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De prijs voor een abonnement bedraagt f 4,50 per jaar, te storten
op postgirorekening 1069032 van de gemeente Oirschot met vermelding:
abonnement Campinia.

GRAAG UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE 1!

Uitgeversrecht: Streekarchivariaat Noord-Kempenland
N.B. Op schriftelijk verzoek kan toestemming tot overname
worden gegeven.

L.S.,
Jammer dat vele abonnees de eerste bladzijde van ons laatste
januari-nummer niet gelezen hebben. Anders zouden zij de abonnementsgelden voor:de eerste ewtweedejaargang reeds betaald. hebben. Gezien
echter onze beperkte oplage (maximum 1000) en het feit, dat er nog
steeds nieuwe aanmeldingen binnenkomen, wilden wij gaarne weten, of U
ons UW financiële steun zult bliiVen verlenen. Stort derhalve de door
U verschuldigde-abonnementsgelden van 1 x respektievelijk 2 x S 4,50
uiterlijk v66r 15 april a.s. op postgiro 1069032 van de gemeente Oirschot met de vermelding: abonnement Campinia. Het zal U duidelijk
Zijn,' dat de nieuwe kledij van Campinia verhoogde kosten voor ons met
zich meebracht. Desondanks hebben:wij de oude abonnementsprijs dit
jaar voor U willen handhaven.. Gaarne Willen, wij echter zo spoedig mogelijk alle gemaakte:kosten voldoen en rekenen hierbij op Uw vriendelijke medewerking. Mocht U reeds enkele dagen geleden UW betaling
hebben gestort, die hier nog niet
binnengekomen, dan gelieve U dit
verzoek als niet gesChreVén te: beschogwen.
Wij danken U hartelijk voor Uw medewerking.
De rédaktie van Campinia.

Geachte abonnee,
Met voldoening kunnen wij U mededelen, dat het aantal abonnees
de 800 reeds lang is gepasseerd. Wekelijks komen er nog nieuwe aanmeldingen binnen. De inbreng van onze lezers is groeiende in kwantiteit en in kwaliteit. De publieke belangstelling wordt steeds groter.
Een bijzonder verheugend effekt van Campinia en de aktiviteiten rond
Campinia zien wij in het sterk stijgende aantal bezoekers voor ons
archief en onze bibliotheek. Er zijn soms dagen, dat 20 a 25 scholieren de bronnen en de litteratuur der historie hier komen raadplegen
en het is zeer verblijdend, dat het onderwijzend personeel deze jeugdigen bij hun onderzoekingen aktiveert en stimuleert. Een vaak gehoorde reaktie van lezers is, dat Campinia naast bronnenpublikatie
en -interpretatie een periodiek is, die voor elk wat wils biedt. Wij
willen ons daarop echter niet beroemen. Dit is een werk van velen en
van U allen. Gaarne zullen wij op de ingeslagen weg voortgaan en
trachten in teamverband met Uw aller medewerking in de loop der jaren
de juiste historische toedrachten te achterhalen en het ware gezicht
van het verleden of van het oude heem te rekonstrueren met zijn
licht- en schaduwzijden.
Dank zij U allen, kunnen wij U thans de eerste aflevering 1972/73
in een zeer handig formaat en keurige offsetdruk aanbieden. Hiermede
voldoen wij aan een belofte in april 1971 gedaan. Aan al degenen, die
ons bij de totstandkoming van deze uitgave advies en medewerking hebben verleend, willen wij onze oprechte dank betuigen. Het ligt in de
bedoeling ons blad in de toekomst met fotografische reprodukties te
verluchten. Gedurende dit jaar nog zal Campinia qua uiterlijk diverse
metamorfosen ondergaan. Willen wij echter in verband hiermede een
toekomstig nadelig saldo vermijden, dan zal het jaarabonnement volgens onze berekening met ingang van 1 april 1973 omhoog moeten gaan.
Wij hopen en verwachten, dat onze abonnees te zijner tijd met de
kostenverhoging kunnen akkorderen. Voor dit lopende jaar willen wij
ondanks reeds gestegen kosten de oude prijs van f 4,50 handhaven.
In de komende tweede aflevering van de tweede jaargang zal ook
aan de oude archieven, de historie en het heem van andere Kempische
plaatsen aandacht worden besteed. Ook onderwerpen van algemeen historisch belang zullen ter sprake komen. Op deze wijze zullen onze
abonnees in de loop der komende jaren een enorme historische en een
kostelijke heemkundige dokumentatie opbouwen, voorzien van alfabetische indices op persoonsnamen, toponiemen en op een keur van historische en heemkundige onderwerpen.
Wij houden ons verder aanbevolen voor suggesties uit onze lezerskring en wensen U allen de "sensus historicus" toe.
De redaktie.
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-2I. DE DUIVELEN DE DEURWAARDER
(sprookje opgetekend door Cornelius Rijken,
onderwijzer te Veldhoven, in 1930).
Wie heeft wel niet eens de uitdrukking gehoord: "'t is gemeend", zei
de duivel, "en hij nam den deurwaarder mee"?
Ik zal je vertellen, aan welk feit deze uitdrukking haar ontstaan te
danken heeft.
Op een keer ging een deurwaarder van het Kantongerecht Oirschot uit
om aanmaningen te doen bij nalatige belastingbetalers. Op den eenzamen weg tussen Vessem en Knegsel ontmoette hij den duivel in levende
lijve. Ze knoopten een gesprek met elkander aan en deelden elkaar mee
wat het doel van hun tocht was. De duivel was er op uitgegaan om zielen te winnen. "op welke wijze wil je dat doen en over welke zielen
heb je de macht?" informeerde de nieuwsgierige deurwaarder. "Dat zal
ikje zeggen", antwoordde satan. "Als er ergens in een huis gevloekt
of iemand verwenscht wordt, dan heb ik het recht, die mensen op
staanden voet in te palmen en naar de hel te slepen. Maar", voegde
hij er bij, "die vloeken en die verwenschingen moeten ook werkelijk
gemeend zijn. Anders reikt mijn macht zoo ver niet."
"Dan luister je zeker hier en daar wel aan de deuren en vensters!"
"Soms wel!"
Onder dat gesprek zetten zij hun tocht voort en kwamen op het gehucht
Broekeneind onder Hoogeloon nabij een herberg, waar het zeer rumoerig
toeging. Daar werd gevloekt en getierd en men schold elkaar voor al
wat lief was.
"'t is hier nie pluis", zei de deurwaarder. "Hier kan je je macht
eens tonen. Pak ze nou!" "Neen", zei satan, "dat gaat zoo niet. Dat
is niet gemeend. Dat hoort men zoo vaak in die boerenherbergen. Die
mensen weten en menen het niet, wat ze zeggen. Over een paar minuten
zijn die weer de beste maatjes:"
Ze vervolgden hun weg. In een alleenstaande hut in "'t Zand" te Knegsel hoorden ze hooggaande ruzie tusschen man en vrouw. De man dreef
zijn wederhelft de woning uit meteen bezem onder de woorden: "loop
voor den duivel; ik wou, dat de ratten je uitholden en je levend opvraten!" "Pak d'.r!" zei de deurWaarder, die ,wel eens gaarne een
staaltje van satans kunst wou zien.
"Dat kan ik niet!" zeit-ie, "die menschen hebben vanmorgen een kruis
met wijwater gemaakt en op dezulken heb ik geen vat:"
Weer ging het verder. Eindelijk kwamen ze bij het huis in het kerkdorpje Knegsel, waar de deurwaarder moest "manen". Ieder van ons weet
wat een kruis de verschijning van een deurwaarder bij een nalatigen
belastingbetaler betekent. Toen de eigenaar dan ook den man der wet
zag naderen met zijn onvriendelijk gezicht, zei hij nijdig tot zijn
vrouw: "vervloekt! daar is die verwenschte deurwaarder, ik wou, dat
de duivel hem oppakte en meevoerde naar de hel."
"DAT IS GEMEEND:" zei satan tot zijn verbluften metgezel en .....
beiden verdwenen op hetzelfde oogenblik.
(N.B. Zou de opvolger van den meegevoerden deurwaarder later hier
nog een aanmaning of waarschuwing hebben gebracht? Dat wou ik wel
eens weten.)

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM.
(vervolg)
181.

Z.

182.

Z.

183.

Z.

184.

Z.

9-4-1615

blz. 67/4
Goijart Joris heeft verkocht en overgedragen een rentebrief van 4
gulden en 18 stuiver aan Andries Jan Tijssen, welke pacht Jan Henricx
op 12-2-1597 had beloofd uit een heiveld te Zeelst. Deze rente heeft
Goijart Joris verkregen van zijn grootvader Lijbert Goijarts.
Schepenen: Antonis Ariaens - Henrick Jans.
9-4-1615
blz. 68/1
Door wijze mannen is het geschil tussen Jan Rutten als momber van de
minderjarige kinderen van Ruth Janssen en diens vrouw Armeken Wouters
Janssen enerzijds en Philips Janssen anderzijds bijgelegd: Philips
Janssen zal aan de kinderen van Ruth Janssen 200 gulden ineens betalen voor hun kindsgedeelte in de nalatenschap van hun grootvader Wouter Janssen. Jan Rutten als momber van genoemde minderjarige kinderen
(Jan, Meriken en Hendriksken Rutten) en Hendrik en Goijart Janssen
verklaren, dat Philips Janssen en zijn nakomelingen onbelast zullen
zijn en blijven.
Schepenen: Antonis Ariaens - Michiel Pauwels.
9-4-1615
blz. 68/2-3
Jacob Janssen als man en momber van Henricksken, de dochter van Wouter Janssen, heeft overgedragen aan zijn zwager Philips Janssen het
kindsgedeelte, dat zijn vrouw van Wouter Janssen is aangestorven.
Philips belooft hiervoor op Lichtmis 1616 te zullen betalen 123 gulden.
Schepenen: Antonis Ariaens - Michiel Pauwels.
'15-5-1615

blz. 68/4 - 69/1
Eliisabeth, de weduwe van Jan. Antonis, geassisteerd door haar momber,
heéft krachtens testament van 15-5-1609, gemaakt door haar en haar
man in leen overgegeven aan Jobst Marcelissen en diens zoon Willem •
Joosten een akker met toebehoren op het Horenven te Zeelst, die Jonker Goijart van Eijck de afgelopen jaren in leen heeft gehad (belendende percelen: Gerart AertSsen en Aleijt, de weduwe van Antonis Willems). Voorwaarde is, dat Elijsabeth de akker in huur en gebruik zal
hebben voor een jaarlijkse pacht van 6 gulden en 5 stuiver, eerste
vervaldag 1 mei a.s. tot St.-Jansdag (Baptist) daarna. Mocht de huur
op St.-Jansdag niet betaald zijn, dan mogen Joost en zijn zoon de
halve opbrengst van de akker binnenhalen, zoals ook Jonker Goijart
van Eijck heeft gedaan. Een tweede voorwaarde is, dat Elijsabeth de
akker altijd zal mogen lossen met een bedrag van 100 gulden, opzegtermijn Lichtmis tevoren. Zodra Willem Joosten meerderjarig wordt
(d.i. in 1622), mogen Joost en Willem ook opzeggen. Elijsabeth zal
verplicht zijn het bedrag van 100 gulden en de verlopen pachten te

-4-

- 3 betalen.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.
Z.
185.
15-5-1615
Corstiaen Janssen verklaart schuldig te zijn aan Willem, de zoon van
Joost Marcelissen, van 1 april af tot over 3 jaar een bedrag van 29
gulden 13 stuiver en 3 oort. Wat hij tussendoor betaalt, zal op zijn
schuld in mindering worden gebracht. Arian Danielssen staat voor hem
borg.
Schepenen: Willem Marcels - Michiel Pauwels.
(afgelost op 16-5-1618)

blz. 69/2

Z.
186.
17-5-1615
blz. 69/3 - 70/1
Testament van Peter Michielsen: de kinderen van zijn zuster zullen in
plaats van hun moeder komen en met zijn broeder Jan delen in alle
achtergelaten goederen na zijn en zijns moeders dood.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.
187.
Z.
28-5-1615
Frans Ariaenssen verklaart schuldig te zijn aan Jan Bartholomeus, de
momber der kinderen van zijn broeder Lippen, van Lichtmis j.l. tot
over drie jaar een bedrag van 40 gulden tegen een rente van 6 gulden
5 stuiver per honderd per jaar. Hij mag aflossen op Lichtmis, indien
hij twee maanden tevoren opzegt.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.
(afgelost in 1625)

blz. 70/2

blz. 70/3 - 71/1
188.
4-6-1615
Peter, zoon van Jan Janssen van Knechsel, verklaart mede namens zijn
broer en zusters schuldig te zijn aan Art Henricx als momber van de
minderjarige kinderen van Goijart Corstiaens Artssen van Lichtmis
a.s. tot over een jaar een bedrag van 56 gulden. Wat hij tussentijds
reeds betaalt, wordt op dit bedrag in mindering gebracht. Deze, schulli
bekentenis is oorspronkelijk afgegeven door Jan Janssen van Knechsel
aan Corstiaen Artsen van Gestel op 29-12
1599 en was ondertekend door.
7
Jan Janssen van Knechsel, Art Willem GijartSen en WilleM Corstiaens
de Base. Deze oude obligatie is hiermede gekasseerd.
Schepenen: Henrick Willems - Pauwels Mathijssen.
189.
21-4-1615
Testament van Henrick Mateeusen en diens vrouw Lijsken: Henrick maakt
Lijsken tot universeel erfgenaam van alle goederen die hij bezit en
die hem van zijn ouders zijn aangestorven en nog zullen aansterven,
voor het geval hij eerder komt te overlijden en er geen wettige kinderen aanwezig zijn. Mocht er een kind worden. geboren, dan komt dit
in de plaats van de vader. Mocht het kind overlijden, dan komen de
goederen na de dood van Lijsken aan de wettige erfgenaam van Henrick.
Lijsken maakt hetzelfde testament ten opzichte van Henrick.
Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacops.

