel

48

Zeelst

18

Oer le

42

Knechsel

15

Riethoven

42

Beerze

14

Weerde

42

Merefelt

12

Westerhoven

42

Blaerthem

Zonderwijck/Velthoven

42

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1. Addenda aangaande de familie SWEERTS DE LANDAS:
(Aanvulling op hoofdstuk Xi, nr. 4, blz. 146 en 147, aflevering
nr. 7)
(door Mevr. G. van Voorst-Vader, Eindhoven)

D. DE VROUWE VAN OIRSCHOT, ook vermeld als anonyma op pagina 210 van
aflevering 4, echtgenote van Marten Christiaan des H.R.Rijksridder
Sweerts de Landas, was Clementia Geertruid van Els tot Boedelham,
dochter van Dirk, heer van Boedelham, en Ermgard van Lynden tot
Hemmen.
E. JACOB DERK was ook des H.R.Rijksridder en geen baron.
F. CAREL HENDRIK JACOB ook des H.R.Rijksridder. Stierf in 1795. Eerst
in 1816 werd J.D.L. als baron opgenomen in de Nederlandse adel.
G. De douairière van C.H.J. Sweerts de. Landas heette Petronella Jacoba
Smits, dochter van Jacobus en Judith Petronella Engelberts.
H. De tweede echtgenoot van Petronella Jacoba Smits was Paulus des
H.R.Rijksbaron Straalman, heer van de Haar en Zevenhuizen.
Laatste volledige genealogie Sweerts de Landas in Nederland's Adelsboek 1952.
2.

9

DE MANNELIJKE LIJN 1N DE STAMBOOM VAN F.J. VAN SAMBEEK, geb. 244-1925, wonende Mar. de Haasstraat 16 te Eersel.
(exakte gegevens vanaf 1640
Sambeek - Oerle - Eersel
(door F.J. van Sambeek, Eersel, tel. 04970 - 2134)

I.

MARTINUS

Kinderen van Martinus {Mertens)
Jacobus
JACOBUS, zoon van Martinus

overleden: 27-7-1640 te Sambeek
Kinderen van Jacobus
Martinus
MARTINUS, zoon van Jacobus (Jacobs)
gehuwd met: Reinarda, dochter van Gisbertus van Booneer (overleden 5-8-1703 te Sambeek) op 18-11-1654 te Sambeek
overleden: 24-1-1695 te Sambeek
IV. a. Kinderen van Martinus (Mertens)
Jacobus
gedoopt: 26-9-1659 te Sambeek
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-196b. JACOBUS, zoon van Martinus
gehuwd met: Odilia Geraerts (overleden 21-1-1692 te Sambeek)
op 15-1-1690 te Sambeek
overleden op: 27-5-1729 te Sambeek
V.

a. Kinderen van Jacobus (Jacobs Santbeek)
Jacobus
gedoopt: 2-11-1690 te Sambeek
b. JACOBUS, zoon van Jacobus
gehuwd mét: Agnes Heeren (overleden te Oerle op 4-5-1768) or
2-10-1712 te Oerle
overleden op: 19-11-1752 te Cerle

VI. a. Kinderen van Jacobus (van Santbeek)
Martinus
gedoopt: 19-9-1716 te Oerle
b. MARTINUS, zoon van Jacobus
gehuwd met: Jenneke van Son (gedoopt 29-11-1716 te Veldhoven,
overleden 29-9-1763 te Oerle) op 20-7-1740 te Veldhoven
overleden op: 9-8-1771 te Oerle
VII. a. Kinderen van Martinus (van Sambeek)
Joannes
gedoopt: 10-2-1746 te Oerle
b. JOANNES, zoon van Martinus
gehuwd met: Joanna Maria Lathouwers (gedoopt 2-7-1746 te Oerle,
overleden 24-6-1800 te Veldhoven) op 1-7-1770 te Oerle
overleden op: 31-5-1825 te Veldhoven
VIII.a. Kinderen van Joannes (van Sambeeck)
Jacobus
gedoopt: 20-11-1784 te Veldhoven
b. JACOBUS, zoon van Joannes
gehuwd met: Johanna Maria van Campenhout (gedoopt te Haecht,
overleden 22-6-1865 te Eersel) op 2-1-1812 te Haecht (België)
overleden 3-5-1857 te Eersel
IX. a. Kinderen van Jacobus (van Sambeeck)
Simon Joseph •
gedoopt: 22-11-1812 te Haecht (België)
b. SIMON JOSEPH, zoon van Jacobus
gehuwd met: Antonia Bel (geboren 19-5-1827 te Eersel, overleden
28-3-1904 te Eersel) op 17-1-1852 te Eersel
overleden op: 21-7-1885 te Eersel
X.

Eersel
IX. a. Kinderen van Peter Jacobus (van Sambeeck)
Johannes Josephus
geboren: 3-12-1887 te Eersel

a. Kinderen van Simon Joseph (van Sambeeck)
Peter Jacobus
geboren: 17-10-1861 te Eersel
b. PETER JACOBUS, zoon van Simon Joseph
gehuwd met: Maria Catharina Steenarts (geb. 6-2-1860 te Helchteren, België, overleden 10-1-1939 te Eersel) op 8-11-1884 te

b. JOHANNES JOSEPHUS, zoon van Peter Jacobus
gehuwd met: Annemia Henselmans (geb. 9-7-1885 te Eersel) op
16-10-1916 te Eersel
overleden: 16-1-1963 te Eersel
X.

a. Kinderen van Johannes Josephus (van Sambeeck)
Franciscus Johannes
geb. 24-4-1925 te Eersel
b. FRANCISCUS JOHANNES, zoon van Johannes Josephus
gehuwd met: Wilhelmina C.M. Vermeulen (geb. 17-5-1929 te Eindhoven) op 27-3-1958 te Eindhoven

XIIÏ.a. Kinderen uit huwelijk XII, b
_ Johannes
Martinus
16-2-1960
19-2-1959 •
Eersel
Eersel

Angela
20-11-1961
Eersel

Maria
6-5-1967
Eersel

Verdere inlichtingen over deze stamboom kunnen U door de samensteller
worden verstrekt. De thans nog in Veldhoven wonende families van Sambeek stammen af van de onder VII genoemde Joannes van Sambeek.

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST) 3
(door mej. T. Bruning)
HET GOED B!JSTERVELD
Bijsterveld, het "kasteel" van "de paters" aan de Montfortlaan in Oirschot, heeft een lange geschiedenis achter zich. Eeuwen.voordat dit
gebouwencomplex, dat wij nu kennen, in verschillende fasen werd gebouwd, werd van "de hoeve van Bijsterveld" en het daarbij behorende
land reeds in leenregisters e.d. melding gemaakt.
Misschien komt U er dagelijkS langs, maar hebt U die gebouwen ooit
goed bekeken? In dit jaargetijde zullen de treurbeuk en de grote herik
in de tuin Uw uitzicht weinig belemmeren. Rijd of loop eens wat langzamer en merk op, dat het middelste gedeelte, met de boogvormig afgewerkte ramen, het naar de bekranste voordeur leidende trapje waarlangs
een smeedijzeren hek, en de klok in het kleine tympanon (driehoekig
gevelstuk) boven de dakrand, duidelijk het oudste is. De omschrijving in de Monumentenlijst bevat de volgende passage: "Voorgevel met
vooruitspringende middentravee met fronton, waarin deur met pilasteromlijsting. Ramen met waaierzwikken." Taal voor ingewijden, die
begrijpelijk wordt als men het objekt in werkelijkheid ziet.
Heeft men het voorrecht deze woning binnen te gaan (1), dan kan men
zich een ogenblik wanen in de tijd waarin dit huis nog niet to lang
bestond:
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de tijd dat de heren die er woonden de dans plachten te openen op de
Stratense gilde eesten, zoals één van hen graag deed met de oudtante
van ondergetekende's grootvader. Vanuit de brede gang die het huis in
tweeën deelt, met zijn blauw plafond waarop wit stucwerk, ziet men
uit op "la tourelle", het meerhoekige, bijna halfronde uitbouwtje midden-achter, waarin men vroeger zal hebben gegeten en thee gedronken.
Aan de buitenzijde ontdekt de belangstellende bezoeker tegen dit "torentje" een gevelsteen met het volgende opschrift: 'Dit huys en plaats,
van outs genaamt Groot Bijstervelt, is gebouut en aangelegt door den
hoog-welgebooren Heer en Vrouwe van Oirschot, en door hun hoog-welgehooren zoon Jacob Dirk-baron Sweerts de Landas. Den eersten steen gelegt den 23 maart 1772."
Het grote gobelinwandtapijt (3 x 2.25 m) in de gang, in bruikleen afgestaan door een mevrouw Sweerts de Landas uit Doorn, werd in 1670
vervaardigd door Catharina Louisa van Kettler, in 1664 getrouwd met
Jacob Ferdinand Sweerts de Landas. Zoals verderop zal blijken, was
Bijsterveld toen nog niet in het bezit van de genoemde familie. Op het
tapijt ziet men het wapenschild van Jacob Ferdinand: links (heraldisch
rechts) daarvan zijn, kleiner, een aantal familiewapens van de voorouders Sweerts afgebeeld, en rechts (heraldisch links) een reeks wapens van de voorouders Van Kettler, de z.g. kwartieren.
"Bijsterveld" of "biesterveld" betekent letterlijk: verwilderd, onvruchtbaar stuk land (2); symbolisch (volgens het Middelnederlands
Woordenboek): het toppunt van ellende. En "heren van Bijsterveld" is
een benaming voor zwervers. Maar men hoeft niet aan te nemen, dat het
goed waarover nu wordt gesproken veel woeste gedeelten omvatte, noch
dat het voor zijn gebruikers ellende betekende, en evenmin dat de heren ervan zwervers waren. Al in de middeleeuwen was het een bezit, dat
waard was door de hertog van Brabant als leen te worden uitgegeven (5).
De oudste mii bekende optekening betreffende het goed Bijsterveld is
te vinden in het "Latijnsboek", het leenboek van hertog Jan III, aangelegd in 1312 en daaropvolgende jaren. Hier lezen we: "Aleydis, filia
quondam Henrici de Audenhove, bona de Bijsterveld, scilicet mansionem
cum quantitate terrarum ad eandem mansionem spectante" (.Aleydis , dochter van wijlen Henricus van Audenhove (houdt) het goed van Bijsterveld,
te weten een huis met een hoeveelheid grond die tot dat huis behoort).
(4)
Aleydis erfde het leengoed waarschijnlijk van haar vader, daar het
"Spechthoek" zegt: "Dit goet steet in d'oude boke op Aleiten Henricx
dochter van Audenhoven ende op Henric van Audenhoven." Wat er in die
tijd recies met het leen gebeurde, is mij niet duidelijk. Want het
"Stoot oe - , aangelegd omstreeks de jaren 1340 - 1350, maakt melding
van "Jan Aliten :oen wilen was van Audenhoven", die in 1355 ("des
maendaechs .... Sint Marien Magdalenen dach", dus op 20 of 27 juli)
leenman werd, "stat in lite contra (= bevindt zich in geschil met)
Ruthgerum van der Braken." (5) De familie Van der Braken had al bezit
in Oirschot, misschien dicht bij Bijsterveld (6). Blijkbaar won Van
der Braken het proces: hij werd leenman van Bijsterveld. Deze Rutgher
Heilwigszoon werd dan weer opgevolgd door zijn dochter Margrite.
Het eerder genoemde "Spechtboek" echter, geschreven in 1379 en daarop
volgende jaren, geeft een andere lijst, die begint met Godevairt die
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• Gedenksteen in den huize "Groot Bijsterveld" te Oirschot