blz. 71/2

blz. 71/3 - 72/1
24-4-1615
190.
Overeenkomst tussen de mombers en voogden der minderjarige kinderen
van Peter Francen, verwekt bij Aleijda (dochter van Marten Janssen)
enerzijds en Jacop toosten als man en momber van genoemde Aleijda:
Jacop mag de have en de schaar behouden. hij mag het hout. scharen
zonder enige restitutie. Hiervoor zal hij de kinderen moeten onderhouden (kost, kleding en alimentatie) en wel tot hun meerderjarigheid. Aan Marten, zoon van Aleijda, zal hij zijn ambacht leren. Tevens zal hij alle wettige schulden betalen en aan Matheeus Wouters de
verlopen pachten. Zodra de kinderen meerderjarig worden of gaan trouwen, zal Jacop moeten betalen zoals voorgeschreven is. Tevens verkrijgen de kinderen bij de scheiding een "beddeken" en een "tresoorken" (indien dan nog aanwezig). Voor het geval dat hij eerder overlijdt, stelt hij als borg zijn "schare" en zijn koeien.
Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacops.
9-6-1615
191.
Overeenkomst tussen Dirck vanden Hove en Jan Janssen als mombers en
voogden over de minderjarige kinderen van Jan Wilbertssen enerzijds
en Jan Wilbertssen anderzijds inzake een schuld van 25 gulden, die
Jan Wilbertssen aan Cornelis Heerenbeecx te 's-Hertogenbosch moest
betalen nog v66r de tijd dat hij met Heijlken Wilberts gehuwd was, en
aangaande een zekere schop, die Jan en Heijlken voor het woonhuis van
Heijlken hadden gezet onder de voorwaarde, dat Jan tot betaling van
de 25 gulden de som van 141 gulden zou geven, waarin ook begrepen de
3 gulden, die Jan aan de vermelde kinderen schuldig was. De schop zal
eigendom van Jan Wilbertssen blijven en de kinderen kunnen hierop
geen recht doen gelden.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.

blz. 72/2

blz. 72/3 - 73/1
9-6-1615
Z.V.B.
192.
Henrick Janssen, vorster van het gericht van Zeelst, Veldhoven en
Blaarthem, verklaart schuldig te zijn aan Catharina Jan Gijsbrechts
een bedrag van 25 gulden van nu tot over een jaar. Mocht Catharina in
de loop van het jaar financiële moeilijkheden krijgen, dan zal Henrick haar geven wat zij direkt nodig heeft en Wei in korting op het
•
bedrag, dat hij haar schuldig is.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.
12-6-1615
B.
193.
Peter Jacobs als man en momber van Aleida, heeft overgedragen aan
Henrick Henricxen een rentebrief van 2 gulden per jaar met 2 jaar
achterstand, die Frans Mártenssen eerder beloofd had aan Barbara Willem Handtschoomakers en wel uit huis, hof en boomgaard in de parochie
van Blaarthem volgens schepenbrief van 8-2-1565.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.

blz. 73/2

15-6-1615
Z.
194.
Henrick Willémssen heeft overgedragen aan Poeloff Wouterssen een stuk

blz. 73/3

-6-

-5-

taald, en nog 20 gulden van een heiveld betaald op 18-9-1616 in presentie van sekretaris Bunnens.)

weiland in het Muggenhool te Zeelst (belendende percelen: Andries
Henricx, Jan Janssen Staessen en Gerart Artssen), zoals hij door koop
verkregen had van Michiel Pauwelssen.
Schepenen: Michiel Pauwels - Willem Marcelis.
195.

Z.

15-6-1615

blz. 73/4

Roeloff Wouterssen belooft aan Henrick Willemssen tot Lichtmis a.s.
voor de bovenvermelde overdracht (zie nr. 194) te zullen betalen 114
gulden en 21 stuiver.
Schepenen: Michiel Pauwels - Willem Marcelis.
196.

Z.M.

16-7-1615

blz. 73/5 - 74/1

Jacob Marcelissen heeft als man en momber van Mariken, dochter van
Jan Janssen Bliecx, verkocht en overgedragen aan Frans, zoon van Jan
Henricx, alias Populiers, het erf dat hem gedeeltelijk via zijn vrouw
was aangestorven van Jan Janssen Bliecx en diens vrouw Elijsabeth, de
ouders van Mariken, en dat hij gedeeltelijk gekocht had van zijn medeërfgenamen: te weten vijf achtste van de goederen van Jan Bliecx en
diens vrouw Elijsabeth, gelegen in de parochie van Zeelst en Merefelt
a) het oude aarsgelag met de Staxdries te Zeelst (belendende percelen:
de Bocht van de genoemde erfgenamen, de Haverdries en het Havervelt,
de Gemeijnt), b) vijf achtste in de genoemde Bocht (belendende percelen: de Gemene of Carre-straat, de Staxdries en Jan Pauwels), c) een
stuk erf, genoemd "Het Heijvelt" (belendende percelen: de Weijerdries
de Gemeijnt en het Hávervelt), d) vijf porties in de Zoeacker (belendende percelen: het erf van de kinderen en erfgenamen van Mijs Claessen, Berta Cornelis, Everart Henricxen, - deze aan de vier aan elkaar
gelegen porties - en aan de vijfde portie: Jan Pauwels, Everart Henricx en Mijs Claessen), e) een half Bochtken in de Haeswinckel (belendende percelen: Jan Pauwels, Henrick Jansen, Zeger Henricx en
Willem Michiels), f) een vierde van de akker achter de Haeswinckel
(belendende percelen: Berta Cornelis, Mijs Claeus, Clara vanden
Bosch, Conegunda, de weduwe van Jan Janssen), g) de helft van het hei
veld, genoemd het Boeckendevelt (belendende percelen: Jhr. Goijart
van Eijck, Everart Hénricx, Jan:Janssen, alias Neeskens, de Gemeijnt)
Jaarlijkse renten hieruit te betalen door de koper: 1. drie en een
half mud rogge van Oerlese maat aan de erfgenamen van Dierick Jacops,
2. aan de pastorie van Eersel vijf achtste in 6 lopen rogge, 3. de
grondcijns aan de Heer van Oerle.
Schepenen: Michiel Pauwels - Willem Marcelis.
blz. 74/2 - 75/2
Z.M.
16-7-1615
197.
Frans Janssen verklaart schuldig te zijn aan Jacob Marcelissen voor
elk lopen zaad der bovengemelde goederen (zie nr. 196) 27 gulden: bij
de beoorkonding 100 gulden, op LiChtmis a.s. 150 gulden en de rest
(107 gulden) op aanwijzing van de verkoper. Als borgen treden op
Goijart Janssen , en Willem Janssen. Frans Janssen verklaart, de borgen
geheel schadeloos te houden.
Schepenen: Michiel Pauwels - Willem Marcelis.
(de eerste termijn bij de beoorkonding betaald, de tweede is ook be-

Z.M.
16-7-1615
blz. 75/3-6
198.
Henrick, de zoon van Jacob Marcelis, verzoekt Frans Janssen, de koper
van bovenvermelde goederen (zie nr. 197), hem de gekochte erfgoederen
krachtens naderschap over te dragen, aangezien hij, de verkoper (zijn
vader) nader in den bloede is. Frans Janssen gaat hiermede akkoord.
Henrick, die echter geen middelen heeft om deze overdracht te betalen
ziet tenslotte van de naderschap af en stelt Frans Janssen geheel in
zijn plaats.
Schepenen: Michiel Pauwels - Willem Márcelis.
199.

B.

26-7-1615

blz. 75/7 - 76/1

Lijbert Henricxen heeft overgedragen aan Bartholomeus Henricxen van der Waerden een stuk grond met turfputten (vroeger groesland) in de
parochie van St.-Lambertus te Blaarthem (belendende percelen: de verkoper, Adr.Jacobs, Henrick Thomas, Gijsb.Janssen en de koper).
Schepenen: Willem Marcelis - Antonis Ariaens.
200.

B.

(KOPIE)

15-3-1615

blz. 76/2

Joost Matheeuwssen vande Sande en Dirick vanden Brouck verklaren ontvangen te hebben van Jhr. Goijart van Eijck 80 Carolusguldens(á 20
stuiver) voor de aflossing van een erfmud rogge met alle verlopen
pachten, staande op de tienden en goederen van Goijart van Eijck in
de parochie van St. -Lambrecht te Blaarthem. Dit erfmud rogge hadden
Joost Matheeussen en Dirick vanden Brouck per koop verkregen van de
erfgenamen van Reijnder Willemssen. Joost en Dirick beloven alle desbetreffende dokumenten aan Goijart van Eijck te zullen geven. Was getekend: Joost Matheeussen vanden Sande, Dierick vanden Brouck, en de
getuigen: Henrick van Asperen (pastoor te Blaarthem), Joost Lijbrechts, Henrick Janssen (vorster). Pro vera copia: sekretaris Eijmans.
201.

B.

17-7-1615

blz. 76/3

Philips Janssen heeft overgedragen aan Henrick.Tbomas een weiland,
genoemd "De Putte" (gedeeltelijk met water of putten), in de parochie
van St.-Lambrecht te Blaarthem bij de "Capparden" (belendende percelen: de goederen van het klooster der Claren te Den Bosch, Bartholomeus Henricx, Gijsbert Janssen en Jan Ariaens.)
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.
202.

20-7-1615

Jan Willemssen verklaart schuldig te zijn aan Mechteld, de weduwe van
Luijcas Wálravens, van Lichtmis a.s. tot over 3 jaar de som van 365
gulden (lening). Wat hij tussentijds afbetaalt, zal op zijn schuld
worden gekort.
Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacobs.

blz. 77/1

-7203.

2-8-1615

-8blz. 77/2

Jan Janssen van Aelst en zijn vrouw Lucia voegen aan hun testament
van 30-9-1608 de volgende codicille toe: hun dochter Anna zal na hun
beider dood erven de hoge carre, de eertcarre, de ploeg, de eg, het
weefgetouw met het gereedschap, de beste kiste (dus beter dan die hun
zoon Jan heeft gehad), de zetel die tegenwoordig in het huis staat,
en wel voor haar getrouwe dienst.
Schepenen: Wilhelmus - Michael.
204.

2-8-1615

gescheiden worden en wel zo, dat uit die scheiding geen geschillen
kunnen ontstaan. De regenten van Zeelst worden gelast, de oorzaken
van de disputen na te gaan en na verhoor van de partikuliere tiendheffers en van oude landstiendpachters bepalingen te maken, welke de
geïnteresseerde partijen kunnen bevredigen.
143.

blz. 77/3 - 78/1

Ariaen Artssen als vader en momber van zijn minderjarige kinderen,
verwekt bij Jenneken, de dochter van Dierick Henricx, en Andries Henricx als momber van Geértruijd, dochter van Dierick Henricx, verklaren schuldig te zijn aan Dingen, de weduwe van Willem Pauwels, van 1
mei j.l. tot over 4 jaar een bedrag van 125 gulden tegen een jaarlijkse rente van 6 gulden en 10 stuiver. Onderpand zijn alle goederen van
genoemde kinderen . De obligatie is afkomstig van een schuldbrief van
hun grootvader aan Pauwels Henricx. Mocht Dingen tussentijds voor
haar onderhoud geld nodig hebben, dan zijn de schuldenaars verplicht,
haar van het nodige te voorzien, hetgeen dan in mindering wordt gebracht op hun schuld.

145.

2/30v

Willem van Heijst en Matthijs Baselmans, respektievelijk timmerlieden
van de heerlijkheid Waalre en het dorp Zeelst, verklaren de
. Nieuwe
Brug over deDommel tussen Waalre en Zeelst te hebben geïnspekteerd
(de brug werd op 8 juni 1774 publiek aanbesteed, voor 465 gulden, aannemer Huijbert van Elek uit de heerlijkheid Liempde). Het werk werd
door hen loffelijk bevonden in alle delen, uitgezonderd de vleugels,
die van het bestek afwijken maar niet gemakkelijk anders gemaakt konden worden.
142.

Z.

27-3-1775

Extrakt uit de resoluties van de Raad van State inzake de verklaring
van de schepenen te Zeelst, dat zij het in het voordeel van het Land
en ter wegneming van vele geschillen tussen de pachters van 's Lands
Klumpentienden en partikuliere tiendheffers dienstig oordelen, dat
niet alleen de Pastorietiende in de administratie van de rentmeester
Verster en de andere Landstienden in de administratie van de rentmeester de Kempenaer, maar ook die van de partikuliere tiendheffers,
die vaak en zelfs op onderscheiden wijze van een en dezelfde akker
tienden genieten, op deze wijze worden geregeld en van andere goed

2/32v

31-5-1775

B.

2/33r

1-6-1775

Vergadering van de schepenen van Blaarthem, waarbij wordt besloten,
voor het jaar 1775/76 (1 mei - 30 april) een personele omslag in te
vorderen van 133 gulden 10 stuiver en 8 penningen.

(vervolg)
zonder datum

V.

Vergadering van president en schepenen te Veldhoven, waarbij wordt besloten, voor het jaar 1775/76 (1 mei - 30 april) een personele omslag
in te vorderen van 350 gulden en 4 stuiver.

146.

Z. Waalre

2/32r

30-5-1775

Vergadering van de schepenen van Zeelst, waarbij wordt goed gevonden
en besloten, voor het jaar 1775/76 (1 mei - 30 april) behalve de tot
een derde van de verponding gefixeerde reële omslag ook nog een personele omslag in te vorderen.
144.

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

141.

Z.

2/31

Z.

12-6-1775

2/35v-39v

Kopie van een brief van de regenten van Zeelst aan de Raad van State
inzake een reglement voor tiendheffingen. De meest kundige pachters
van de Landstienden en partikuliere tienden, te weten Johan van Oosterbos, Arnoldus Coppelmans, Hendrik van Dinter en Joost van der
Heijde zullen samen met de regenten op 1 mei een nieuw reglement opstellen, waardoor de jaarlijkse meningsverschillen tussen de verschillende pachters en tiendheffers zullen worden opgeheven. Er zijn
soms twee tiendheffers, die uit hetzelfde goed ieder de helft krijgen
en soms is ook de afbakening niet meer goed te zien. Met Jan Hendrik
van der Does en Jan Louis Verster, gekommitteerden van het Godshuis
Van de H.Geest te Den Bosch, wordt overeengekomen, dat de Pastoriemistiende, die aan het Gemene' Land behoort, navolgende aandelen
sen en overgeven aan de H.Geesttiende:' a) de aandelen in de tienden'
in de akker van Adriaen Bazelmans, groot 10 lopen en 241 roeden, welke aandelen ongeveer de helft uitmaken, dus 5 lopen en 124 roeden,
b) het aandeel in de akker van de weduwe van Andries van Nuenen,
groot 8 lopen 7 roeden, welk aandeel ook de helft uitmaakt, dus 4
lopen 31 roeden, c) een perceel tussen de tienden. van het Godshuis,
behorende aan Anneke Bijnen, groot 3 lopen, d) een akker van Willem
Senders, groot 3 lopen 3 roeden, e) de 2 roeden, die het Gemene Land
toekomen in de akker van de weduwe van Hendrik Smulders, groot 3 lopen, f) een akker, toebehorende aan de weduwe van Anthonij van Doorn,
groot 1 lopen 12; roeden, g) nog 25 roeden tussen de tienden van het
Godshuis, totaal 20 lopen 64 roeden. Het Godshuis zal daarentegen aan
het Gemene Land afstaan zijn tienden in de navolgende landerijen: a)
van de Veldakker van Hendrik van den Oever, groot 1 lopen 31 roeden,
b) het aandeel van'het Godshuis in de akker van de weduwe van Gerard

-9van Helmont, groot 5 lopen 9 roeden, welk aandeel de helft uitmaakt,
dus 2 lopen en 291 roeden, c) de akker van de weduwe van Anthonij van
Doorn, groot 4 lopen 16 roeden, d) het aandeel van het Godshuis in de
akker van Willem Senders, groot 4 lopen 35 roeden, e) het aandeel in
de akker van Francis Louwers, groot 7 lopen 6 roeden, welk aandeel de
helft uitmaakt, dus 3 lopen 28 roeden, f) de Capittelakker, behorende
aan de Prins van Oranje-Nassau, groot 3 lopen 2 roeden, g) in de akker van Jan van Beers 75 roeden, dus 1 lopen 25 roeden, totaal dus 21
lopen 161 roeden. Met deze schikking gaan de magistraat van Den Bosch
en de regenten van het Godshuis akkoord. Hiermede zijn de geschillen
tussen de pachters van de Pastorietiende en de H.GeeSttiende uit de
weg geruimd. Aangaande het geschil tussen de pachters van de Hboijdonksetiende, die ook aan het Gemene Land toebehoort, en de pachters
van de Pastorietiende wordt het volgende voorstel aan de Raad van
State gedaan: al hetgeen aan de zuidzijde van de Boogerstraat ligt,
te beginnen bij de Strijpse Schoor en vandaar recht op de parochiekerk aan, zou aan de Hooijdonkse Klumptiende moeten kamen, uitgezonderd een akker en een Bugtje, die aan de Baron de Dongelberge toebehoren (groot 15 lopen 32 roede n, aan de ene zijde grenzende aan Bartel Bogers en aan de andere zijde aan Lambert van Oirschot, aan de
voorkant aan Gerard van Dijk en aan de achterkant aan Jacoba Catharina Anthonij Boogers): a) 1 lopen 13 roeden van Lambert van Oirschot,
b) 1 lopen 161 roeden van de akker achter de boomgaard van Lambert
van Oirschot, c) 1 lopen 161 roeden van de akker aan de Boogerstraat
van de kinderen van Dirck Leemans, (deze drie gelegen aan elkaar en
grenzende aan de ene zijde aan het Kerkpad, aan de andere zijde aan
B. van Nuenen, van voren aan de Bogerstraat en van achteren aan de
Baron de Dengelberge),d) een Wilgakker van 4 lopen van Jacoba Catharina Bogers, grenzende aan de ene zijde aan Willem van Mol, aan de
andere zijde aan Bartel Boogers, van voren aan de weduwe van Wouter
Croonenburg en van achteren aan de Bogerstraat, e) twee Garstakkers
aan elkaar gelegen, groot 2 lopen 42 roeden, toebehorende aan de weduwe van W.Croonenburg, grenzende aan de ene zijde aan de hof van
Bartel Boogers, aan de andere zijde aan de Bogerstraat,. van voren aan
het vorige perceel en van achteren aan het erf van de weduwe.vandpeéter van Deursen, f) de helft van eenperceel, rondom.in de Wal gelegen en toebehorende aan Willem de Louw, de weduwe van Rijnier Bijnen •
en nog anderen, groot samen 12 lopen, grenzende aan ene zijde aan de
Dreef, die aan Baron de Dongelberge toebehoort en aan de andere zijde
aan de Kreekelwal, van voren aan de Straat en van achteren aan Baron
de Dongelberge. Alles wat aan de noordzijde van deze weg ligt met de
hierboven gespecificeerde akkers zou dus behoren en altijd blijven
aan de Pastorietiende. Hiermede zouden ook de geschillen tussen de
pachters van deze twee Landstienden opgelost zijn. De Hooijdonksetiende zou het best in twee afzonderlijke Klumpen kunnen worden gesplitst: a) al hetgeen aan de zuidzijde van het Molenpád ligt aan de
Broekweg naar 't Akkereind over het Kerkpad tot op de straat aan de
hof van de Graaf van Borchgraaff en vandaar de straat volgende langs
de Biezekuijlen tot aan de Cruijsstraat, wordt één Klumptiende, b) al
hetgeen aan de noordzijde hiervan gelegen is, wordt ook één Klumptiende. Wat betreft de tiende van het Domkapittel te Luik, die op di-

- 10 verse akkers samen met de Landstienden wordt genoten, is een verlegging zeer moeilijk. Als het kapittel deze tienden zou willen afstaan,
kunnen te Zeelst niet voldoende percelen gevonden worden, waaruit het
Land tienden geniet en die zouden kunnen worden geruild. Mogelijk zou
een dergelijke ruil wel binnen het dorp Meerveldhoven kunnen worden
gerealiseerd. Maar dienaangaande hebben de Zeelster regenten geen bevoegdheid.
V.
20-6-1775
147.
Jacobus van Heijst en Adrianus de Bie, schepenen van Veldhoven, kommitteren de president-schepen Anthonij van Meurs naar de Kwartiersvergadering te Eindhoven op maandag 3 juli 1775.
148.

Z.

23-6-1775

2/33v

2/40-41

Extrakt uit de resoluties van de Raad van State der Verenigde Nederlanden: goedkeuring van het voorstel van de regenten van Zeelst inzake de tienden. De regenten van het Godshuis te Den Bosch gaan hiermede ook akkoord. De Hooidonksetiende, behorende aan het Gemene Land,
valt onder de administratie van rentmeester Verster. De Pastorietiende moet bij de a.s. verpachting in twee percelen worden verpacht. De
desbetreffende akten moeten 3 dagen voor de verpachting bij rentmeester Verster worden ingediend. Hetzelfde geldt voor de Hooijdonksetiende. De twee rentmeesters worden gelast, in de verpachtingskohieren naast de posten van de twee percelen van de Hooijdonksetiende in
het kort melding te maken van deze resolutie van de FIJI en de akten
van de regenten van Zeelst over te maken. De gegadigden moeten van
deze schikking op de hoogte worden gebracht.
149.

B.

24-6-1775

2/34r

Peeter Baselmans, schepen, en Hendrik Baselmans, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren hun medeschepen Franciscus van der Leen naar
de Kwartiersvergadering te Eindhoven op 3 juli 1775.
150.

Z.V.B.

29-6-1775

2/35r

President en schepenen van de dorpen en de gekombineerde dingbank van
Zeelst,.Veldhoven en Blaarthem kommitteren de stadhouder van Kempenland Jan Willem Daniël de Jongh, om zich in hun toerbeurt te belasten
met de ontvangsten en uitgaven van het kwartier Kempenland van juni
1774 tot juni 1775 en deze te doen volgens repartitie van stadlieden
en gekommitteerden van het kwartier. Hij zal rekening en verantwoording moeten afleggen.
Z.
30-6-1775
151.
Joachim Geene, schepen, en Pieter van den Oever en. Arnoldus Coppelmans, burgemeesters van Zeelst, kommitteren hun medeschepen Hendrik
P. Renders naar de Kwartiersvergadering te Eindhoven op 3 juli 1775.
152.

V.

12-8-1775

2/34v

2/42

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters, rekenmannen en

-12armmeesters van het dorp Veldhoven. Met referte aan het plakkaat van
de H.M. van 14-7-1775 wordt een lijst opgesteld van alle in Véldhoven
wonende bedelaars met aanduiding van hun geboorteplaats:
Wouter Verheggen, Veldhoven
Margo, vrouw van Joris Swaans, geboren te Knegsel
Johanna, vrouw van Gerit van den Berk, geboren te Mierlo
Maria Verschuuren, weduwe van Dirk Tops, geboren te Veldhoven.
Verder wordt besloten, aan Wouter Verheggen in verband met zijn hoge
ouderdom en zijn eerlijke armoede een bedelvergunning binnen Veldhoven te geven. De sekretaris zal aan Verheggen een attestatie verstrekken. Alle verdere in de toekomst te verstrekken permissies zullen worden doorgegeven aan - de H.M.
153.

B.

248H1775

82.

2/43r

Vergadering van schepenen en burgemeesters van Blaarthem: een lijst
van bedelaars, woonachtig te Blaarthem, kan niet worden gegeven, daar
deze in Blaarthem sinds jaren niet meer zijn.
154.

2.

8-9-1775

2/43v

Vergadering van schepenen en burgemeesters van Zeelst. Met referte
aan het plakkaat van de H.M. van 14-6-1775 wordt een lijst samengesteld van de te Zeelst wonende bedelaars:
Tomas van Pas, geboren te Strijp en diens vrouw Geertruij van Dinther,
geboren te Nuenen
Allegonda Berkenie, vrouw van Gerard van den Tillaert.
Aan deze laatste zal in verband met haar eerlijke armoede en de mogelijkheid om voor haar kinderen de kost te winnen, een bedelvergunning
worden verstrekt.

83.

(vervolg)
VAN MOMBOIREIJEN:

Is geordineert dat alle momboireijen die voortaen gestelt sijn
oft sullen worden tot behoeufft van eenige onmondige kinderen
sullen doen den behoorlijkcken eedt, daer af den secretaris sal
gehouden worden, een goedt register te houden, op dat ten eijnde
van den jaere dije selve momboiren sullen ontboden worden voor
schouteth ende schepenen, ende aldaer te doen reeckeninge, bewijs
ende reliqua.
(Alle voogden die ten behoeve van minderjarige kinderen worden
aangesteld, moeten de eed afleggen. De sekretaris zal een
desbetreffend register bijhouden. Op het eind van ieder jaar
moeten de voogden voor schout en schepenen rekenschap en verantwoording afleggen.)

VAN CONTRADICTIE TE DOEN:

Is geordonneert dat een ijgelijck bevonnist wesende aengaende
schadt schuit willende contradictie doen, behoort en is schuldigh
te namptiseren thien stuijvers deen hellight voor den schouteth
ende de andere hellicht voor den schepenen naer ouder gewoonte,
ende een ieder bevonnist wesende, aengaende erffpachten, renten,
oft chijnsen; oft andere etfftáleri, soo behooren sij te namptiseren,.dén gewoonelijcken breuck van XXI st. tot behoeff van den
heere alleen.
(Iemand die in verband met schade of schuld gevonnist is en
in verweer wil gaan, is verplicht 10 stuiver te betalen (de
helft voor de schout en de andere helft voor de schepenen).
Wie in verband met erfpachten, renten, cijnzen en andere erfgoederen gevonnist is, moet de normale boete van 21, stuiver
betalen, die alleen voor de Heer is bestemd.)

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

81.

VAN DIE VAN BUIJTEN ALHIER COMEN WOONEN:

Is nog geordineert dat nijemant wije hij sij hem en sal vervoorderen binnen Oirschot van buijten metterwoon te tomen woonen, om
den Aert offt gemeijnte te gebruijcken met beesten ende andersints ten sij dat hij ijerst ende voorall metten officier ende
schepenen en sal wesen overtomen ende den selven gegeven tot behoeff van den gemeijnen commer der voorgenoemde vrijheijt ses
Carolus-guldens, welke ses Carolus-guldens sullen gehouden sijn
te betalen alle persoonen van buijten hier comende woonen voor
en aleer ijmant de selve sal mogen huijssen oft houen, op arbitrale correctie ende den hoogkisten breuck die sullen moeten geven die hen huijssen sullen,-ende daer en boven schuldig sullen
sijn certificatie te brengen van de weth daer sij uijtgetrocken
sijn, ende als nogh borge moeten stellen dat nogh sij nogh nijemant van hennen 'twegen den Ileijligen Geest, nochte de gemeijnte
binnen acht jaeren niet lastigh vallen en sullen voor ende aleer
men deselve sal mogen ontfangen.
(Wie van elders in Oirschot is komen wonen en de gemene gronden alhier voor zijn vee of anderszins wenst te gebruiken,
moet een overeenkomst sluiten met de officier en de schepenen
en 6 Carolus-gulden betalen ten behoeve van de "gemene commer"
(leniging der lasten). Dit bedrag moet worden betaald voordat
men zich hier gaat vestigen. Wie hen huisvest, zal de hoogste
boete moeten betalen. De inkomers moeten eveneens een certifikaat van hun vorige woonplaats overleggen en een borg stellen,
dat zij de komende 8 jaren noch de Tafel van de H.Geest noch
de Oirschotse gemeenschap lastig zullen vallen.)

84.

VAN DE BRUIJLOFFTEN ENDE CRAMEN:

Is geordonneert achtervolgende sgeenen in voorleden jaeren gepu bliceert is geweest, dat men egheen bruijlofften oft cramen en
sal houden omme geldt van den genooden te ontfanghen oft willen
ontfanghen, op ten pene van XXI st. te breucken alsoó wel bij
dengenen die ter bruijloft oft cramen is gaende, als bij den ge-
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- 13 nen die de selve bruijlofften oft cramen is houdende.
(Op bruiloften of kraamvisites mag van de genodigden geen
geld worden aangenomen respektievelijk gegeven. Overtreders,
zowel bruidsparen en kraamvrouwen alsook bruiloftgangers en
kraambezoekers, worden met 21 stuiver beboet.)