-201 Rijc, en over Kareline van der Braken en 1eaar :een Jan de Grote van
Herlaer eveneens uitkomt bij een Rutgher van der Braken (7). Laatstgenoemde Rutgher echter verkoopt het goed aan Bertelmeeus Zuetricx,
die in 1440 als leenman te boek staat (8). Zowel in het Stoot- als
in het Spechtboek gaat het om: "'t goot te Bijstervelt. Dat's te wetene eene thiende die weert is jairlicx 16 mudde, die tweedeel rogge
ende dat derdendeel gherste, metten toebehoirten; ende 41 mudsaet
lants, 18 aude grote (- een bepaalde muntsoort -) 's jaers van sesse
hofstaden ende anderen chijns die men tot Straten gheeft, tot desen
goede behorende, ende 4 mansscape." 'Manschappen" zijn achterlenen.
Bijsterveld was dus toen al behalve een leenhoeve ook een "leenhof"
met eigen leenmannen! Een splitsing is niet waarschijnlijk; men kan
dus, totdat andere gegevens opduiken, aannemen - vooral ook wegens het
verschil in tijd wat het aanleggen van beide leenboeken betreft - dat
de ene reeks op de andere aansluit, dus dat Godevairt die Rijc, al
dan niet rechtstreeks, opvolger in het leenmanschap was van Margrite
van der Braken.
Vanaf Bertelmeeus Zuetricx wordt het allemaal wat gemakkelijker te
volgen. De "Denombrementen van de leenen van den quartiere van 's-Hereen huys ende
togenbossche" vermelden dat hij in leen houdt: "
hof met eenre schueren, geheiten Bijstervelt, onder weyde ende lant
in de prochign van Oerschot gelegen, groot t'samen twee buenre ende
een vierendele, gelegen metter eenre sijden ende metten eenen eynde
aen die gemeynte (= de gemene gronden) aldaer, ende metten anderen
eynde aen 's brouwers kinderen erve" (9). Volgens de "Declaratie van
alle leenen gelegen in de Meyerie van den Bossche" bestonden zijn
drie achterlenen (officieel vier, maar van het vierde beweerde hij
niets te weten) uit: 41 mudzaad land + 1/10 van het "stumenland" (7),
20 lopen zaailand + 4 bunder beemd + een deel van de cijnzen van Wintelre en Vessem, en ten slotte 18 oude groten uit 6 hofsteden (10).
Hoe de groepen precies zijn samengesteld, wordt niet duidelijk uit de
tekst.
Als Bertelmeeus sterft, in 1451, komt de helft van Bijsterveld aan
zijn zuster Beele, die haar leen, misschien nog in datzelfde jaar,
overdraagt aan haar zoon Willem van Aerle (11). Hij heeft in leen:
"eene hoeve geheeten die hoeve van Bijstervelt, gelegen in der prochiën van Orsschot, van vier ende een half mudzaet lants, achtien audé
groten thijns die men tot Straten gheeft, desen hoeven toebehorende,
ende vier manscapen; ende is een volle leen" (12), dus blijkbaar toch
weer het hele goed: Behalve dan de "tiende" - een tiende is het tiende
deel van een zekere oogst, aanvankelijk opgebracht voor een kerk, later
geheven door wereldlijke heren - , die wij na de vermelding in het
Spechtboek en de "Declaratie" niet meer tegenkomen. Dat de tiende van
het leen is gescheiden, kan men ook opmaken uit verheffingen in 1614
en 1627, geregistreerd in een ander leenboek, van de helft van de
tienden in de Heeselacker, gespleten uit de goederen van "Bistervelt"
(13). Een vol leen was een leen, dat per jaar een opbrengst gaf ter
waarde van ten minste 15 Rijnsgulden. Aan heergewaden en andere rechten (ter betaling van heer, stadhouder, griffier en zittende leenmannen van het leenhof) moest men hiervoor hij verhef 20 Rijnsgulden 6
stuiver betalen (14).

r121n3J.1.4
•x
ZsAi osiwy
gij543. 44 -el 1142n
cri Atig33(1311- Qno 3uvrult
oftaz

31.1,29
1.$3.LVILLS J.OH)SbIO 14VA
11110,› 31•13.1CIOOV71 KIVA 3IdOX

~g

463: rigr

FtS Z

0313A2l9I16131I
An*

ZStk

ISW

I

0951

NOTRE DAME DES COEURS á Oirschot
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

C=r

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Maison d'habitation
Chapelle avec vestibule
Sacristie
Salie de récréation
Cave et décharge
Dépót d'outils, menniserie
Machinerie de l'acetylène
Jeux de boules: Scolast. Frères
Serre
Chassis (serres chaudes)
Remises
Four
Chambre. Cave
Porcherie. Fourneau. Vaches. Cheval
Basse-cour. Verger. Abri
Notre Dame du Rosalre
Notre Dame de Lourdes
Notre Dame du Chène
Douve
Verger
Plantations