88.

Is geordineert dat een ijgelijck t' sij geestelijck oft wereldlijck willende buijten Oirschot verkoopen eenigh cooren t' sij
rogge, terwe, garst, haver, boeckweijdt, ofte diergelijcken dat
sij gehouden sijn te koopen op den saterdagh daer te voorens,
ende houden metten selven rogge, terwe, garst, haver, boeckweijdt, oft stael van dien eenen mercktdagh omme t'selve alhier
te presenteren te verkoopen op ten pene van XXI st. te deijlen
als boven.
(Een ieder, clericus of leek, die buiten Oirschot rogge, tarwe, gerst, haver, boekweit en ander koren wil verkopen, is
Verplicht dit graan eerst op een zaterdagse markt alhier te
koop aan te bieden. Overtreding wordt met 21 stuiver beboet.)

85. VAN ALLEN DINGEN TE MOETEN VERKOOPEN TUSSCHEN DE TWEE LE1JNDEN
OP SATERDAGHEN:

Is geordonneert dat een ijgelijck hebbende te koop vleijsch,
visch oft cremerije, 't sij met cramen oft taeffelen van mullen,
laecken, specerijen, oft diergelijcken dingen sullen gehouden
lijn te stellen, offt setten hen taeffelen, oft cramen vande
voorgenoemde waeren binnen die twee lijnden, beginnende van de
groote linde totter andere linde op ten pene van XXI st. te deelen als boven.
(Wie op zaterdagen vlees, vis of kleinhandelswaren te koop
heeft, te weten wol, laken, specerijen, etc., moet zijn kramen of tafels opslaan binnen de twee linden, dus van de grote
linde tot aan de andere linde. Overtreding wordt met 21 stuiver beboet.)
86.

87.

89.

90.

VAN HEN TE BECLAGEN AENDE KEURM
VEN HEBBEN:

rs

DIER TE VEEL VOORT BROOT GEGE-

Is voort geordineert indien dat eenich persoon broodt gecoght
hebbende hém beveijndt meer gelts daervoor gegeven te hebben dan
geordineert is geweest, dat dije selve persoon sal coomen bij
die keurmrs den selven persoon sullen goet doen oft bijlegghen
t'geene te kleijn is bevonden, ende meer daer voor heeft moeten
geven behoudelijck dat die keurmrs hen verhael sullen hebben op
ten geenen die t'selve broodt sullen hebben vercoght ende gebacken.
(Wanneer iemand brood heeft gekocht en daarna heeft gekonstateerd, dat hij hiervoor meer heeft betaald dan voorgeschreven
is, moet hij zich bij de keurmeesters vervoegen, die hem dan
het verschil zullen bijleggen mits zij het op de betreffende
bakker kunnen verhalen.)

VAN TOT WAT UERE MEN DE SATERDAGHEN MERCKT BEGINNEN SAL:

Is geordineert dat een ijgelijck willende verkoopen booter,
eijeren, vlasch, garen offt diergelijcke dingen sal gehouden
sijn te compareren omme de groote lijnde des saterdaeghs des somers van Paesschen aff tot Bamis toe smorgens tot vijf ueren en
daer te vorens nijet, ende des s'winters ten agt ueren van Baemisse aff tot Paesschen toe, maer te voorens nijet, tot dat die
merckt sal wesen voleijndt op ten peen van seven st. als voor de
deijlen.
(Wie boter, eieren, vlas, garen en soortgelijke dingen wil
verkopen, mag gedurende de zomer van Pasen tot St.-Bavo niet
eerder dan 5 uur 's morgens op de zaterdagen rondom de grote
- linde en in de winter vanaf 8 uur 's morgens van St.-Bavo tot
Pasen zijn waar aanbieden.)

VAN HET BROODT TOT GEWICHT TE BACKEN:

Is geordonneert dat alle backers broodt backende sullen gehouden
sijn broodt te backen tot soo veele gewichts als de ceur oft
eijckmrs t'selve sullen geset hebben op te pene achtervolgende
dese jaerceuren, ende indien dat de selve backers t'selve weijgeren te doen, offte daer inne bevonden werden contrarie doende,
soo sal hen bij den heere oft sijnen officier verboden worden in
een jaer niet te mogen backen op ten peen van ses gulden telcker
reijse te verbeuren.
(Alle bakkers zijn verplicht voor hun brood het gewicht aan
te houden, dat door de keur- of ijkmeesters is voorgeschreven. Bij weigering of overtreding wordt hun door de Heer of
diens officier een bakverbod van een jaar opgelegd. Bij elke
overtreding van dit bakverbod wordt een boete van 6 gulden opgelegd.)

VAN EIJEREN, BOOTER, VLASCH, GAREN, ETC. TE VERKOOPEN:

Is geordineert dat een ijgelijck hebbende te koop andere waren
't sij booter, eijeren, vlasch, gaeren oft andere diergelijcken
dingen sullen gehouden sijn hen te stellen in 't rondsomme vander
grooter lijnde, wel verstaende dat nijemant hem vervoorderen en
sal te stellen omme te verkoopen buijten den stijger van den puth
van den Wildeman, ende dit op alle saterdaghen maer anders niet
op ten pene als boven.
(Zij die andere waren te koop hebben te weten boter, eieren,
vlas, garen of soortgelijke waar, moeten zich rondom de grote linde opstellen, echter niet buiten de steiger van de put
van de "Wildeman". Overtreding wordt met 21 stuiver beboet.)

VAN ALLE GRANEN NIET TE MOGEN BUIJTEN VERKOOPEN SONDER IJERST
DES SATERDAEGHS TER MERCKT GEPRESENTEERT TE HEBBEN:

91.

VAN EGHEEN HEESTERS OFFT POOTEN TE MOGEN AFHOUWEN:

Is geordineert dat nijemant wie hij sij van binnen oft buijten
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Oirschot hem en sal vervoorderen, af te houden off doen afhouden eenige heesters oft pooters geset oft gepoot op eenige
dijcken oft andersints al Oirschot door opten pene van daer af
bij den heere crimenelijcken gecorrigeert te worden, ende de
schade te refunderen.
(Niemand, ingezetene of vreemdeling, mag heesters of jonge
bomen, die op dijken of elders in geheel Oirschot zijn geplant, afhakken. Overtreding wordt door de Heer van Oirschot
lijfstraffelijk beboet. Be schade moet worden hersteld.)
92.

Overtreding wordt met 25 gulden beboet. De schrobbers, die
zich niet aan dit voorschrift houden, zal men zelfs mogen
doodschieten.)
96.

Ende opdat de schrobbers te gevuegelijcker souden blijven mogen
op benne erffenisse soo is geordineert dat de proprietarissen
sullen gehouden sijn den selven schrobbers te voorsien met cost
dranck ende andersints, alsoo dat die schrobbers hen des niet behoeven te beklaghen, ende oft daer inne eenich gebreck mogte vallen, soo sal het selve bij den naebueren, de weth en magistraet
te kennen gegeven worden omme t'selve geremedieert te worden bij
derselver weth.
(Om de schrobbers bereidwilliger op het erf te houden, wordt
bepaald, dat de eigenaars deze van spijs en drank moeten voorzien. Blijft men echter in gebreke, zo zullen de buren dit ter
kennis van de schepenen en de magistraat brengen, die dan voor
de nodige remedie zullen zorgdragen.)

97.

Ende soo veel sal aangaan de schamele menschen die 's Heijlichs
Geest leven, offte den genen die egheen middelen en hebben, om
sulckx te doen als voorschreven is, ende gebleecken wesende bij
naebueren, soo sal hetselve geremedieert worden bij de naegebueren oft bij den Heijligen Geestmrs oft bij der Vrijheijt.
(De armen en behoeftigen, die aan deze voorschriften niet
kunnen voldoen en hun toevlucht bij de buren hebben gezocht,
moeten door deze of door de Tafel van de H.Geest of door de
Vrijheid worden geholpen.)

98.

Ende voor soo veel is aengaende de huijssingen daer beesten sijn,
soo sullen de proprietarissen oft schrobbers deselve beesten mogen drijven op henne weijden naer den sonnen opganck ende wederom thuijs haelen voor den sonnenonderganck, hebbende in hen
handt een witte roeije lanck vier voeten, ende middelertijt
nochtans gehouden sijn te blijven op henne erffenisse, ende de
huijsinge gesloten té houden gedurende den tijt van ses weeken.
(Huiseigenaars die vee houden en de schrobbers mogen dit vee
na zonsopgang op hun weilanden drijven en voor zonsondergang
wederom binnenhalen. Zij moeten hierbij echter een witte roede (stok) van vier voeten lengte in hun hand hebben. Middelerwijl zijn zij verplicht op hun erf te blijven en het huis
gedurende 6 weken gesloten te houden.)

99.

Is geordineert dat soo wanneer eenige dooden sullen begraven
worden van der peste gestorven dat hetselve sal geschieden op
den middagh, mits doende de wete dat t'selve sal geschieden, oft
ten minsten roepende een ijgelijck die daer ontrent soude mogen
wesen dat sij lieden uijtten wege gaen souden.
(Overleden, pestlijders moeten 's middags worden begraven.
Dit moet tevoren worden bekend gemaakt en een ieder die op de
weg is moet worden aangezegd, dat hij zich verwijdert.)

VAN OVER EGHEN DIJCKEN TE MOGEN VAEREN:

Is geordineert dat nijemant wie hij sij hem en vervoordere t'sij
met waegens oft kerren te vaéren over eenige dijeken daer eenen
vaerwegh neffens is loopende.
(Niemand mag met wagens of karren over dijken rijden, waarlangs een vaarweg loopt.)
93.

WAER MEN ONDER AERLE GEEN LEEM STEECKEN EN MACH:

Onder Aerle is geordineert geen leem te steecken voor de
Roijschen wegh, dan achter den Roijschen wegh, soo dat bij de
gesworen geordineert sal worden gelijck voorgeseijt is.
(In Aarle mag v66r de Roijscheweg geen leem worden gestoken,
wel achter de Roijscheweg, maar dan volgens aanwijzing van de
gezworenen.)
94.

VAN HONDEN ENDE CATTEN IN J-WIJS TE HOUDEN IN TIJDE VAN PEST:

Is geordineert dat een ijgelijck sijn verckens honden ende catten
alsoo sal binnen sijnen huijse offt erffve houden in tijde van
peste dat se van den eenen huijse totten anderen niet en geraecken te tomen opten pene van den hoogsten breucke.
(In tijd van pest moeten varkens, honden en katten binnen gehouden worden, zodat zij niet van het ene huis naar het andere kunnen komen. Overtreding wordt met de hoogste boete bestraft.)
95.

HOE ENDE WAT MEN DOEN SAL IN TIJDE VAN PEST:

Is nogh geordineert dat soo wanneer de peste geraeckt te tomen
in eenige huijssingen alwaer egheen beesten en worden gehouden,
ende eenige personen sijn gestorven, dat men die selvige huijssingen sal toe sluijten een maendt lanc voor en aleer die selvige sullen geschrobt worden, wel versteende, dat indien de proprietarissen, ende die schrobbers in die selvige huijssingen willen blijven at sij lieden gehouden sullen wesen te blijven op
hunnen erffenisse op arbitrale correctie endé opten pene van
vijffentwintigh guldens ende soo vele den schrobbers is aengaende
soo sal men die mogen doorschieten, doende dese ter contrarie.
(Huizen waarin enige personen aan de pest zijn overleden,
moeten een maandlang worden gesloten, voordat zij worden geschrobd. Wanneer de eigenaars en schrobbers in deze huizen
willen blijven, worden zij verplicht hun erf niet te verlaten.
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eene witte roede, ende hen houden uijtter kercken, herbergen,
ende andere vergaederinge altijt naer den lesten dooden oft
siecken.
(Degenen die zich in hutten hebben teruggetrokken, zijn verplicht gedurende 3 weken na de laatste dode of zieke een witte roede te dragen en mogen niet in de kerk, herbergen of andere vergaderlokalen verschijnen.)
101. Is nogh geordineert dat
egheen schrobbers hen sullen verwoorderen ijet te verbranden geduerende den tijt van sesse weecken
oft eenige roocken oft dampen te maecken op te verbeurte vanden
lijve, ende omgebracht te worden vanden genen dije hen sal konnen bekomen.
(De schrobbers mogen gedurende 6 weken niets verbranden of
rook en damp veroorzaken. Overtreding wordt met de dood bestraft. Een ieder mag de overtreders ter dood brengen.)

102. Is noch geordineert dat nae dien blijckt dat de peste in andere
plaetsen is reguerende daer aff d'ingesetenen van deselve plaetsen hen sijn begevende in diversche andere plecken, ende alsoo
de peste voort dragende, dat een ijgelijck herberge houdende oft
oijck andere persoonen en sullen logeren oft herbergen op ten
pene van den hooghsten breuck.
(Ingeval de pest in andere plaatsen heerst en de ingezetenen
van deze plaatsen zich naar elders begeven, wordt verordend,
dat herbergiers en andere personen, die dergelijke mensen
laten logeren, met de hoogste boete zullen worden bestraft.)
103. Is nogh geordineert dat nijemant wie hij zij hem en sal vervoorderen binnen eenige steden, vrijheden oft dorpen daer de peste
is reguerende te coopen eenich vlas, oft andere plonderinge van
cleederen oft andersints, omme de selve binnen Oirschot wederom
te verkoopen op ten pene van twintigh guldens, ende het vleesch,
cleederen ende pionderinge ende noch Oer en boven arbitralijcken gecorrigeert te worden, ende mits oock betalende alle
schaden ende interesten ter cause van dien te lijden, indien dat
de peste ter cause van dien geraeckten voort te gaen ende schade
te doen.
(Wie in steden, vrijheden en dorpen, waar de pest heerst,
vlas of andere benodigdheden van kleren etc. koopt, om deze
waar in Oirschot te verkopen, wordt met 20 gulden beboet. De
waar wordt verbeurd verklaard en eventuele schade moet worden
vergoed.)
104. Is oock geordineert dat nijemant egheen bruijlofften oft andere
vergaederingen en sal houden oft maecken op ten pene in de jaerkeuren begrepen.
(.Er mogen tijdens de pest geen bruiloften of andere samenkomsten worden gehouden.)