lw

SITIO

- 204 Willem van Aerle was misschien toch niet geheel tevreden met zijn
inkomen uit het leengoed. In elk geval: in 1469 verkocht hij het aan
mr. Aernt van Welhuysen, die het op 10 april van dat jaar verhief.
Een andere Aernt van Welhuysen , waarschijnlijk diens zoon, deed verhef op 12 februari 1503 "tot behoef Joerdaens van Boert". Bleef deze
tweede Aernt toch zelf bepaalde rechten op Bijsterveld behouden, ofwel had zijn vader bepaald dat Van Roert het goed slechts voor beperkte tijd mocht bezitten? Men zou denken van wel, als men leest dat
Joerdaen van Boert het leen verkocht "als executeur van den testamente
mr. Arnts van Welhuysen" aan Geeraert Gijsbrechtsz. van der Schaeft
(elders veelal genoemd: van der Schaut) (15). Gijsbrecht van der
Schaut verhief de hoeve cum annexis op 18 juli 1506 voor zijn zoon,
de priester Geeraert.
Uit het register der denombrementen van de kwartieren 's-Hertogenbósch
en Antwerpen, aangelegd in 1530, weten wij dat Geeraerts leen het volgende omvatte:
1. "huys, hoff ende weye" in de heerdgang (buurtschap) van de
Notel, groot 2 bunder;
2. drie stukken land, genaamd de Putacker, het Rylant en de Wyecker (elders: Weycker), groot resp. li, 24 en 14 bunder;
3. 26 achterlenen onder 19 achterleenmannen, sommige in de Netel
en andere in Straten gelegen, namelijk: de Commell (later:
Dommell), 12 lopenzaad (16); de Haechacker (omvang niet genoemd); de Thyendlosen acker, 3 lopenZaad; de Brempt of
Breempt, totaal 4 bunder, in twee helften (later verder gedeeld); een huis, hof en erf, samen 1 lopenzaad en 3 roeden
(17); vier stukken land van 6 lopenzaad; een stuk van 31 lopenzaad; vier stukken van 3 lopenzaad; 2 stukken van 2 lopenzaad; 3 stukken van 1 lopenzaad; een stuk van 1 lopenzaad; 3
stukken van een "zesterzaad", waarvan twee in Bossche maat;
18 oude groten uit een huis en hof onder Straten (18).
Hoewel de verheffingen in de leenboeken officieel nog tientallen jaren worden bijgeschreven onder de omschrijving van het leen met vier
"manschappen", blijken er volgens de denombrementen in 1530 feitelijk
al 19 te zijn, al dan niet door splitsing ontstaan.
Na Van der Schau
t
waren leenmannen verscheidene personen uit de welbekende adellijke familie Van Wrede, die ook een reeks half-herenvan
Oirschot opleverde. Verhef werd gedaan door: Ryckaert van Merode, 28
juli 1542 (nadat het goed van Geeraert van der Schaut of Schaeft was
aangekocht); Ryckaert Ryckaertszoon van Wrede, 20 sept. 1555; Philips Ryckaertszoon van Wrede, 26 febr. 1588 (19). Bij het overlijden
van de laatste kwam Bijsterveld aan een zekere Servaes Goyaertsz., die
het verhief op 8 mei 1601. Zijn leengoed staat als volgt beschreven:
. . een hoeve lands, geheten die hoeve van Biestervelt, gelegen in
de prochie van Orschot, begrijpende 4 ( - elders 41 - ) mudsaet lands,
18 oude groten chijns die men tot Straten heeft, met noch sesse hoifsteden ende anderen chijns ( - een chijns is een jaarlijkse betaling
die wordt opgebracht uit een onroerend goed - ) derseiverhalven toekomende, ende eenige manschappen ende andere appendentiën ende
dependentiën." (20) Wat de "sesse hoifsteden" hier precies inhouden,
is mij niet duidelijk. Misschien in feite nog de goederen waarop de
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Servaes Goyaertszoon verkocht de hoeve aan jhr. Dierick van der
Ameyden, die haar verhief op 3 juli 1619. Bij zijn dood liet Dierick
het vruchtgebruik van het leen na aan zijn vrouw, jvr. Marie Polluyn,
die het door mr. Jan le Roy, advokaat bij de Raad van Brabant, op 11
okt. 1611 liet verheffen (21). Maar het leengoed zelf kwam, zoals hij
in zijn testament van 28 sept. 1607 (met toevoeging van 19 jan. 1608)
had bepaald, aan jvr. Anna van Breugel, weduwe van Nicolaes de Weert,
raadsheer in de Raad van Brabant, het hoogste Brabantse rechtskollege. Dit testament nu - dat onder meer ook de stichting beval van een
huisje, waarbij recht op levensonderhoud, voor twee arme, ongehuwde
mannen en twee dito vrouwen; dit terzijde (22) - zou nog veel onenigheid veroorzaken in de familie Van der Ameyden, zoals wij later zullen zien.
Waarschijnlijk was het onder het beheer van Marie Polluyn, dat men
begon met het bijhouden van het oudste nu bekende leenboek van het
leenhof. In het heerlijkheidsarchief van Oirschot treft men in totaal
drie leenboeken van het leenhof Bijsterveld aan (23). Ze bevatten:
instrukties betreffende de gebruikelijke betalingen bij verhef en vervreemding, en betreffende de manier van procederen bij "verduistering"
(niet tijdig verheffen van een leen); diverse formulieren voor de gewone rechtshandelingen tussen leenhof en achterleenmannen; registraties van aanstellingsakten voor de ambtenaren van het leenhof, namelijk
stadhouder (plaatsvervanger van de heer bij zittingen van het leenhof),
leenvinder (hij, die de verduisterde lenen aanbrengt) en griffier;
uittreksels uit het register der denombrementen van 1530; opsommingen
van de verheffingen, gedaan door de achterleenmannen.
Wat nu het laatste betreft, valt in het eerste van de drie genoemde
leenboeken op, dat er in feite méér achterlenen zijn verheven (namelijk totaal 34) dan men volgens de denombrementen zou verwachten (24).
Enkele percelen, te weten de Breempt en twee stukken land van 6 lopenzaad, zijn in twee of meer delen gesplitst. Sommige percelen worden
nader met namen aangeduid: een stuk van 6 lopenzaad heet de Straetacker, dat van 31 lopenzaad de Nevenacker "in de Moesten", één van
2 lopenzaad de Hogenacker én één van 3 lopenzaad de Meesten. Aparte
lenen vormen hier ook: een cijns van 2 g. 5 st. per jaar uit de !'bosten, een ,cijns van 73 st. per jaar uit één der stukken van een "zesterzaad", en een cijns "te Straten" van 2 g. 8 st. per jaar (de laatste tijdelijk verheven samen met een deel van de cijnzen van Wintelre
en Vessem, dat reeds in de "Declaratie" bij Bertelmeeus Zuetricx werd
vermeld).
Met de reeks leenverheffingen zijn wij ondertussen in 1611 blijven
steken. Verder dus. Degene die na de weduwe van Dierick van der Ameyden het vruchtgebruik (hoewel zij volledig erfgename heette) van het
"leenhoff met de hoeven, achterleenen, appendentiën ende dependentiën
van dyen, gemeynlijck genoempt Bijstervelt" verhief, was de eerder genoemde Anna van Breugel, weduwe van de raadsheer De Weert (25). Dit
gebeurde in 1633; op 5 febr. 1645, na haar dood, werd verhef gedaan
door de dames Anna en Helena de Weert (26). Dochters van Anna van
Breugel? Toen Anna was gestorven, werd Helena, later genoemd alS we-
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Leenhof van Brabant (inmiddels dat te 's-Gravenhage, niet meer te Brussel) met het goed beleend. Volgens inventarisnummer 1353 uit het archief van de Raad van Brabant zouden de achterlenen onder Helena's beheer weer anders zijn ingedeeld geweest dan in de Bijsterveldse leenboeken is aangegeven. Om verwarring en afdwaling te voorkomen, laat ik
een opsomming achterwege.
Helena de Weert beriep zich bij het verhef op het testament van Dieriek van der Ameyden. Maar er waren meer liefhebbers. Theodorus van
Uffelen d'Ameyde, heer van Wáesmont, wonend te Brussel, zoon van Josina, de oudste dochter van Nicolaes de Weert en Anna van Breugel, spande een proces tegen haar aan (28). Uit sommige stukken kan men opmaken,
dat een gedeelte van de erfgoederen al in zijn bezit was (29). Wellicht
had een splitsing plaatsgevonden. In elk geval deed hij verhef op 1
aug. 1656 (30). Voorlopig procedeerde hij tevergeefs: in 1659 werd hij
door de Raad van Brabant in het ongelijk gesteld. Hij gaf het echter
niet op, en het aangevallen familielid bleek nu, ondanks de beweerde
rechten volgens het testament, zich toch niet zo zeker te voelen. In
1661 sloot zij een akkoord, waardoor Van Uffelen in het bezit kwam van
de gehele erfenis (31). In tegenspraak met deze gegevens is weer, dat
na haar dood haar zoon, Ludovicus Kimps d'Ameyde, op 10 sept. 1671 als
leenverheffer van Bijsterveld optrad (32). In welke hoedanigheid deed
hij dit? Ook hij beriep zich op het beruchte testament, waarvan ik helaas geen exemplaar heb kunnen vinden.
Het is allemaal nog onduidelijker, als wij weten dat op 10 sept. 1670,
dus een jaar voor de belening van laatstgenoemde Ludovicus (die volgens inventarisnummer 1341 van het archief van de Raad van Brabant wel
degelijk betrekking had op "seecker leenhoff mette hoeven, achterleenen etc., gemeynelijk genoemt Bijstervelt") door de Raad van Brabant
uitspraak was gedaan in een rechtszaak tussen Theodorus van Uffelen
d'Ameyde en Anna du Bois uit Brussel, weduwe van Henrick van Caverson,
waarbij de eerste wegens grote schulden werd veroordeeld (33). Het
vonnis had tot gevolg gehad, dat huis en hoeve genaamd Groot Bijsterveld (de toevoeging raakte steeds meer in gebruik; waarschijnlijk onderscheidde men hiermee het landgoed van het huis Elein. Bijsterveld
in de Gasthuisstraat), onderpand voor Van Uffelen's financiële verplichtingen en op dat tijdstip bewoond door ene juffrouw Eelkens, door
de deurwaarder op 1 juni 1671 in Den Bosch publiek voorlopig werden
verkocht, met de achterlenen en alle verdere toebehoren. Er dienden
zich nog vijf schuldeisers aan, en onderling procedeerden zij om voorrang in het ontvangen van door de verkoop van Bijsterveld opgeleverd
geld (34). Uiteindelijke koper was gebleven Guilliam van Campen, notaris en prokureur te 's-Hertogenbosch.
Pas op 5 dec. 1675 kwam het dekreet van Raad en Leenhof, dat de geëxekuteerde uit zijn rechten ontzette, de koop ratificeerde en gebood,
dat de koper in het bezit van zijn rechten werd gesteld (35). Twaalf
dagen later liet Guilliam van Campen Bijsterveld c.a. ("eene hoeve
lantS
mette achterleenen") verheffen (36). Onder inventarisnummer 16 van het Oirschotse heerlijkheidsarchief treft men de volgende
specifikatie aan van de gekochte goederen:
het huis Bijsterveld; een huis en aanstede, groot 25 roeden;
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90 roeden; de Weijacker, 9 lopenzaad, 17 roeden; de Rilantacker,
6 lopenzaad, 32 roeden; de Puttacker, 16 lopenzaad, 32 roeden;
nog meer van Putt- en Rilantacker, 10 lopenzaad, 17 roeden; het
land in de Camp, 39 roeden; weide in de Camp, 6 lopenzaad; de
dries bij het Huis, 7 lopenzaad; de Stippenbeemt, 10 lopenzaad;
de Mortel, 12 lopenzaad; de Elsdonck, 6 lopenzaad; de Palyaert,
16 lopenzaad; het Mosvelt met de Rilant-cant, 1 lopenzaad.
Waarschijnlijk is hieronder geen enkel achterleen. De achterlenen worden in de algemene beschrijving van het goed wel vermeld, doch zonder
specifikatie. Ludovicus Kimps d'Ameyde bleef blijkbaar nog enige tijd
een gevaar vormen voor een rustig bezit van Bijsterveld door de Van
Campens: Guilliam machtigde in 1676 de prokureur Johan Boon te 's-Gravenhage om zijn zaak waar te nemen als Kimps eventueel Bijsterveld
zou vernaderen (d.w.z. als familielid van de eerdere bezitter recht
van koop eisen) en een proces zou aanspannen (37).
Onder Guilliam van Campen werd een nieuw leenboek aangelegd. De opsomming der achterlenen daarin is vrijwel gelijk aan die in het eerste leenboek. Er zijn door de Van Campens ook nieuwe percelen (niet
noodzakelijk achterlenen) in de buurt van Bijsterveld aangekocht,
die min of meer een geheel gingen vormen met het goed, namelijk:
het Hertogenlant of de Hersselaer-ackers, 15 lopenzaad, overdracht in 1676; een dries of hooiveld van 21 lopenzaad (later:
Henrick Tholoffs campken, naar de verkoper Henrick Tholoff van
de Maersselaer), 1678; nog een dries of wei van 21 lopenzaad
bij het huis Bijsterveld, 1679; de Veerdingh, 6 lopenzaad,
1680; de Bollentamp, 21 lopenzaad, 1686 (binnen de familie
verder getransporteerd in 1713); de Sleebosch-akker, circa 7
lopenzaad (apart verheven leengoed!), 1699; het Heere-cempken, circa 2 lopenzaad, 1708. (38)
Guilliam van Campen, wiens standplaats Den Bosch was, schijnt vrij
vaak op Bijsterveld verblijf te hebben gehouden. Hij heeft echter niet
zeer lang plezier gehad van zijn goed. In zijn laatste levensjaren
namen zijn verstandelijke vermogens sterk af, totdat hij geen gesprekken meer kon voeren en men hem zelfs bij het eten moest helpen (39).
Behalve dochters, Maria en Johanna; had hij een zoon, Johan, onwettig
geboren en later gelegitimeerd, die ook, al sinds 1662, notaris en
prokureur in Den Bosch was (40). Deze Johan van Campen, gehuwd met
Maria Boons, liet, na de dood van de oude Guilliam, Bijsterveld op 22
febr. 1687 verheffen (41). Hij heeft zijn vader nog geen decennium
overleefd. Op 2 april 1694 werd Guilliam Johanszoon van Campen alweer: prokureur in Den Bosch -, zowel voor zichzelf als voor zijn
zuster Catharina, beleend met " .... de hoeve geheten de hoeve van
Bijstervelt, mette manschappen ofte achterleenen, appendentiën ende
dependentiën van dien, met nogh 18 oude groeten chijns die men tot
Stratum heft, ende anderen chijns, gelegen in de vrijheyt van Oorschot." (42)
Guilliam stierf jong en ongehuwd, en zijn zuster erfde zijn bezittingen. Hendrik de Bije, notaris en prokureur in Den Bosch, exekuteur
van het testament van Maria. Boons en voogd over Catharina, werd in
1728 ten behoeve van zijn pupil met Bijsterveld beleend (43). Nadat