V. DE OIRSCHOTSE OORKONDEN VAN 1311 - 1791
(vervolg)
33. OORKONDE VAN HERTOG JAN ii
(18e-eeuwse kopie)
24 juni 1335
Wij Johannes, door Godts genade Hartog van Lottharingen, Brabant en
Limburg, doen te weten en brengen in geheugen, dat wij aan onse lieve
luijden van de gehuchten van Arle, Best en Gunterslaer en hare medeboeren de gehele gemeente beneden 't Eind, gemeinelijk genaamt DIE
LA.KE, in Straten in Heerveeke, en so in broek als bosch, nat en drooge bestaande, tot onse en hare nutte gegeven hebben en geven door dese van haar en hare successeuren te hebben en houden in erflijk regt
voor een jaarlijkse en erfpagt van drie ponden aan ons en onze erfgenamen of successeurs na ons, van deselve luijden en hare successeuren
jaarlijks op Alderhijligen Feest te geven en te betalen voor welke gemeente onze geseide luijden twee hondert en vijftig ponden ten voorlijve aan ons volkomen betaalt hebben, aan welke onze voornoemde
luijden van den voorsc. gehuchte wij toegestaan hebben en staan toe
bij dese om van de voorsc, gemeinte so veel te kunnen verkopen en in
jaarlijkse en erfpagt vrijelijk uitgegeven, voor so verre sij de geseide some van 250 ponden en de some van voormelde chijnse van drie
ponden jaerlijks daer aen kunnen vinden so als sij van haer interest
sullen oordelen. Daarenboven staan wij toe aan deselve onse luijde
dat sij de gemelde gemeente open en niet besloten of omheint gelijke
leit en tevoren gelegen heeft kunnen houden in toekomende, en het vee
en beesten van een buijten gehugt of gehugten in de gemelde dus ronder sluitinge of heininge openliggende gemeente gevonden, vrijelijk
arresteren en vasthouden of schutten en daarvoor een boete van vijf
schellinge ontvangen, waarvan twee schellinge voor ons, twee voor de
gemelde gehugten en twaalf deniers voor de schutter zijn en sullen
moeten zijn, so ook imand van de ingesetene van de gemelde gehugte
van Arle, Best en Gunterslaer en hare medebueren voorneemt sijn wettig aandeel in den voorlijve voor de voorsc. gemeente aan ons betaalt,
of in de jaerlijkse en erfchijnse, daar uit jaarlijks te betalen, soude onwillig zijn, sullen onse overige luijden van de gemelde gehugten
hen of haar, die het wettig aandeel in den voorlijve of chijnse voor
noemt niet wil of willen betalen, de geseide gemeente en haar gebruijck
door onze authoritijt kragtig kunnen beletten, van welke gemeente en
des selfs gebruijk, wij geseide onze luijden en hare successeurs geloven voor ons en onse erfgenamen of successeuren na ons, tegen ider
haar in dese gemeente turberende of verongelijkende in alle het voorseide ter goeder trouwe te beschermen en te verdedigen.Daarenboven
is geconditioneert, dat Wouter, genaemt Toeijaert, opsicht sijne
goederen gelegen te Huize en in Wbensele gelijckelijck met onse voorseïde luijden van de voormelde gemeente sal gauderen en dat de selve
Wouter opsigt de geseide goederen te gelijk met de geseide onze
luijde de geseide gemeente sal gebruijken, op de zelve wij se en forme
op welke de voorseide onse luijde de voorseide gemeinte gebruiken.
'torconde en altoos durende kragt wij ons zegel aan dese hebben doen
hangen, gegeven in 't jaar des Heeren 1335 op 't geboorte Feest van
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(Hertog Jan III geeft aan de gehuchten Aarle, Best en Gunterslaer
en hun medeburen de gehele gemene grond beneden "Het Eind", genaamd "Die Lake in Straten" in erfpacht en wel tegen een jaarlijkse rente van 3 ponden en een voorlijf (schenking bij overdracht) van 250 ponden. Genoemde gehuchten mogen van deze gemene
gronden naar believen verkopen om hun pacht en het voorlijf te
kunnen betalen. Bovendien mogen zij deze gronden open houden
(dus niet omheind) en het vee van andere gehuchten, dat hier
wordt aangetroffen, schutten, waarvoor een boete wordt berekend
van 5 schillingen (2 voor de hertog, 2 voor de genoemde gehuchten en 1 voor de schutter). IngeZetenen van Aarle, Best en Gunterslaer, die weigeren hun bijdrage in de jaarlijkse pacht en
het voorlijf te betalen, zullen van het gebruik der genoemde gemene gronden worden uitgesloten. Tevens wordt ook bepaald, dat
ook Wouter Toeijaert t.o.v. zijn goederen in Huize en Woensel
van de genoemde gemene grond mag profiteren.)
34. OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA
5 december 1386
Johanne bider gratien Gods hertoginne van Luczemburg, van Lothringen,
van Brabant ende van Lijmborgh, marcgrevinne des Heijlechts Rijcs,
doen cont allen luden, dat wij omme die goede gunste die wij dragen
tot onsen goeden luden onser Vrijheit van Oerscot mit hoiren toebehoerten hen gegeven ende verleent hebben, verlenen ende geven mit desen brieve voir ons onse erven ende nacomelingen alsulke poincten als
hier na gescreven staan dats te weten ijerstwerf dat sij hoirre
gruijten van hoppen ende van vremden biere sonder eenegerhande ongelt
daer af te geven ende oec des gemaels in onser Vrijheit van Oerscot
voirsc. sonder bedwant gebruken selen vredelec ende rastelec also sij
tot her toe gedaen hebben ende na tenuere der openre brieve die wij
hen voirtijts gegeven hebben ende verleent ende gelijc die van Beke
desgelijcs gebruken. Item geven wij hen ende verleenen dat sij nergens
wapenscouwinge doin en selen dan binnen onser Vrijheit van Oerscot
voirsc. het en waere dan dat sij buten legen in onsen orloge ende
dan en salmense van onsen wegen maer een scouwinge doin doen ende mit
eenre clockenslach. Voert geven wij hen ende verleenen so wanneer onse
scepenen van onser Vrijheit van Oerscot voirsc. niet wijs en sijn van
eenegen vonnis te Uten ende sij des hair hoet begeren, dat sij dat
aen onse mannen van leen t'Oerscot halen selen aenden torne aldair
gelijc sij tot her toe gedaen hebben, welt man geseten selen moeten
sijn binnen onser Vrijheit van Oerscot voirsc. of binnen onsen ambacht van lempelant, welke pointe voirsc. onse goide lude onser Vrijheit van Oerscot voirsc. mit hofre toebehoerten houden, hebben ende
gebruken selen vredelec ende rastelec eewelec ende emmermeer, allen
argelist in allen saken voirsc. wtgescheijden behoudelec dair in onse
Heerlijcheit ende eenen ijegewelken sinen rechte. In orconde ende
vesticheit der waerheit hebben wij onsen zegel aen desen brief doin
hangen. Gegeven tot Bruessele vijf dage in december int jaer ons
Heren dusent driehondert ende sessentachtentich.
(Hertogin Johanna bevestigt een eerder aan de ingezetenen van de
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zonder belasting gebruik mogen maken van de gruit (recht om bier
te brouwen) en van het gemaal (recht om graan te malen), zoals
de ingezetenen van Beek. Tevens staat zij toe, dat alleen binnen de Vrijheid Oirschot een monstering van troepen zal worden
gehouden, behalve in tijd van oorlog, wanneer vanwege de hertog(in) maar één monstering zal worden gehouden en wel middels
oproep van de weerbare mannen door klokgelui. Verder mogen de
schepenen van Oirschot, indien zij niet in staat zijn een bepaalde uitspraak te doen en daarom een raad begeren, deze bij de
leenmannen te Oirschot halen en wel aan de toren aldaar zoals
tot nu toe is geschied. De leenman moet dan binnen de Vrijheid
van Oirschot of binnen het ambacht van Kempenland resideren.)
35.

SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
1 0 februari 1391

Wij Wouter van Audenhoven, Alart Wuest, Arnt vander Braken, Godevart
Brant, Corstiaen die Cromme, Peter vanden Loect ende Jan Henricx soen
was van Jans, scepen in Oerscot, tughen onder onse ghemeijnen seghel,
dat voer ons comen sijn Jan Didderiic Neven soen was, Jan Corstiaens
Lierinx soen was ende Henric Willems Wisen soen was, ende hebben eendrechtichliken ghetuecht op hoer eden bi manissen des richters, dat
Willemen den Wisen te deel gevallen is als momber sijns wijfs een
stuc lands gheleghen in die heerstap van Spordonc in der prochien van
Oerscot daer die jonghe Henric die Bleser aen ghetymmert heeft ghelegen tuschen der erfenissen Jans van Aken ende Claus Hermans ende
dat Willem die Wise voersc. op dit voersc. stuc lands vercocht heeft
Henricen Brant als tot behoef des Heijlichs Gheest van Oerscot vijftien scellinghe siaers payments. Ghegheven int jaer ons Heren doe men
screef dusent driehondert tnegentich ende een op den tienden dach in
februario.
(Verklaring van Jan, zoon van Didderiic Neven, Jan, zoon van
Corstiaen Lierinx, en Henric, zoon van Willem die Wise, ten overstaan van de schepenen, dat aan Willem die Wise als momber van
zijn vrouw is ten deel gevallen een stuk land in Spoordonk tussen de erven van Jan van Aken en Claus Hermans, en dat Willem
die Wise uit dit stuk land aan Henric Brant ten behoeve van de
Tafel van de H.Geest te Oirschot een jaarrente van 15 schelling
heeft verkocht.)
36.

SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
26 maart 1393

Wi Willem Andries soen was, Jan vander Raffendonc, Jan die Cromme,
Goeswijn vander Meer, Jan vander Hofstat, Henrec Jans soen was vanden
Schoet ende Diederec die Scoenmeker, scepen in Oerscot, tugen onder
onsen ghemeijnen seghel, dat voir ons comen siin Arnt Heinen soen,
Henric ende Jan, siin witteghe kinderen, ende hebben erfeliken vercocht voer hon ende voer horen erfghenamen na hon Jueten Arnts dochter vanden Loect ende horen erfghenamen na hoer een mudde goits ende
gheefs roggen siaers erfspachts der gherechter maten van Oerscot alle
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ende te betalen te heffen ende te boren uter helft van enen stuk
lants dat ghelegen is aen Willems husinge van Dormalen aen deen side
ende aen die ghemeijnt aen dander side ende inder parochien van Oerscot, item ute enen halven hoeve gheleghen aen Bartijns erfenisse van
Horre int oesten eijnde ende aen die ghemeijnt aen dander side ende
in de parochien voersc. welc erfenisse Willem Haecs te wesen plach
ghelijc die scepenbrieven daer op gemaec begripen. Ende Arnt, Henric
ende Jan voirsc. hebben helmelinge ende tot ewegen daege daer op
verthegen te weten is op dat voorsc. een mudde rogghen siaers erfspachts ende op alle rechten brieven ende vorwarden die
si daer af
hadden ofte ommermeer hebben mochten tot behoef Juten vorsc. ende hoeren erfghenamen na hoer. Ende hebben voert gheloeft der voirsc.
Jueten dit voirsc. een mudde rogghen siaers te weren op hon ende op
hoer goet alsmen erve sculdich is te weren ende goet ende wael dogende
te maken den voirsc. onderpant voir den voirsc. pachte tot eweghen
dagen sonder wederseggen ende allen voercommer af te doen sonder viertien scillinge siaers payments, twee scillinge ende sesse penninghe
siaers payments diemen den Heilegen Gheest gheldende is, ende soeven
penninge siaers dienen Willem Janssoen vander Capelle dair ute gheldende is. Ghegheven inden iaer ons Heren gheboirt dusent driehondert
negentich ende drie opten sesse ende twentichsten dach inden meerte.
(Arnt Heinen zoon en zijn kinderen Henric en Jan hebben aan Juete, de dochter van Arnt vanden Loect, verkocht een jaarlijkse
erfrente van een mud rogge uit een stuk land te Oirschot (belendende percelen: Willem van Dormalen en de gemeijnt) en uit een
halve hof (belendende percelen: Bartijn van Ilorre en de gemeijnt)
van welke goederen Willem Haecs volgens schepenbrieven bezitter
was )
37. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
17 mei 1393
Wi Willem Andries soen was, Jan vander Raffendonc, Jan die Cromme,
Goeswijn vander Meer, Jan vander Hofstat, Henrec Jans soen was vanden
Schoet ende Diederec die Scoenmeker, scepen in Oerscot, tughen onder
onsen ghemeijnen seghel, dat voir ons comen sijn Mathijs Jordens soen
vander Vloet, Wouter Willems Corten soen als mombeer Elisabetten
sijns wijfs ende Katherinen Jordens dochter met horen momboir die si
met rechte gecreghen heeft ende ghesamenderhant erfeliken vercocht
voir hon ende voir horen erfghenamen na hen Godevarden den Becker tot
sinen behoef ende siere erfghenamen behoef na hem al alsulken goet
als hen verstorven ende bleven is van Heilwigen hore moyen daer Godevart in tochten af sit, ende dat Mathijs Wouters ende Katerine met
hoeren momboer hebben gheloeft den voersc. Godevarden alsulken goet
als voersc. is te weren als men erve met rechte sculdich is te weren
ende allen voercommer dair inne af te doen die si daer op gheraect
mochten hebben. Ghegheven inden iaer ons Heren gheboirt dusent driehondert neghentich ende drie opten soeventienden dach inden meye.
(Mathijs, zoon van Jorden vander Vloet, Wouter, zoon van Willem
Corten als momber van zijn vrouw Elisabeth, en Katherina, doch-
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Becker het goed dat hun was aangestorven van hun tante Heilwich
en waarvan Godevart het vruchtgebruik had.)
38. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
10 november 1394