- 208 Catharina op 24 juni 1745 in Den Bosch als "ongehuwde dochter" was
overleden, ontstond er weer onenigheid over de vererving van Bijsterveld (en elders gelegen goederen). Op 29 okt. van datzelfde jaar werd
een verzoek om belening ingewilligd van Louis de Montfort, gepensioneerd luitenant, echtgenoot van Catharina's volle nicht Eufemia Minten,
welke De Montfort zich als enige erfgenaam beschouwde. (44) Spoedig
kwamen andere zogenaamde universele erfgenamen opdagen: Gerard en
Francois Gast, kinderen van Catharina's volle nicht Geertruid van
Grinsven. Zij werden zowaar op 17 december daaropvolgend met Bijsterveld beleend, en betaalden de daarvoor staande bedragen van 30 gld.
heergewade en 22 gld. 18 st. hofrecht. (45) Deze sommen waren sinds de
late middeleeuwen dus flink gestegen! Stukken betreffende een proces
tussen de familieleden heb ik niet aangetroffen; waarschijnlijk kwam
men tot een akkoord, want later bleek de nalatenschap onder deze en
enkele andere bloedverwanten te zijn verdeeld. (46) In 1750 verkochten de gebroeders Gast brouwersgereedschappen uit de Bijsterveldse inboedel. (47) Klaarblijkelijk hadden de vroegere bewoners hun eigen
bier laten brouwen.
De erfeniszaak was ondertussen niet afgedaan, want men kwam tot de
ontdekking dat suikertante juffrouw Van Campen in haar testament eigenzinnig had beslist: de negen armen-blokken van Den Bosch, een organisatie of stichting ter ondersteuning van de thuiswonende armen, zouden haar erfgenamen zijn. Op 16 aug. 1752 al deed hun gekommitteerde
Carel Piper verhef van Bijsterveld, maar pas op 22 maart 1755 werden
de neven en nichten definitief teleurgesteld door het vonnis van de
Raad van Brabant, dat de huis-armen bevestigde in hun recht als werkelijke erfgenamen (48). De blokken wensten het desbetreffende leengoed
(en een aantal andere erfgoederen) echter toch niet te behouden, en zo
werd "Groot Biesterveld" in 1758 door koopman Paulus den Besten, hun
gemachtigde, voor 6600 gld. verkocht aan Lodewijk Jan Baptist Sweerts
de Landas, heer van Oirschot en Best. De overdracht vond plaats op 24
oktober van dat jaar voor schepenen van Den Bosch, en op 7 november
liet de nieuwe eigenaar het leengoed Bijsterveld in Den Haag verheffen.(49).
Volgens de transport-akte bestond het totaal van het gekochte uit:
1. een herenhuis (het laatst bewoond door ene heer Catzing) met
stallen, schuren, hoven, gronden en erven;
2. een hoeve (bewoond door en in gebruik bij Jan van Bilsen) met
aangelag, groot 2 lopenzaad, waarbij: a. het Hertogenland, 12
lopenzaad; b. Hendrik Tholoffs Campken, 1 lopenzaad, 25 roeden; c. Adriaen Gijsberts Campken, 2 lopenzaad; d. de Veerding, 3 lopenzaad; e. de Nieuwe Erven aan het Bij sterveld, 4
lopenzaad, 7 roeden; f. de Sleebosch-acker, 6 lopenzaad, 41
roeden; g. de Lippenbeemd, 10 lopenzaad; h. de Elsdonk, 8 lopenzaad; i. de Bollentamp, 1 lopenzaad, 14 roeden; j. het weyken op den Reek, 1 lopenzaad, 16 roeden;
3. een hoeve (bewoond door en in gebruik bij Gerrit Jansen Verhoeven, verderop genaamd Van den Heuvel): huis met aanstede,
25 roeden, waarbij: a. de Garstacker, 1 lopenzaad, 30 roeden;
b. de dries bij het Huis, 7 lopenzaad; c. de Bogt, 4 lopenzaad, 19 roeden; d. de Weijacker, 9 lopenzaad, 17 roeden;
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32 roeden in de Putacker; g. Put- en Rielandacker, 10 lopenzaad, 17 roeden; h. het land in de Camp, 39 roeden; i. de wei
in de Camp, 6 lopenzaad; j. de Mortel (ook wel: Martel), 12
lopenzaad; k. de Pailjart, 16 lopenzaad; 1. het Mosvelt met de
Rielands-cant, 1 lopenzaad; m. de Eykacker, 2 lopenzaad, 1 roede; n. de Nieuwen Camp op de Reek, 2 lopenzaad; o. de Elsdonk,
6 lopenzaad.
Leenroerig aan het Leenhof van Brabant waren hieruit de volgende percelen: alle huizen met hof en aangelag, Bogt, Weijacker, Rielandacker,
Putacker, groes en land in de Camp, Garstacker, dries bij het Huis,
Lippenbeemd, Mortel, Elsdonk, Pailjart en Sleebosch-acker. En niet te
vergeten het leenboek, d.w.z. de achterlenen, dat niet in de opsomming
is opgenomen en slechts bij de algemene beschrijving zonder nadere
specifikatie staat vermeld.
De familie Sweerts de Landas leverde al enkele generaties lang ambtenaren voor hoge overheidsfunkties in de Meierij van 's-Hertogenbosch.
Toen in 1672 graaf Ferdinand van Merode zijn schulden niet meer kon
voldoen, was de halve-heerlijkheid (heerlijkheid = het komplex van
rechten van de heer, b.v. recht op bepaalde inkomsten uit cijnzen en
op het aanstellen van bestuursambtenaren) van Oirschot - de bezitters
van de andere helft waren de Staten-Generaal als ffpvolgers van de hertog van Brabant - gerechtelijk verkocht aan Maarten Christiaan Sweerts
de Landas, schepen van Den Bosch en kwartierschout van Kempenland (50).
Diens kleinzoon was het, die zich nu op Bijsterveld vestigde of het
als buitengoed ging gebruiken, en het herenhuis, mede voor zijn zoon
Jacob Dirk die een jaar na de aankoop was geboren, liet herbouwen. Ook
werd het bezit rondom de Bijsterveldse goederen verder uitgebreid,
namelijk met: de Reeck, circa 1 lopenzaad, overdracht in 1770; het
Reexken, circa 1 lopenzaad, eveneens 1770; de Lazarus Bogt, circa
11 lopenzaad, 1803. (51) In de verpondingsboeken verponding is een
grondbelasting - zou circa 1780 sprake zijn van: "den Reeck" van 1 lopenzaad, "den voorsten Reeck" van 1 lopenzaad, 43 roeden, "den achtersten Reeck" van 49 roeden, en natuurlijk het "weyken op den Reeck" van
1 lopenzaad, 16 roeden (52).
Lodewijk Jan Baptist, zich noemend baron - de Sweertsen kregen die titel pas officieel in 1816, maar waren al langer ridder (53) - liet ook
een nieuw leenboek aanleggen. Gaan we daarin de achterlenen na, dan
blijken sommige verder te zijn uitgesplitst, namelijk de Breempt (één
deel daarvan, 21 lopenzaad groot, wordt nu "Iloogen Dries" genoemd), de
Straatacker, de Moesten en de Hoogenacker. Andere percelen lijken op
andere wijzen dan vroeger te zijn ingedeeld of samengevoegd, en waarschijnlijk is zelfs het aantal percelen uitgebreid. Hoe dit alles precies gebeurde, zou men kunnen vinden door de begrenzingen met de vroegere te vergelijken, een ingewikkeld karwei. De Nevenacker wordt nu
zonder meer een perceel "in de Moost" genoemd. Op één der stukken van
circa 1 lopenzaad is een huisje gebouwd. De cijns van 7i st. per jaar
is verdwenen. In totaal omvat de opsomming 40 achterlenen. (54)
Na 1758 wordt Bijsterveld niet meer in de registers van het Leenhof
van Brabant vermeld, waardoor men als het ware het stramien gaat missen voor de geschiedenis van het goed. In en kort na de Bataafse en
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zeker andere bronnen nodig. Lodewijk Jan Bantist Sweerts de Landas
stierf in 1809, 82 jaar oud. De familie heeft daarna niet lang meer op
het goed gewoond. In 1821 lieten Maria Elisabeth Snouckaert van Schauburg, sinds een jaar weduwe van Lodewijk's zoon Jacob Dirk, en haar
kinderen Jacob Lodewijk Jan Baptist en Isabella Henriëtte Philippine
Sweerts de Landas, toen allen wonend te Harlingen, Bijsterveld e.a.
plus de jacht onder Best en een gedeelte van de jacht onder Oirschot,
door een gemathtigde verkopen aan John Turing Ferrier, rentenier uit
Rotterdam (55). De laatste verwierf een jaar later van een andere eigenaar hierbij nog een perceel groesland, alweer genaamd "de Reek".
In 1831 verkocht de familie Sweerts ook haar andere grote bezittingen
in Oirschot, te weten de halve heerlijkheid, de Spoordonkse jacht en
het bos De Vijvers (= 's Heeren Vijvers), aan een zekere Oeds Oenes
van den Berg, konmdssionair te Amsterdam (56). Een fraaie aanvulling
op de Bijsterveldse goederen, die Van den Berg in 1830 van Turing Ferrier had gekocht (57). Uit de akte van laatstgenoemde overdracht, gepasseerd voor notaris Jan de Jong te Oirschot, vernemen wij dat het
transport betrekking had op:
1. het kasteel of herenhuis Groot-Bijsterveld, met stallen, koetshuis, orangerie, washuis, vrucht-, wandel- en moestuinen,
grachten en erachter gelegen beukenbosje, samen 3 bunders 31
roeden 20 ellen (een vierkante Bossche el = ongeveer 0,47 n2);
2, tuinmans- of jagerswoning met erf en perceel bouwland, genaamd
Lazarusbogt en daarop staande eikebomen, samen 71'roeden 10
ellen;
3. perceel hakhout genaamd Achterste Lazarusbogt, 19 roeden 90 ellen, met de beukebomen daarop en langs de weg;
4. perceel groesland genaamd Duivendries, circa 1 bunder 81 roeden
80 ellen, met duivenhok en beukebomen daarop, en eikebomen
en recht van voorpoting op de Hoek;
5. perceel groesland genaamd Weyer, voor het "kasteel", met de laan
eikebomen en met de beukebomen langs de weg, samen 2 bunder 83
roeden 90 ellen;
6. perceel groesland genaamd Reek, met waterkolk en eikebomen, samen 33 roeden 58 ellen;.
7. perceel groesland genaamd Reek, 31 roeden 20 ellen;
8. een hoeve (= woonhuis, stallen, schuur, bakhuis en tuin) met
perceel groesland genaamd de Schaapsdries en de beuke- en eikebomen daarop, 1 bunder 52 roeden 39 ellen;
9. perceel bouwland genaamd :losveld, 52 roeden 90 ellen;
10. perceel bouwland genaamd Bogt, 1 bunder 16 roeden 90 ellen;
11. perceel bouwland genaamd Sleebosch, 1 bunder 21 roeden 80 ellen;
12. twee percelen bouwland aan elkaar, genaand Putakker en Hartogsland, 5 bunder 38 roeden;
13. perceel bouwland genaamd Rielandakker, 2 bunder 85 roeden 40
ellen;
14. perceel bouwland genaamd Wei-akker, 1 bunder 72 roeden 30 ellen;
15. perceel groesland met elzenwallen genaamd Veerding, 95 roeden
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16. perceel schaarbos en groesland genaamd Kleine Elsdonk, met de
eikebomen daarop, 1 bunder 65 roeden 64 ellen;
17. perceel schaarbos en groesland genaamd Grote Elsdonk, met de
eikebomen daarop en langs de weg, 1 bunder 84 roeden 40 ellen;
18. perceel schaarbos en groesland genaamd Bourmortel, 3 bunder
11 roeden 30 ellen;
19. perceel schaarbos genaamd Lippenbeemd, 2 bunder 66 roeden, met
laan eikebomen;
20. perceel groenland en schaarhout genaamd Paillard (onder Best),
met de bomen van diverse soorten erop en het recht van voorpoting rondom, circa 3 bunder 97 roeden;
21. de circa 305 eikebomen op de weg voor en langs Bijsterveld;
22. het jachtrecht onder Best;
23. een deel van het jachtrecht onder Oirschot, namelijk van de
gemeente Best langs de Boxtelse Dijk tot de Oirschotse toren
en vandaar op de Beerse Dijk.
Een goede aanvulling hierop geven de gegevens uit de kadastrale legger
Oirschot 4, voor de genoemde eigenaar onder art. 805, die te uitgebreid zijn om hier te vermelden en waarbij men zeker ook de oudste __
kadasterkaart van 1830 nodig heeft.
Op 7 juli 1856 vond in het voormalig Oudezijds-Heeren-Logement te Amsterdam een publieke verkoop plaats van alle Oirschetse bezittingen
van Van den Berg, door een aantal makelaars voor zekere opdrachtgevers (wellicht de erfgenamen van Oeds Oenes) (58). Het geheel was in
zes kopen verdeeld, namelijk 1. het landgoed Groot-Bijsterveld, omvattend herenhuis, koetshuis, stalling, wagenhuis, tuinmanswoning, schuur,
lanen en dreven met geboomte, bossen, Engelse plantsoenen, waterpartijen, boomgaarden, moes- en broeituinen, wei- en bouwlanden, samen 9
bunder 65 roeden 18 ellen; 2. een naast dit landgoed gelegen boerderij
met bouw- en weilanden, 23 bunder 24 roeden 87 ellen; 3. nog een boerderij naast het landgoed, met bouw- en weilanden, 7 bunder 94 roeden
77 ellen; 4. een stuk bouw- en weiland van 1 bunder 3 roeden; 5. het
bos 's Heeren Vijvers met visvijvers, jagers- of boswachterswoning,
tuin, stalling en bouwgronden, 31 bunder 86 roeden 45 ellen; 6. de
halve heerlijkheid van Oirschot, voor zover de rechten nog bestonden
en konden worden uitgeoefend, benevens de jacht onder Oirschot, Spoordonk en Best.
Van het huis zelf met onmiddellijke omgeving vindt men de volgende interessante beschrijving op het meterslange verkoop-affiche. "Van den
Weg, door een ijzeren hek, langs eene breede slingerlaan, oprijdende,
een groot PLEIN, waarvoor een uitgestrekt Grasveld, beplant met velerlei soort van fijn bloefflhout. - De HEERENHUIZING, alwaar ter wederzijden van de stoep een perk met rozen beplant, is gesitueerd als volgt:
De stoep opgaande, bij het inkomen een breede gang, met marmer bevloerd, de zijmuren en zoldering gestukadoord; ter eenen of regterzij,
de toegang gevende tot eene zijkamer en daarachter gelegen zaal, eene
fraaije suite opleverende, beide behangen, de zolderingen gestukadoord
en van schoorsteenen voorzien. Aan het einde van den gang een salon;
koepelsgewijze uitgebouwd. Ter linketzijde van den gang een rtaal,
alwaar de trap naar de boven -apartennten, zoo mede naar de[ ices
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eene behangen zij- of eetkamer, de zoldering gestukadoord, en waarin
een schoorsteen; van hier de communicatie met een kabinet, waarnevens
eene binnenkamer. De genoemde trap opgaande een bovengang, waarop een
sekreet, en voorts de toegang tot acht welingerigte logeerkamers, meerendeels nommunicatie met elkander hebbende. De vertrekken, die aan de
voorzijde van dit gebouw gelegen zijn, hebben het wijd uitgestrekte
uitzigt over den Weg en Landerijen; terwijl die aan de achterzijde in
de velé fraaije gedeelten der Hofstede. Uit den gang de trap opgaande
een kapitale zolder, waarop drie afgeschoten domest.iquekamers. De offices bestaan in keuken, kelders, zoo voor provisie, wijn als anderzins, mangelkamer, enz., allen doelmatig ingerigt en van de meest mogelijke gemakken voorzien. - Aan de regterzijde van de Heerenhuizing
is het KOETSHUIS en STALLING voor acht paarden, met koetsierskamer, en
de daarboven gelegen hooi- en stroozolders. Ter linkerzijde een op gelijke wijze gebouwd WAGENHUIS, met daarachter zich bevindend WASCHHUIS; boven hetzelve een zolder. Beide gebouwen zijn door welonderhouden muren aan het Herenhuis verbonden, en tegen het muurwerk welig
dragend vruchthout geplaatst. Van het gemelde Voorplein wandelt men
ter wederzijden in de Hofstede, welke allerwegen smaakvol is aangelegd, met uitmuntend en wèlgekozen waterpartijen doorsneden, omgeven
door hoogten en laagten, met alle mogelijke soorten van houtgewas beplant. os lanen en wandelingen, bezet met Beuken, Berken, Eiken,
Canada's, Sparren, Dennen, Larix, enz.; hieronder munten uit meer dan
ZEVENTIG stuks BelIkenboomen, waaronder er zijn van buitengewone zwaarte. Vervolgens bosschen van Eiken hakhout. Wijders boomgaarden met exquiSe Vruchtboomen, en door bloemhout omsloten. Zijwaarts de Hofstede
doorwandelende, komt men in de vruchtbare moes- en broeituinen, waarin
vele beddingen, aardkistingen met daarin jfiliátste lessenaars, en
verder al datgeen wat tot een welingerigten Moestuin behoort, omsloten
in deszelfs hagen en schuttingen, eindigende deze Moes- en Broeituinen
bij de Oprijlaan, waarvan in het begin dezer beschrijving melding is
gemaakt. Aan de andere zijde van het Plantsoen ligt een groot kamp
uitmuntend WEILAND, verhuurd aan M. van den AKKER, zich uitstrekkende
langs den weg, en eindigende aan eenn-51-t
rekt Bosch, meerendeels
van sparrenboomen en eiken hakhout; hetzelve langs het genoemde kamp
Weiland bewandelende, komt men door verschillende lanen aan de achterzijde en langs de geheele uitgestrektheid dezer Hofstede, welke door
welonderhouden rasters afgesloten is. Tegenover dit omschrevene, en
wel aan de zijde van den Weg, ligt een uitgestrekt kamp WEILAND, verhuurd aan de Wed. J. van HEERENBEEK. In het midden van dit kamp een .
laan van VIER EN ZESTIG stuks kapitale Eikenboomen van buitengewone
zwaarte, en welke eindigt aan den weg van Oirschot naar Best, zijnde
de geprojecteerde Grindweg van Tilburg naar Eindhoven. Naast dit genoemde Weiland is de welingerigte Tuinmanswoning, gemetselde Bergloods
en Werf; waarachter uitgestrekte Teelgronden; langs dezelven ZEVEN EN
TWINTIG stuks hoog opgaande Eikenbomen. Wijders behooren nog tot dit
Landgoed de Eikenboomen, welke op de wegen v661- en ter wederzijden van
dit omschrevene geplaatst zijn, plus minus DRIE HONDERD EN VIJFTIG in
getal."
De koper van al dit moois, dus van het onder de eerste koop genoemde
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Leijer uit Den. Bosch. (59) Tien jaar later kwam het grootste deel van
de Bijsterveldse goederen aan zijn weduwe, Maria Elisabeth Antona Londen, wonend te Cuyk. (60) Na haar was het Johannes Nicolaas Gottlieb
Séhngen die het huis met een aantal daarbij gelegen percelen (minder
dan er vroeger bij hadden gehoord, zoals wij uit de kadastrale legger kunnen opmaken) in bezit kreeg: dit gebeurde in 1868. (61) Hij
vestigde er een kostschool voor jongens uit gegoede families, die later naar de universiteit zouden gaan. Oudere Oirschotse mensen kennen
misschien nog verhalen over de streken van de bewoners, die lang de
ronde schijnen te hebben gedaan. Het was in de tijd van Sangen, dat
het "plaisirbosch" en de boomgaard achter het huis moesten verdwijnen,
om plaats te maken voor respektievelijk weiland met bomen en weiland
plus tuin, en dat de gracht (waarschijnlijk gelegen op een andere
plaats dan de nu bestaande) werd gedempt en als tuin beplant.
De kostschool heeft slechts 14 jaar bestaan. In 1892 stopte Séhngen
ermee en ging in Brussel wonen. Bijsterveld werd voor f 15.000,-- gekocht door John Turing von Ferrier. (62) Het goed had toen ongeveer
de omvang die het nu heeft, dus: huis en erf, tuinen, enkele weilanden en wat grond met bomen, samen ongeveer 5 1/3 ha (nu bijna 5 ha).
De vraag, wat er in de loop van de 19de eeuw bij de diverse verkopen
met de vele vroeger bij Bijsterveld horende bouw- en weilanden is gebeurd, zou aanleiding kunnen geven tot een aparte studie. Was de nieuwe eigenaar een zoon van de eigenaar uit de jaren 1821 - 1830? Als dit
zo is, wat ik nog niet heb kunnen kontroleren, is von bij de naam gekomen. Dit laatste is niet verwonderlijk als men weet, dat déze Turing
kamerheer was van de koning van Mirttemberg, en in die hoedanigheid
meestal aan diens hof in Stuttgart vertoefde. Na zijn dood werd zijn
dochter Anna W.J.A.H.F.Turing von Ferrier eigenares van Bijsterveld,
en zijn weduwe Anna Weiss kreeg het vruchtgebruik.
In 1903 volgde de verkoop aan de huidige eigenaars, de paters Montfortanen ofwel het "Gezelschap van Maria", die er tegenwoordig ook
hun provincialaat hebben. (63) Zoals hiervoor uit een citaat bleek,
had het herenhuis oorspronkelijk zowel links als rechts een bijgebouw. Het gebouw rechts (van de weg af gezien) werd nu in gebruik
genomen als kapel, maar brandde in 1907 af. In 1908 kwam de eerste
rechtse zijvleugel aan het huis. De pannen op het dak maakten plaats
voor leien. Behoudens enkele kleine veranderingen - aan dakramen en
schoorstenen - bleef het oude huis verder hetzelfde als vroeger. In
1910 bouwde men links de neogotische kapel en circa 20 jaar later ontstond de linker zijvleugel. Het laatst-aangebouwde zijstuk rechts,
dat sommige jeugdige lezers goed zullen kennen omdat het enkele jaren
geleden een paar klassen van de Stratense school herbergde, dateert
uit 1957 en is in "exploitatie" bij de zusters Van het Cenakel uit
Tilburg, als bezinningscentrum.
Er komen tegenwoordig dus nogal wat groepen vreemdelingen op Bijsterveld, die met de eigenaardigheden van het goed niet op de hoogte zijn.
Het kan gebeuren dat zij, wandelend langs het geboomte of uitziend
over de grasvelden na een geanimeerde diskussie, plotseling opschrikken als twee wezentjes met hoorns, staartje en bokspoten lachend wegrennen. Dat zijn de beide faunen die het wapenschild van Lodewijk Jan
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de Bijsterveldse bomen leven, hopend dat de agglomeratiebebouwingen
hun woongebied niet te dicht zullen naderen.
Thilde Bruning.
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30. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1325, Lol. 137
31. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 910 (nieuw dossiernr.)
32. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1341
33.