Wij Wouter van Audenhoven, Peter vanden Loecte, Jan Bruijsten, Godevaert vanden Meervenne, Jan Henricx soen was van Aerle, Jorden vander
Tenden ende Jan Henricx soen van Jans, scepen in Oerscot, tugen onder
onsen ghemeijnen seghel, dat voir ons comen is Jan Tserstevens diemen
heet Zueteric ende heeft met scepenen brieven van Oerscot opghedragen
erfeliken ende overghegeven voir hem ende voir sinen erfgenamen na
hem Jannen vanden Deerne van Aerle tot sinen behoef ende siere erfgenamen na hem alsulken achtien lopen goets ende gheefs roggen siaers
erfspachts der gherechter maten van Oerscot als hem jairlics ende erfeliken sculdich was te ghelden Henric Maes soen vande Snepscoet alle
jair op onser Vrouwen dach Lichtmis alsmen kersen bornt ute enen stuc
lants geheiten die Hoeve dat Jordaens van Heersel des voirsc. Jan
Zueterixs auder vader was te wesen plach dat gelegen is ter Notelen
inder parochie van Oirscot ghelijc scepen brieve van Oirscot dair op
..... Ende Jan die men heet Zueteghemaect clairliken begripen ende
ric voirsc. heeft helmelingen ende tot ewegen dagen verteghen op die
voirsc. achtien lopen roggen siaers ende op allen rechten brieven
ende vorwarden die hi dair af haalde tot behoef Jans vanden Doerne
voirsc. ende siere erfghenamen na hem. Ende die voirsc. Jan Zueteric
heeft voirt gheloeft op hem ende op sine guederen voirsc. opdragen
overgheven ende vertien stendich ende vast te hauden tot ewegen dagen sonder wedersegghen, ende gheloeft te weren alsmen erfrogghe met
rechte sculdich is te weren. Ende die voirsc. Jan Zueteric heeft gheloeft op hem ende op siin goet den voirsc. onderpant goet en waelvoirsc. achtien lopen
dogende te maken tot ewegen dagen ......
roggen siaers erfspachts sonder enich wederseggen. Gegeven int jair
ons Heren gheboert dusent driehondert neghentich ende vier opten
tienden dach in novembri.
(Jan Zueteric heeft aan Jan vanden Doerne overgedragen een erfpacht van 18 lopen rogge per jaar, die Henric, zoon van Thomas
vanden Snepscoet aan Jan Zueteric schuldig was uit een stuk
land, genoemd "De Hoeve", dat vroeger van Jordaan van Heersel,
Jan Zueterics grootvader, was, gelegen in de Hotel te Oirschot.)
39. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
3 februari 1395

Wi Henric Vos, Jorden Brant, Godevart Ackermans, Wouter van Gunterslaer, Henric Ghenen, Godevart Godevart Delien soen was en Arnt Heilghene, scepen in Oerscot, tughen onder onsen ghemeijnen segel, dat
voir ons comen is Henric Henricx Sblesers soen en heeft eerffelike
gepacht teghen Jannen van Aken een stuc lands dat gheheiten is "Boeden Hoefken" en dat ghelegen is in die heertscap van Spoirdonc inder
parochie van Oirscot metter eenre siden aen Jans erve van Aken
voirsc. metter andere siden aen Claus Hermans erve en met enen eijnde
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bornt te ghelden ende te betalen. Ende die voirsc. Jan heeft gheloeft
op hem ende op sijn goet den voirsc. Henrike ende sine erfgenamen na
hem die voirsc. erfenis te weren over den voirsc. pachte alsmen erve
met rechte sculdich is te weren ende allen voercommer dair in af te
doen sonder dat sestende deel van tien auden groten siaers dienen
Jannen vanden Dijc dair jairlijcs uut gheldende is. Ende Henric
voirsc. heeft tonderpande gheset bi die voirsc. erfenis een ghelaech
metten husingen dair op staende ende met sinen toebehoirten ghelijc
als hi dat ghecregen hadde teghen Willem van Audenhoven ghelegen tot
Spoirdonc inder parochie voirsc.. Ende die voirsc. Henric heeft gheloeft op hem ende op sijn goet den voirsc. Jannen ende sinen erfgenamen na hem die voirsc. erfenis nette husinge dair op staende ghelijc als die voirsc. sijn te weren tot enen onderpande alsmen erfonderpande met rechte sculdich is te weren ende allen voircommer dair
in af te doen sonder een halve mudde roggen siaers erfspachts ende
enen auden groeten siaers diemen jairlics dair ute gheldende is. Ghegeven inden jair ons Heren gheboert dusent driehondert neghentich ende vive opten derden dach in februario.
(Henric, zoon van Henric Sblesers, heeft van Jan van Aken een
stuk land, genaamd "Roeden Hoefken" te Spoordonk (belendende
percelen: Jan van Aken, Claus Hermans en Henric Sblesers) in
erfpacht verkregen voor 7 lopen rogge per jaar. Uitgezonderd is
het zestiende deel van 10 oude groten per jaar, die aan Jan
vanden Dijc uit dit goed moeten worden betaald. Tot onderpand
stelt Henric huis en "aangelach" en alles wat daartoe behoort,
zoals hij van Willem van Audenhoven heeft verkregen.)
40. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
2 november 1395

Wij Henric Vos, Jorden Brant, Godevart Ackermans, Wouter van Gunterslaer, Henric Ghenen, Godevart Godevart Delien soen ende Arnt Heilghenen, scepen in Oerscot, tughen onder onsen gemeijnen seghel, dat
voir ons comen is Arnt Arts soen van Senthomars ende heeft erfeliken
vercocht voir hem ende voir sinen erfgenamen na hem Elisbette siere
suster vanden ierste bedde tot horen behoef ende hore erfgenamen na
hore al alsulken goet eest have eest erve of wat goede dat is dat hem
verstorven ende bleven was van vader en van moeder ende dat hem inder
prochien van Oirscot ommermeer versterven ende bliven mocht soe wair
die voirsc. goede gheleghen mochten siin binnen der voirsc. prochien
in harden in weke in diepe oft droege, ende Arnt voirsc. heeft helmelinge ende tot eweghen daghen verteghen op die voirsc. goede tot behoef Elisbetten voirsc. ende hore erfgenamen na hore ende heeft voirt
gheloeft op hem ende op sijn goet dat voirsc. vertijen stedich ende
vast te houden tot ewegen daghe sonder wedersegghen. Ghegeven int
jair ons Heren gheboirt dusent driehondert neghentich ende vive opte
andere dach in novembris.
(Arnt, zoon van Art van Senthomars (= Saint Omer in N.Frankrijk)
heeft de goederen,, die hem van zijn ouders waren aangestorven,
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verkocht aan zijn halfzuster Elisabeth.)
41. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT

28 februari 1396
Wij Willem Andries zoen was, Jan vander Raffendonck, Jan die Kromme,
Jan die Gruter van Rodereijghen, Henric vanden Schoet, Peter vanden
Schoet ende Jan van Voirt, scepen in Oerscot, tughen onder onsen
ghemeijnen seghel dat voir ons comen is Gherart die Wever, Arnt Swevers soen, ende heeft opghedragen erfeliken ende overghegeven voir
hem ende voir sinen erfgenamen na hem Jannen van den Stadecker provisoer sHeilichs Gheest van Oerscot tot behoef sHeilichs Gheest van
Oerscot voirsc. alsulken erfpant als hi vercregen hadde van Jannen
vanden Stadecker voirsc. ende dair Jan met recht toecomende was als
voir ghebrecken van verganghen pacht ende jairghelt dat men den Heileghen Gheest voirsc. jairlics gheldende was uter helfte van alsulken
erfenissen ende goede als Jan Monec te besitten plach ghelegen tot
Boterwijc inder prochie van Oerscot, ende dat Gherit voirsc. halmelingen ende tot ewegen dagen heeft vertegen dair op tot behoef sHeilichs Gheest voirsc., ende heeft voirt gheloeft op hem ende op siin
goet dat voirsc. opdragen overgheven ende vertien stendich ende vast
te houden tot ewegen daghe sonder wedersegghen. Ghegeven inden jair
ons Heren gheboirt duzent driehondert neghentich ende sesse den
achtentwentichsten dach in februario.
(Gherart die Wever, zoon van Arnt die Wever, heeft aan Jan vanden
Stadecker, provisor van de Tafel van de H.Geest, overgedragen
het erfpand (onroerend goed), dat hij van Jan vanden Stadecker
had verkregen en dat Jan rechtens toekwam in verband met de niet
betaalde pachten en jaargelden, die men aan de Tafel van de H.
Geest verschuldigd was uit de helft van de goederen, die Jan
die Monec te Boterwijc bezat.)
42. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
13 mei 1396

Wij Willem Andries zoen was, Jan vander Raffendonc, Jan die Kromme,
Jan die Gruter van Roedereijghen, Henric vanden Schoet, Peter vanden Schoet ende Jan van Voirt, scepen in Oerscot, tughen onder onsen
ghemeijnen seghel dat voir ons is comen Wouter Matheus zoen was van
Esch ende heeft overghegeven ende opghedragen erfeliken voir hem ende voir sinen erfgenamen na hem Snellarden van Spulle tot sinen behoef ende siere erfgenamen na hem alle alsulken pachte als hem jairlics ghelt Moedel van Haubraken dat is te weten drie mudde rogghen
ende een lopen roggen siaers erfs pachts ghelijc als scepen brieve
dair opghemaect begripen ende inhouden uutghenomen dair af een mudde
rogghen siaers dat Jacop Deenkens zoen was van Esch dair te voren op
ghecocht ende gecreghen hadde, ende dat die voirsc. Wouter heeft gheloeft op hem ende op siin goet den voirsc. Snellarden ende sinen erfgenamen na hem die voirsc. erfrogghen te weren alsmen erve met recht
sculdich is te weren, ende allen vorcommer dair in af te doen die van
sinenweghen dair ommermeer op mach comen. Ghegeven inden jair ons
Heren gheboirt duzent driehondert neghentich ende sesse dertien daghe
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(Wouter, zoon van Matheus van Esch, heeft aan Snellard van
Spulle overgedragen een erfpacht van 3 mud en 1 lopen rogge
per jaar, die Moedel van Ilaubraken hem jaarlijks schuldig is,
uitgezonderd 1 mud rogge, dat Jacob, zoon van Deenken van Esch,
eerder had verkregen.)

VI. OUDE TOPONYMICA
(vervolg)
Uitdrukkelijk stellen wij nog eens, dat wij in deze rubriek geen kant
en klare definities of verklaringen willen geven. Wel memoreren wij
meningen van gerenommeerde toponymisten en trachten deze op de plaatselijke en streeksituaties te enten. Gaarne geven wij onze mening echter voor een betere. Korrigerende aanvullingen van vakgeleerden en gedegen amateurs in ons blad zullen zeker verhelderend werken en in brede kringen groter interesse wekken voor deze tak van wetenschap. Hebben wij ons in de eerste jaargang enkel beziggehouden met toponymica
betreffende het grondgebied der gemeente Best, thans willen wij ook
de gebieden van Oirschot, Veldhoven en van andere Kempische gemeenten
bestrijken. Eventuele kopij hieromtrent uit onze lezerskring zien wij
met belangstelling tegemoet.
18.

"Eeuwsel
"
(BEST)

Evenals het reeds eerder behandelde "Tabbaard" is ook "Eeuwsel" een
geregeld in de oude verpondingsregisters van Best voorkomend toponiem.
Lindemans leidt het af van "ooi" (schaap) en vertaalt "eeuwsel" als
schapenweide (sele of seel = woning), schrale droge weide, dus weiland op minder vruchtbare grond. Moerman wil "eeuwsel" door middel
van "sel" of "sele" doen afleiden van het werkwoord "eeuwen" (= voederen). Dit zou dan hetzelfde zijn als het Latijnse "pascere" (= weiden); het znw. "eeuwsel" zou in het Latijn vetaald kunnen worden met
"pastin" of "pastus" (= weiland, ook wel eens "eeuwland" genoemd).
19.

"De R e u11 t e n(BEST)

Het werkwoord "Teuten" is volgens Vercoullie en Moerman hetzelfde als
"roten" (van vlas en hennep, waarbij de stengels aan inwerking van
vochtigheid worden blootgesteld, om de kleverige substantie van de
bast te doen verdwijnen en de samenhang tussen de vezels bijna geheel
op te heffen). Het toponiem "De Reuten" zou dus betekenen de plaats,
waar geroot werd.
20.

"Schoor"
(BEST)

De oorspronkelijke betekenis van ons tegenwoordige woord "schoorsteen"
is: de steen die de rookvang schoort of steunt. Schoren = steunen,
stutten, schragen en een schoor is een balk of paal als steun onder

of tegen iets geplaatst. In Noord-Brabant is het vaak de benaming van
oeverstukken langs kleine rivieren, dus land aan een rivier of beekje gelegen of ook aangewonnen of aangespoelde grond bij een dijk.
Schoor is ook een balkbruggetje over een kleine waterloop.
"Lazarusbocht" (OIRSCHOT)
21.
Reeds eerder (aflevering 3, jaargang 1, blz. 145, nr. 12) gaven wij
een interpretatie van het toponiem "Bocht" en wel als een omheind
stuk grond tussen de landerijen in. "Lazarusbocht" zou men dus kunnen
vertolken als een afgezonderde plek voor melaatsen en of pestlijders.
Mogelijk is het een herinnering aan een oude leprozerij.
(OIRSCHOT)
"Boterwijk"
22.
Sabnfeld memoreert in zijn "Veldnamen van Nederland" enige anekdotische verklaringen, die hem werden verstrekt van "Boterweide",
"Hulfterkamp", "Jaskamp", "Twaalfguldensakker", etc., namelijk als
land dat verkocht werd voor een vaatje boter, een paar hulfters (klompen), een jas, twaalf gulden, etc.. Schiánfeld vindt dit echter onjuist en verklaart "Boterweide", "Boterkamp" en "Boterven" als vruchtbare grond, waarop de koeien veel boter geven. "Boterwijk" staat dus
tegenover land, dat tamelijk onvruchtbaar en maar weinig waard is zoals bijvoorbeeld de "Dubbeltjesakker".