R.A.N.B., Archief H. Oirschot, inv. nr. 16

34.

R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nrs. 467, 535, 910 en
2232 (nieuwe dossiernrs.)

11. R.A.N.B., Collectie Schaduwarchieven, inv. nr. 9, fol. 409

35.

R.A.N.B., Archief H. Oirschot, inv. nr. 16

12. R.A.N.B., Collectie Schaduwarchieven, inv. nr. 13 B, fol. 321r en v

36.

10. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1350,fol. 154v

13. R.A.N.B., Collectie Schaduwarchieven, inc. nr. 17, fol. 561
14. R.A.N.B., Archief Heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 10, fol. 1
15. R.A.N.B., Collectie Schaduwarchieven, inv. nr. 13 B, fol. 321r
en v
16. Als een lopenzaad dezelfde omvang aanduidt als een lopense, moet
men eronder verstaan: 0,1655 ha (Bossche maat) of 0,1439 ha (Rijnlandse maat)
Zie: "Onderrigting aangaande de nieuwe maten en ge wigten", 's-Hertogenbosch, 1812
17.

Ihidem
Ruim 3 Bossche roeden of ruim 7 Rijnlandse roeden vormen 1 are

R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nrs. 1341, en 1342 fol.
119v
37. R.A.N.B., Notariële Archieven inv. nr. 2820

38.

R.A.N.B., Arch. H. Oirschot, inv. nr. 16

39.

R.A.N.B.,

N.A. inv. nr. 2854, d.d. 1687 maart 4

40. A.F.O. Sasse van IJsselt, "De voorname huizen en gebouwen van
's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere
eeuwen", deel 1, 's-Hertogenbosch, z.d. (1910), blz. 231-232 en
384
Verder werden gegevens verstrekt door het gemeente-archief van
's-Hertogenbosch.
41. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1342 fol. 247
R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1329 blz. 334

18. R.A.N.B., Collectie Schaduwarchieven inv. nr. 14, fol. 167-169

42.

19. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1322, fol. 303

43. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1354
R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1344 fol. 81
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Ibidem, fol. 317

XIII. OIRSCHOT EN DE ORDESTICHTER THEODORUS JACOBUS RIJKEN

45.

Ibidem, fol. 319
R.A.N.B., Archief Raad van Brabant 1334, blz. 28

A. OIRSCHOT EN DE KONGREGATIE DER BROEDERS XAVERIANEN

46. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 748, blz. 391-393
47. R.A.N.B., Arch. H. Oirschot, inv. nr. 17
48. R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1345, fol. 46v
R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 748, blz. 391-393
49. R.A.N.B., Arch. H. Oirschot, inv. nr. 17
R.A.N.B., Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1345, fol. 222
50.

J.A.J. Becx, "Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse
historie", in: Brabants Heem XVIII, 1966, blz. 74 - 84
A.F.O. Sasse van IJsselt, a.w., deel 2, blz. 285-286
M.G. Wildeman, "De ridderschap van Noord-brabant", z.p , z.d.
(1903), kwartierstaat nr. 13

51.

R.A.N.B., Arch. H. Oirschot inv. nr. 17

52.

Gemeente-archief Oirschot, Oud archief der gemeente, boek Notel V,
fol. 29

53.

"Nederlands Adelsboek", 64ste jaargang, blz. 34 - 40

54.

R.A.N.B., Arde. H. Oirschot inv. nr. 11

55.

R.A.N.B., Not. Arch. inv. nr. 3544, d.d. 1821 maart 12

(-door Pater Tarcisius van Schijndel)

Ongetwijfeld doet bovenstaande titel U lezer enigszins vreemd aan.
Terecht, daarom dan ook deze bijdrage om U iets meer te laten weten
omtrent het verband van Uw woonplaats met genoemde kongregatie van
de Broeders Xaverianen. Om nu iets meer hiervan te weten, moeten we
in de geschiedenis terug tot het midden van de zeventiende eeuw. De
oudste gegevens van het geslacht Beels vanuit het Belgische plaatsje
Bree dateren van 13 november 1644, de huwelijksdatum van:
Petrus Beels en Ida Mussenburch
De kinderen uit hun huwelijk zijn:
Arnoldus
Odilia
Odilia
8-10-1648 30-11-1650 1653
te Bree
te Bree
te Bree,
jong gestorven

Gertrudis
die in 1693 op 17 aug. als doopgetuige voorkomt
I.

JOHANNES (in sommige doopakten van zijn kinderen staat vermeld
Joannes Baptista)
vestigde zich als chirurgijn te Leende en huwde aldaar op 21-91681 met Johanna (Godefridusdr.) Buul •

II.

a. Kinderen uit huwelijk I zijn:
Alegundis
Petrus
" ged. 4-8-1685
ged. 5-7-1682
overl. 5-5-1693
Leende
•
Leende

56. R.A.N.B., Arch. Hypotheekbewaarder te Eindhoven, inv. nr. 62, inschrijving nr. 117
57.

R.A.N.B., Not. Arch. inv. nr. 5227, akte 445

58.

R.A.N.B., Kollektie Cuypers van Velthoven inv. nr. 422
Kantoor van de Bewaarder van het Kadaster te Eindhoven, kadastrale legger Oirschot nr. 6, art. 1875

59.
60.

Kantoor van de Bewaarder van het Kadaster te Eindhoven, kadastrale legger Oirschot nr. 8, artikelen 2408, 2375 en 2376

61. Kantoor van de Bewaarder van het Kadaster te Eindhoven, kadastrale legger Oirschot nr. 231, art. 2458
62.

Kantoor van de Bewaarder van het Kadaster te Eindhoven en Hypotheekbewaarder Eindhoven, kadastrale legger Oirschot nr. 235 art. 3654
en register van hypotheken nr. 124 art. 185

63.

Kantoor van de Bewaarder van het Kadaster te Eindhoven, kadastrale
legger Oirschot nr. 236 art. 4133

Maria
juni 1659
te Bree

Johannes
31-5-1656
Bree

Digna
ged. 9-4-1691
overl. 12-1-1709
Leende

Theodorus
ged. 17-8-1693
Leende

Aldegondis
ged. 21-8-1698
overl. 7-3-1712
Leende

Cosmas Damianus
ged. 16-9-1701
Leende

Ida
ged. 24-1-1687
over'. 7-9-1706
Leende
Arnoldus Josephus
ged. 16-1-1696
Leende

h. THEODORUS, zoon van Johannes
1. eerste huwelijk met: Catharina van der Wespen op 2-11-1721
te Leende. Catharina overleed op 294-1725 te Leende.
2. tweede huwelijk met: Joanna Tegenbosch
III. a. 1. Kinderen uit huwelijk
Johannes Baptista
ged. 14-8-1722
Leende

II, b, 1:
Maria Márgarita
26-8-1724
Leende

Johanna
13-4-1725
Leende
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- 218 2. Kinderen uit huwelijk
Johannes Baptista
ged. 14-8-1727
Leende
Cosmas Damianus
ged. 6-4-1733
Leende

1I, b, 2:
Godefridus
ged. 26-8-1728
Leende
Henrica
ged. 20-11-1734
Leende

Henrica
ged.26 -4-1731
Leende
(jong gestorven)

b. COSMAS DAMIANUS, zoon van Theodorus
Promoveerde te Leuven tot Medisch Doctor en vestigde zich als
geneesheer te Oirschot.
Hij huwde met Johanna Verhoeven.
IV.

a. Kinderen uit huwelijk III, b:
Maria Anna
Theodorus Arnoldus
ged. 4-8-1767
ged. 18-1-1769
Oirschot
Oirschot
b.

1. MARIA ANNA, dochter van Cosmas Danianus

gehuwd met: Anthonij Rijken, geboren te Dessen op 18-4-1747
en overleden te Elshout op 4-7-1801.
Maria Anna overleed te Elshout op 28-9-1829

2. THEODORUS ARNOLDUS, zoon van Cosmas Damianus
In de orde der Norbertijnen getreden in de Abdij van Berne,
benoemd tot kapelaan in 1793 van de parochie Oudheusdene
Elshout, in 1801 aldaar benoemd tot pastoor. Hij werd in
1805 benoemd tot pastoor te Vlijmen, waar hij in 1823 tevens
prior werd van zijn abdij tot 1837, alwaar hij stierf op
17-8-1837. (1)
V.

Kinderen uit huwelijk IV, b. 1
Theodorus Jacobus Rijken
Cornelia Rijken
geb. 30-8-1797
4-12-1798
Elshout
Elshout

Jacobus Rijken
7-11-1801
Elshout

Het kleine dorp Elshout werd de geboorteplaats van een authentieke
kloosterstichter: THEODORUS JACOBUS RIJKEN. Zijn vader oefende het beroep uit van schrijnwerker en zijn moeder, Anna Maria Beels, was de
dochter van een medisch doctor, Cosmas Damianus. De Beelsen hadden
verscheidene generaties steeds een doctor of chirurgijn in de familie,
maar oom Theodorus Arnoldus brak in feite net deze traditie toen hij
als enige zoon nog wel, in plaats van medicijnen te gaan studeren in
Leuven, het witte kleed van St.-Norbertus verkoos.
Spoedig na het overlijden van zijn ouders moest Theodoor het ouderlijk
huis verlaten en werd toevertrouwd aan een oom, die burgemeester was,
maar deze zocht meer zijn eigen profijt dan de goede opvoeding van
zijn neef, en zie daar de reden waarom hij geen regelmatig leerrijke
opvoeding heeft genoten.
(1) Mede om die reden zouden we zeer dankbaar zijn, een portret van
Th. Beels te mogen ontvangen. Opzoekingen in de abdij van Berne
bleven vruchteloos, evenzo te Elshout en Vlijmen.