"Bijsterveld" (OIRSCHOT
23.
Bijster betekende reeds in het Middelnederlands verwilderd, onbegaanbaar, slecht, niet onderhouden. Onder Bij sterveld verstond men een
stuk land, dat mager en weinig vruchtbaar was, en "Heren van Bijsterveld" noemde men de vagebonden en landlopers of armen en behoeftigen.
24.

"Hemelrijken"

(VELDHOVE

Moerman ziet het toponiem "Hemelrijken" beneden de grote rivieren ontstaan uit "hemel" in tegenstelling met "hel". De naam werd aan een
plek grond gegeven vanwege zijn vruchtbaarheid. Ironisch werd ook wel
eens slechte grond zo genoemd. Sch5nfeld laat de mogelijkheid open,
dat sommige hemelnamen uit "heimael" (gerechtsplaats) zijn ontstaan.
Anderen willen het uit de hogere ligging verklaren. Voor ons is het
probleem van de hemelrijk-toponiemen zeker nog niet opgelost.
25.

( VELDHOVEN)
"Vlasroot"

Vlasroot is een veldnaam, waarmede men de plaats aanduidde, waar het
19).
vlas werd geroot of in de roten werd gelegd (zie nr.
( VELDHOVEN)
"SchOot"
26.
De veldnaam "Schoot", aldus Scheefeld, is te plaatsen bij de groep
toponiemen, die betrekking heeft op de afsluiting of omheining van
percelen land. Op de onbebouwde terreinen of het vrije veld werd het
vee gedreven om te grazen. Daartegenover kende men het afgeschoten
perceel land (akkers en hooilanden), dat men "schot" of "schoot"
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schapen of ook de plaats, waar het zwervend vee werd opgeborgen
(vgl. schutten = afsluiten door een schot of schutting).
27.

"Wintelre"
(VESSEM)

De Vries verklaart Wintelre (ontstaan uit Winterlo) als het bos van.
Winter (persoonsnaam Winidhari). Dit lijkt ons niet waarschijnlijk.
Een zeer aanvaardbare interpretatie geeft A. de Bont, die het eerste
lid, zoals bij Winterweerd en Wintervliet, beschouwt als de benaming
van het koude seizoen. Hij ziet deze mening bevestigd door de ligging van Wintelre ten opzichte van de aangrenzende dorpen. Wintelre
ligt namelijk open en bloot voor de koude noordenwind. Het toponiem
"Winterbos" lijkt hem derhalve voor deze plaats zeer zeker mogelijk.
28.

"Krei

j

e

1 (VESSEM)
t"

De naam van het gehucht Kreijelt of Kreiel te Wintelre wordt in oude
registers ook gespeld als Craijelt en betekent zoals Kraaiel en Kralo
"lo" of bos der kraaien (Kraaienbos).
29.

"Knegsel

"

(VESSEM)
De tweede lettergreep "sel" (mnl. sael, sale of sele) betekende woning, zaal, verblijfplaats. In 1341 vinden wij de schrijfwijze
"Knechtsel". De Vries denkt bij deze samenstelling van "knecht" en
"sel" evenals bij "Heersel" aan een pleisterplaats voor langstrekkende legers, waarbij dus onder knecht "wapenknecht" wordt verstaan.
(Gaarne houden wij ons voor betere explikaties aanbevolen.)

VII. GENEALOGICA
1. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOOM VAN CORNELIUS MARTINUS
ODULPHUS SCHEEPENS, geb. 31-12-1954 te Best.

(De exacte voorlopige gegevens binnen in 1660)
I. WILLEM SCHEPENS
geboren: vermoedelijk tussen 1580 en 1590
gehuwd : vermoedelijk tussen 1605 en 1615
II. ADRIAEN, zoon van Willem
geboren: vermoedelijk tussen 1605 en 1615
gehuwd : vermoedelijk omtrent 1635/1636
III. LAUREIJS, zoon van Adriaen
geboren: 1637
gehuwd : 1-8-1660 met Jenneken, dochter van Denis, zoon van
Jacob Kemps (R.K. Best: 1 fol. 202, Schepenen Oirschot: 43 f. 191)
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Hendricus
Wilhelmus
(RK Best: 1 f. 123 resp. 137)
23-2-1678
1-2-1661
b) WILHELMUS, zoon van Laureijs
gehuwd met: Maria, dochter van Johannes de Roij op
9-6-1689 (RK Best: 1 f. 202, Schepenen Oirschot 45 f. 37)
V. a) Kinderen uit huwelijk IV b:
Helena
Arnoldus
Wilhelmus
16-10-1694
18-11-1691
17-4-1690
RK Best: 1 f. 175
RK Best: 1 f. 169
RK Best: 1 f. 166
Laurentius
Anna
8-9-1699
16-12-1696
RK Best: 1 f. 184
RK Best: 1 f. 180
ARNOLDUS, zoon van Wilhelmus
b) gehuwd met: Catharina, dochter van Wilhelmus Baijens op
15-5-1729 (RK Best: 1 f. 220, Schepenen Oirschot 48 f. 5)
VI. a) Kinderen uit huwelijk V b:
Joannes
Wilhelma
Maria
31-1-1736
19-11-1732
20-3-1730
279 RK Best: 1 f. 287
RK Best: 1 f.
RK Best: 1 f. 273
Anna Maria
19-4-1740
RK Best: f. 336
b) JOANNES, zoon van Arnoldus
gehuwd met: Maria, dochter van Jan, zoon van Peter van
Cuijck op 24-1-1762 (RK Best: klapper blz.
156, Schepenen Oirschot 49 f. 146)
a)
Kinderen
uit
huwelijk
VI b:
VII.
Adrianus Wilhelmus Anna Maria Joannes
Arnoldus
20-3-1763 3-3-1765 5-10-1767 25-3-1770 25-4-1772
(RK Best: f. 65, 76, 90, 105,
Leonardus
Joannes
116, 132, 157.)
14-12-1778
9-5-1775
b) LEONARDUS, zoon van Joannes
gehuwd met: Joanna Maria, dochter van Henricus van de
Sanden op 16-2-1806 (RK Best: klapper blz.151)
VIII.a) Kinderen uit huwelijk VII b:
Anna Maria
Arnoldus
Joannes
Maria
13-6-1807 7-12-1809 10-10-1813 22-1-1816
(doopboek RK Best: 1780 - 1831)
b) ARNOLDUS, zoon van Leonardus
gehuwd met: Joanna Maria, dochter van J.F.v.d-Zande op
24-4-1842 (B.S. Best)
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a) Kinderen uit huwelijk VIII b:
Johannes Franciskus
15-10-1847
(B.S. Best)
b) JOHANNES FRANCISKUS, zoon van Arnoldus
gehuwd met: Elisabeth Hurkx (St.-Oedenrode) op 27-6-1884
(B.S. Best)

X.

a) Kinderen uit huwelijk IX b:
Cornelius Johannes Martinus Josephus
17-5-1893
17-10-1895
(B.S. Best)
(B.S. Best)
b) CORNELIUS JOHANNES, zoon van Johannes Franciskus
gehuwd met: Maria Catharina van Abeelen op 3-7-1919
(B.S. Best)

XI.

a) Kinderen uit huwelijk X b:
Franciscus Antonius Maria
3-5-1920
Joanna Josephina
24-3-1924
Martinus Theodorus
1-9-1929
Theodorus Leonardus
24-1-1932

Antonius Odulphus
9-7-1921

Elisabeth Maria Arnolda Maria
31-5-1925
8-10-1926
Joannes Josephus Maria Adriana
19-4-1928
11-1-1931
Henricus Wilhelmus
8-6-1933

Waltherus Josephus Cornelius Maria Bernadette
2-3-1935
23-7-1936
Catharina Cornelia
27-8-1940

(allen B.S. Best)

b) ANTONIUS ODULPHUS, zoon van Cornelius Johannes
gehuwd met: J.M. van de Sande op 23-2-1954 (B.S. Best)
XII. a) Kinderen uit huwelijk XI b:
Cornelius Martinus Odulphus
31-12-1954
Antonius Franciscus Maria
11-2-1958
Theodorus Johannes Odulphus
18-10-1962

Martinus Joannes Jozef
6-3-1957

Johannes Cosmas Jozef
5-3-1961
Antonia Catharina Joanna
14-7-1967

2. HET GESLACHT BASELMANS van 1672 - 1971
(Gegevens verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar,
vervolg op GENEALOGICA nr. 2 van aflevering 4, jaargang 1).
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HENRICUS BASELMANS
12- 1-1812 Adam
1- 3-1815 Jan Baptist

X

WILHELMINA VAN LIESHOUT
get. Jan B.Vloors, J.v.d.Sanden
H.v.d.Oetelaar, G.v.Asten

WILLEM BASELMANS
24- 5-1813 Jan
29- 7-1819 Wilhelmina

X

JEANNE MARIE SMOLDERS
get. G.de Wit, J.Baselmans
J.van Rooij, J.v.d.Linde

JOHANNES BAZELMANS
1- 9-1814 Johanna
5- 2-1821 Henricus
4- 5-1822 Jacoba

X

JOHANNA VAN
get. G.de Wit, G
J.Bertrums,
G.de Wit, J

ADRIANUS BASELMANS
15- 3-1815 Bartel
27-10-1819 Willem
13- 4-1822 Antonius

X

CATHARINA BOGERS
get. G. de Wit, G.Beijsens
P.Timmers, J.Bertrums
t
G.de Wit, J.van Rooij

JOHANNES BAZELMANS
21-12-1823 Willemijna
30-11-1824 Dielis
31-12-1825 Dielis
17- 1-1828 Franciscus
20- 5-1830 Johannes
30- 7-1833 Egidius

X

JOHANNA SENDERS
get. J.v.d.Meerendonk, J.Groenen
J.F.Somers, L.Somers
J.F.Somers, L.Somers
H.v.d.Linden, A.Schippers
H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden
P.v.Cronenburg, J.v.Rooij

HENRICUS BASELMANS
19- 3-1834 Egidius
19- 4-1835 Hendriena
5- 7-1837 Wilhelmina
6- 7-1839 Petronella
22- 1-1842 Joanna

X

GEERTRUDA SCIIEEPERS
get. G.de Wit, J.van Rooij
" J.F.Lodewijcks, J.v.Rooij
J.v.Rooij, J.F.Lodewijcks
J.v.d.Sanden, J.v.Ham
J.v.d.Sanden, J.v.Ham

HENDRICUS BASELMANS
9- 3-1836 Hendricus
23- 9-1837 Johannes

X

FRANCIJNA SMITS
get. H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden
" H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden

ADRIAAN BASELMANS
5- 4-1838 Maria
7- 1-1840 Henricus
30- 3-1842 Johannes
12- 5-1844 Adam
7- 5-1847 Wilhelmina
19- 5-1850 Johanna Petronella
8- 3-1854 Johannes

X

JAN BASELMANS
18- 6-1841 Wilhelmina
7- 9-1842 Hendriena
2- 3-1844 Willem
20- 9-1847 Hendricus
9-12-1849 Peter Johannes
9- 7-1853 Hendriena
14- 3-1856 Martinus

X

ROOIJ

.Beijsens
J.v.d.Linden
.van Rooij

HENDRINA SMITS
H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden
G.v.d.Kruijsen, G.v.Lierot
J.F.Timmers, P.J.Timmers
Th.v.d.Ven, St.Leeven
St.Leeven, Th.v.d.Ven
Chr.de Greef, J.v.Nuenen
Chr.de Greef, Joh.v.Nuenen
JOHANNA VAN DE RIJT
get. H.v.d.Linden, J.de Pon
H.v.d.Linden, A.v.d.Linden
H.v.d.Linden, A.v.d.Linden
H.v.d.Linden, A.v.d.Linden
ft
H.v.d.Linden, J.de Pon
A.v.d.Linden, Eg.v.d.Ven
Eg.v.d.Ven, J.v.d.Ven
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WILLEM BASELMANS
26-11-1844 Johanna Maria
5- 3-1846 Adriaan
24- 5-1848 Jan
13- 7-1852 Antonius
30- 8-1856 Catharina
5- 7-1858 Joanna
2- 1-1861 Wilhelmus
17- 6-1864 Elisabeth
FRANCISCUS BAZELMANS
12- 1-1855 Johannes Franciscus
21- 7-1856 Godefridus
31- 5-1858 Johannes Mathias
21- 5-1860 Henricus
9- 4-1863 Wilhelmus
10- 1-1866 Francis
ANTONIJ BAZELMANS
7- 2-1855 Wilhelmus

ANTONET GROENEN
get. St.Leeven, Th.v.d.Ven
" Th.v.d.Ven, G.Beijsens
J.de Pon, A.v.d.Linden
Chr.de Greef, J.v.Nuenen
E.v.d.Ven, A.Somers
E.v.d.Ven, P.Louwers
J.Tops, E.v.d.Ven
P.Louwers, E.v.d.Ven
MARIA VAN LUIJTELAAER
X
get. Ch.de Greef, J.v.Nuenen
" Chr.de Greef, J.v.Nuenen
Chr.de Greef, J.v.Nuenen
Chr.de Greef, Th.v.d.Ven
Chr.de Greef, Fr.Bazelmans
Chr.de Greef, P.v.Lippen
X

JOHANNA CATHARINA VAN BARSCHOT
get. Chr.de Greef, J.v.Nuenen

JAN BAZELMANS
5- 4-1855 Johannes
3- 2-1867 Catharina
20-A-1858 Theodora
10- 8-1860 Allegonda
15- 2-1863 Adriana
13-11-1866 Catharina

X

WILI MINA LIEBREGTS
get. Chr.de Greef, J.v.Nuenen
Chr.de Greef, J.v.Nuenen
Chr.de Greef, Fr.Bazelmans
Chr.de Greef, Fr.Bazelmans
Chr.de Greef, Fr.Bazelmans
Chr.de Greef, Fr.Bazelmans

ANTONIJ BAZELMANS
27-11-1861 Catharina
14- 5-1866 Gerardus
5- 3-1869 Maria
21- 1-1876 Adriana