We tasten op het moment nog steeds volkomen in het duister betreffende genoemde baatzuchtige oom, nopens diens verdere identiteit en
woonplaats. Uit geen enkel dokument is'ooit gebleken, dat een van de
vier broers van vader Anthony Rijken enige bestuursfunktie heeft uitgeoefend. Toch mag hier een veronderstelling gewaagd warden, die een
grote kans heeft de juiste te zijn.
Zoals reeds bekend had grootvader Cosmas Damianus Beels reeds in 1802
het voogdijschap over zijn "kindskinderen" aan Peter Reynier van
Heumen te Oirschot overgedragen. Nu is het best mogelijk, dat, in 1807,
na het overlijden van. Anthony Rijken; Dr. Beels het niet nodig achtte
een nieuwe voogd aan te stellen voor die andere "kindskinderen", die
op hun beurt wezen geworden waren. Verder speuren naar de figuur Van
Peter Reynier van Heumen bewees aldra, dat hij niet de eerste de beste
was. Zijn overgrootvader Geraert had reeds in 1715 het schepenambt
bekleed te Oirschot. Dertig jaar later was het de beurt aan zijn
grootvader Jan Gerrit van Heumen en in 1767 werd zijn vader Reynier
schepen van diezelfde gemeente. Peter Reynier zelf bekleedde dit ambt
sinds 1796 en ten minste sinds 1802 fungeerde hij als "presidentschepen tot Oirschot".
Peter Reynier van Heumen, wellicht ook brouwer zoals zijn vader, overleed ongehuwd als 78-jarige te Oirschot in 1841. ?laar, hoewel de term
"president-schepen" het begrip "burgemeester" kan dekken, toch blijft
nog de vraag, in hoeverre Peter Reynier ook "oom" van Theodorus Jacobus Rijken genoemd kan werden. Nu was zonder twijfel Peter Reynier van
Heumens vader Reynier een "grootoom" van stichter Rijken. Reynier van
Heumen was immers gehuwd met Anna Maria Verhoeven, de bloedeigen zuster van de jonggestorven vrouw van Dr. C.D. Beels, Johanna Verhoeven.
De jonge Theodorus Jacobus Rijken heeft zijn "grootoom" van Heumen,
die reeds in 1788 overleed, nooit gekend, maar als de veronderstelling
juist is dat hij rond 1810 toevertrouwd werd aan de jonggezel Peter
Reynier van Heumen, dan kan Theodoor nog enkele jaartjes onder hetzelfde dak gewoond hebben met zijn "groottante" Anna Maria, die pas
eind januari 1813 te Oirschot overleed en die wel in dezelfde woning
.
zal verbleven hebben als haar ongehuwde zoon Peter Reynier.
De veronderstelling, dat Peter Reynier de gezochte "oogeburgemeeSter"
zou zijn, is des te meer aanlokkelijk omdat ze niet enkel aansluit op
het officiële voogdijschap, dat hem was toevertrouwd, maar tevens vrij
goed recht doet aan de bewering nopens het "burgemeesterschap" van
Peter Reynier, die immers president-schepen was.
Behoudens eventuele onbetwistbare andere ontdekkingen, zou dus de "president-schepen" Peter Reynier van Heumen de lange tijd vruchteloos
gezochte 'bom-burgemeester" van Theodorus Jacobus Rijken geweest zijn,
een man aan wie de latere kloosterstichter met gemengde gevoelens zal
hebben teruggedacht. (1)
Het is inmiddels volkomen onzeker of de jongste uit het gezin Rijken.
(I) Een ieder die ons kan helpen aan een foto van pastoor Beels, of
aan meerdere aanwijsbare gegevens betreffende de oom-burgemeester van de stichter, zijn wij ten zeerste erkentelijk.
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Jacobus, hij hetzelfde familielid uitbesteed werd.
In een huis, dat de bisschop voor hem huurt in de Ezelstraat te Brugge
wordt de Congregatie op 5 juni 1839 gesticht.
Als stichter zal hij formeel bepalen, dat onderwijs en opvoeding van
de jeugd - vooral in de missielanden - het enig bijzonder doel van
zijn kongregatie vormen. Aan die geest blijft de kongregatie tot heden
trouw. De Broeders Xaverianen (Congregatie Fratrum Xaverianorum) afgekort C.F.X. of Broeders van de H. Tranciscus Xaverius, gewijd aan
het onderwijs en opvoeding. De longregatie telt vier kloosterprovincies: de Belgische, de Engelse, de Amerikaanse Centrale provincie en
de Amerikaanse Noordoost-provincie.
Heeft deze onderwijs-kongregatie van de Broeders Xaverianen niet één
huis in Nederland, vanwaar de stichter uiteindelijk vandaan komt, toch
met totaal lege handen staan we ook niet. Sinds verscheidene jaren bezit het kerkdorp Elshout (gemeente Drunen) zijn Theodorus Rijkenstraat
en afgelopen jaar bij de opening van de nieuwe school voor lager onderwijs ontving deze ook de naam van Theodorus Jacobus Rijken-school.
B.

2. Kinderen uit huwelijk III, b, 2
Quirina
Guilhelmus
Maria
23-12-1722
6-11-1720
30-3-1718
Dussen
Dussen
Dussen
Cornelia
8-5-1727

CORNELIS Ry(c)ken
huwt N.N.

II.

a. Uit huwelijk I werd o.a. geboren
Guilhelmus

gedoopt te Bussen op 28-11-1708
gehuwd met: Anna van Honswijk

2. JACOBUS, zoon van Cornelius
gedoopt te Dussen op 8-1-1711
gehuwd met: Elisabeth van der Pluym
V.

Petronella
23-7-1741

IV. a. 1. Kinderen uit huwelijk III, b, 1
Guilhelmus
Jacobus
Margaretha
28-11-1708
8-1-1711
6-12-1712
Adrianus
13-9-1721

Sebastianus
Cornelis
25-5-1726
25-5-1726
tweeling - - - tweeling

Maria
30-3-1715

Cornelia Theresia
16-10-1'24

allen te Dussen
gedoopt
Petronella
26-5-1752

Adrianus
10-2-1760
Huwt Wilhelmina Steenoven. Uit
dit huwelijk 6 tussen 1790 en
1800 te Elshout gedoopte kinderen.

b. ANTONIUS, zoon van Jacobus
gedoopt te Dussen op 18-4-1747, overleden te Elshout op
24-7-1801
gehuwd met: Maria Anna Beels, dochter van Cosmas Damianus
Beels, overleden te Vlijmen op 31-8-1808, geneesheer te Oirschot en van Johanna Verhoeven.
Naar verluidt M9S- hij molenaar van Elshout.

III. a. Kinderen uit huwelijk II, b
Cunera
Cornelius
Adrianus
16-1-1682
18-2-1685
16-10-1689

2. ADRIANUS, zoon van Guilhelmus
gedoopt te Dussen op 16-10-1689
gehuwd met: Helena van der Pluym, dr. van Ariaen

Adriana
17-7-1757

Joannes
14-5-1737

Cornelius
13-5-1745

Johanna
30-5-1745

2. Kinderen uit huwelijk IV, b. 2
Reynerus
Antonius
Cornelius
11-9-1749
18-4-1747
2-9-1745

b. GUILHELMUS, zoon van Cornelis
gehuwd met: Maria Kuynders te Dussen

Gertrudis
20-4-1717

a. 1. Kinderen uit huwelijk IV, b, 1
Jacobus
Maria
Henricus
17-3-1735
5-11-1732
12-11-1730

Jacobus
10-8-1755

b. 1. CORNELIUS, zoon van Guilhelmus
gedoopt te Dussen op 18-2-1685
gehuwd met: Petronella Kivits, dr: van Jacob

Adrianus
14-3-1730

b. 1. GUILHELMUS, zoon van Cornelius

DE ASCENDENTEN VAN THEODORUS JACOBUS RIJKEN TE DOSSEN
(door J.A.W. Swane)

I.

Adrianus
1-10-1724
Dussen

1 I.

a. Kinderen uit huwelijk V, b
Cornelia
Theodorus Jacobus
4-12-1798
30-8-179 7

Jacobus
7-11-1801

b. THEODORUS JACOBUS, zoon van Antonius
(Wilhelmina Ry(c)ken nomine Cosmae Damiani et Elisabeth Rycken)
latere ordestichter. De plaatsvervangende meter was vermoedelijk Wilhelmina Rijken, vermoedelijk de vrouw van Adrianus Rijken (V. a. 2), bijgevolg des dopelings latere pleegmoeder. Elisabeth Rijken, de meter, was wel de grootmoeder van de dopeling (IV. b. 2), overleden te Brugge 26-11-1871.
Cornelia overleed te Tilburg op 5-1-1846.
J.A.W. Swane.

-222-

Er zijn nog enkele abonnementen op C A M P I N 1 A
beschikbaar.
Tevens zijn er nog enkele exemplaren van de afgelopen
2 jaargangen verkrijgbaar.
. Hiertoe kunt IJ zich wenden tot de redaktie, die gevestigd is aan het adres Torenstraat 1 te Oirschot.

Colofon
Samengesteld en
vervaardigd door:

Streekarchivariaat "Noord-Kempenland

Rubriek: Oude Toponymica

J. van den Bosch

Lay-out, typewerk:

C. Aarts-Keesom

Offset:

H. Tempelaars