X

ANNA CATHARINA VAN HERK
get. Chr.de Greef, Fr.BazeImans
" Chr.de Greef, P.v.Lippen
" G.Habraken, Chr.de Greef
" H.A.Habraken, A.Maas

JOHANNES BASELMANS
22-12-1870 Johanna Cornelia
15- 1-1873 Hendrika
11-12-1876 Maria Elisabeth
19- 4-1879 Petronella
ADRIAAN BASELMANS
9- 7-1872 Johannes
8- 4-1874 Wilhelmus
1-11-1877 Antonetta
12- 6-1880 Hendricus

X

X
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Maria
30- 5-1886 Johannes Franciscus
14- 1-1888 Gerardus Antonius
Josephus
18- 7-1890 Antonius Franciscus
Louisius

get. C.H.Habraken, A.Maas
" H.A.Habraken, A.Maas
" C.H.Habraken, A.Maas
"

G.de Vries, A.Maas

?I

I/

X

BARTHOLINA EIJMANS
get. P.Louwers, P.Blom
" J.J.v.d.Ven, J.Somers
Fr.Somers, J.J.v.d.Ven
" H.A.Habraken, A.Maas
ELISABETH VAN EXEL
get. P.Louwers, J.v.Esbeek
" G.Habraken, A.Maas
" A.v.d.Linden, P.Louwers
" P.Louwers, A.v.d.Linden

MARIA RIJKERS
X
JAN BASELMANS
get. P,Louwers, A.v.d.Linden
30- 3-1876 Wilhelmus
" J.J.v.d.Ven, P.Louwers
8- 3-1878 Antonetta Cornelia
CORNELIA LUCIA HABRAKEN
JOHANNES FRANCISCUS BAZELMANS X
17- 6-1879 Anna Maria Francisca get. H.A.Habraken, A.Maas
18- 1-1881 Franciscus Johannes
" H.A.Habraken, A.Maas
Gerardus

EGIDIUS BAZELMANS
22- 5-1882 Johannes Wilhelmus
29-10-1883 Antonetta
11- 1-1886 Willem
5-11-1888 Cornelius Johannes
27- 3-1890 Johannes
3- 1-1893 Arnoldus Cornelis
15- 2-1896 Catharina Hendrica
9- 4-1898 Johanna Gertruda

X

POULINA DER KINDEREN
get. P.Louwers, J.v.d.Schans
P.Louwers, A.v.d.Linden
" M.v.Kemenade, P.Louwers
P.Louwers, M.v.Kemenade
M.v.Kemenade, P.Louwers
W.Poppelier, J.J.v.d.Ven
L.v.d.Looij, P.Faessen
F.v.Dommelen, J.Koppelmans

(wordt vervolgd)
(Zie ook hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2: Genealogische aantekeningen betreffende de geslachten LINTERMANS en
VOS VAN BEERSE.)

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
(vervolg)
9.

"De Lakenhal " (Vrijthof 10)

De monumentenlijst der gemeente Oirschot omschrijft dit perceel als
volgt: " Huis met witte topgevel met vlechtingen, vermoedelijk XVIII.
Luiken. Fraai gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en
kunsthistorische waarde. "
Op een oude primitieve tekening van 1620 staat als eigenaar van dit
pand genoteerd:
A. MATHIJS VAN DER BERCKT
De oude verpondingsregisters vermelden de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
B. JASPER MICHIEL VAN COURSEL en iets later diens kinderen JAN,
GERART en HENRICA.
omstreeks 1640
"Huijs den Laekehhal aen de merkt", Kerkhof 1, fol. 115r
grootte: niet vermeld, aanslag: 2 gulden 10 stuiver
C. GERART VAN COURSEL en later diens weduwe CATHALIJN omstreeks 1650
v
"Hdijs den Laekenhal aen de merkt", Kerkhof 1, fol. 114
D. DE KINDEREN VAN JACOB SELANTS

1697
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""Huijs den Laekenhal aen de merkt", Kerkhof 1, fol. 72
E. JOORIS ZEELANTS
"Huijs den Laekenhal aen de merkt", Kerkhof 2, fol. 148v

1732

F. HENDRICK EIJMBERT VLB1INCX

1737

"Huijs den Laekenhal aen de merkt", Kerkhof 2, fol. 148v
G. MARIA DE WEDUWE VAN EIJMBERT VLEMMINCX
"Huijs den Laekenhal aen de merkt", Kerld1b13, fol. 197v
H. HENDRICK JAN BABTISTE SMIT
"Blijs den Laekenhal aen
, aé merkt", Kerkhof 4, fol. 139
I. DE KINDEREN VAN ANTHONIJ VAN DIEPT
"Huijs den Lakenhal en stal aan den markt"
grootte: niet vermeld, aanslag: 2 gulden 13 stuiver
verpondingsboek: Kerkhof 5 fol. 135v
J. DE KINDEREN VAN JOHANNES HENDRIKUS MERCK: HENDRIK, JASPER,
HENDRIKA, ANNA en CATHARINA
"Huijs den Lakenhal en stal aan den markt", Kerkhof 6,
fol. 135
De kadastrale leggers vermelden de volgende eigenaren:
K. DE KINDEREN VAN JOHANNES MERCK (winkelier)
"Huis en erf"
groot: 1 roede 23 ellen, F 772, art. 431
L. ADRIAAN MERCX (winkelier)
"Huis en erf", F 772, art. 926
M. JAN MERCX en cons. (smid)

1754
1773
1800

1803

1832

1832
1848

"Huis en erf"
groot: 1 A 23 CA, F 772

toevoeging in 1886
"Buis en erf"
groot: 1 A 0,6 CA, F 771, art. 1476, nu F 2761
N. WILHELMUS JACOBUS MERCX (koopman) en CORNELIA CHRISTINA
MERCX (modiste)
1892
"Huis, schuur en erf"
groot: 2 A 28 CA, F 3094, art. 3708
0. JOSEPHINA MARIA SCHUURMAN, WEDUWE VAN WILHELMUS JACOBUS
MERCX, en JOHANNES JOZEF CORNELIS MERCX (koopman)
"Huis, erf en magazijn"
groot: 2 A 28 CA, F 3094, art. 4084
P. JOHANNES JOZEF CORNELIUS MERCX (koopman)
"Huis, erf en magazijn"
groot: 2 A 28 CA, F 3094, art. 4084
10.

"De

Prins

van

1936
1944

Oranje"

(Het pand Markt 19, waarin thans de AMRO-BANK is gevestigd, staat
niet op de lijst van onroerende monumenten der gemeente Oirschot.)

(Markt

19)

In de oude verpondingsregisters ontmoeten wij de volgende eigenaars
van dit perceel:
omstreeks 1700
A. AERT VAN ROIJ
"Huis en hof"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
v
verpondingsboek: Kerkhof 2, fol. 63
1715
B. MR. THEODORUS MESSEMAECKERS
"Huis en hof"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
v
verpondingsboek: Kerkhof 2, fol. 63
na 1715
C. JAN HENRICX VAN DEN NIEUWENHUIJSEN
"Huis en hof"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
v
verpondingsboek: Kerkhof 2, fol. 63
1734
D. JOSEPH DIRCX VAN BEERS
"Huis en hof"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
verpondingsboek: Kerkhof 2, fol. 63v
1748
E. JOHANNES JOSEPHS VAN BEERS
"Huis en hof"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
verpondingsboek: Kerkhof 2, fol. 63v
F. HELENA DANIELS DE ROIJ, WEDUWE VAN JOHANNES JOSEPHS VAN
1753
BEERS
"Huijs en hof de Prinse van Oranje"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
Kerkhof 3, fol. 85
1780
G. LEONARDUS DE ROIJ
(bij testament voor schepenen van Lieshout gepasseerd)
"Huijs en hof de Prinse van Oranje"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
Kerkhof 4, fol. 56v
1781
H. ANDREAS NAHUIJS
""Huijs en hof de Prinse van Oranje"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
Kerkhof 5, fol. 59
1800
I. JOHANNES VERSPEEK
"Huijs en hof de Prinse van Oranje"
groot 16 roeden, aanslag 2-7-8
Kerkhof 6, fol. 58
De oude kadastrale leggers vermelden de volgende eigenaren:
1832
J. JOHANNES CORNELIS VERSPEECK en iets later de weduwe
"Huis, schuur en erf"
groot: 4 roeden 89 ellen, F 597, art. 734/2
"Tuin"
groot: 10 roeden 10 ellen, F 598, art. 743/3

-35K. MARIA ANNA VERSPEEK (te Berlicum)
na
"Huis, schuur en erf"
groot: 4 roeden 89 ellen, F 597, art. 1217
"Tuin"
groot: 10 roeden 10 ellen, F 598, art. 12.17
L. ANTONIJ CORNELIS VERHOEVEN
"Huis, schuur en erf"
(1868 afgebrand)
groot: 4 roeden 89 ellen, F 597, art. 2117
"Tuin"
groot: 10 roeden 10 ellen, F 598, art. 2117
M. CATHARINA BARBARA HEIJNSBERGEN,WEDUWE VAN ANTONIJ
CORNELIS VERHOEVEN
"Huis, schuur en erf"
groot: 4 roeden 89 ellen, F 597, art. 2117
"Tuin"
groot: 10 roeden 10 ellen, F 598, art. 2117
N. GERARDUS HENRICUS PRINCEE (slager en rijtuighouder, overleden 1945), NICOLAAS HENRICUS PRINCEE (graanhandelaar,
overleden 1930), HENDRIK PRINCEE (slager, overleden in
1911) en PETRONELLE JOHANNA PRINCEE (koffiehuis-houdster) na 1900
"Huis, schuur en erf"
groot: 4 roeden 89 ellen
"Tuin"
groot 10 roeden 10 ellen
F 598 plus F 599 wordt F 3352, art. 4949
Verbouwing in 1921, scheiding 1931
0. a. HENDRIK PRINCEE, zoon van Hendrik (slager)
vereniging: F 2828, F 584, F 4187 en F 3352 (zie N.)
" 2 Huizen, schUur en tuin" groot 68 A
nieuwe sektiet F,4380, art. 5561/28 uit:
art. 5561/7 F 2828 : tuin, 28 A 60 CA
art. 5561/20 F 584 : tuin, 7 A 80 CA
art. 5561/25 F 4187: tuin, 18 A
art. 5561/27 F 3352 : huis en tuin, 14 A 99 CA
succ. 1949 en 1950, scheiding 1951
b. van deze 68 are aan P.F.E. VAN DE WAL
29 A 95 CA, art. 7201/2 (weiland, bouwterrein)
c. eveneens van deze 68 are aan de GEMEENTE
5 A 2 CA art. 485/2992 (toegang)
d. HENDRIK behoudt zelf 33 A 3 CA, art. 5561/29, F 4648
(winkel, café, schuur, erf, tuin)
P. THEODORUS JOHANNES PRINCEE
"Winkel, café, schuur, erf, tuin"
F 4648, art. 5561/29
33 A 3 CA (Theodorus overlijdt 5 weken na Hendrik)
Q. MEJUFFROUW EMILIE HUBERTA HERMANS
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'Winkel, café, schuur, erf, tuin"
F 4648, art. 5561/29, 33 A 3 CA
R. a. AMRO-BANK, OIRSCHOT
" Winkel, café, schuur, erf, tuin"
F 5533, art. 8183
b. GEMEENTE OIRSCHOT
2715 m 2, de Amro-bank houdt dus 588m
c. MEVROUW C.M.A. DE KROON VAN DEN OEVER
200 mL, de gemeente houdt dus 2515

1967

2
m2

1898
IX. DE EXPOSITIE "DOCEREND VERLEDEN" TE BEST

1956

1961
1961

1964

1964

De tentoonstelling "Docerend Verleden" in de burgerzaal van het raadhuis te Best behoort nu reeds drie maanden tot het verleden. Zij werd,
evenals de expositie te Oirschot in 1971, een groot sekses, Ruim 3000
bezoekers werden geteld. Vooral onder de jeugdigen waren vele enthousiaste bezoekers, die voor de wereld van toen een zeer grote interesse toonden. De toeloop was herhaaldelijk zo groot, dat de vijf aanwezige explikateurs oren en monden tekort kwamen, om alle vragen te
beluisteren en te beantwoorden.
Een unieke kollektie gereedschappen uit het oude kuipers-, timmermanen klompenmakersambacht, een verzameling keurige reprodukties van
oude foto's, prentbriefkaarten en tekeningen, de blazoenen, bogen en
het vaandel van het St.Odulphusgilde te Best, een keUrkollektie van
oude oorkonden en archiefdelen van de oude Heerlijkheid en Vrijheid
Oirschot-Best van 1290 tot 1700, en een kleine handbibliotheek, bestaande uit uitstekende standaardboeken over leven, weten en werken
in het verleden, vormden inderdaad één groot "docerend verleden".
Bijzonder verheugend is echter de nawerking van deze expositie. Wij
menen hiermede in de roos te hebben geschoten. Naar aanleiding hiervan ontvangen wij nog steeds vele bezoekers op het streekarchivariaat
die zeer uiteenlopende onderwerpen in het archief en onze handbibliotheek komen bestuderen. Het aantal bezoekers is sinds deze expositie
als het ware vertienvoudigd. Er wordt ijverig gespeurd naar toponymische, genealogische en historische gegevens. Ook de lijst van Campinia-abonnees is met een klein honderdtal vermeerderd. Uit vele
plaatsen binnen en buiten Brabant bereiken ons naar aanleiding van
de tentoonstelling schriftelijke verzoeken om allerlei inlichtingen.
De benaming van deze tentoonstelling als "Docerend Verleden" is dus,
dunkt ons, zeer juist geweest en heeft aan onze doelstelling ten volle beantwoord.
De organisatoren van "Docerend Verleden"

1970
1971
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LIJST VAN KEMPISCHE STEDEN, VRIJHEDEN, DORPEN EN KLOOSTERBEZITTINGEN IN 1526 MET OPGAVE VAN HET AANTAL HAARDSTEDEN
EN HUN BIJDRAGE IN DE BEDE.

gld.

st.

den.

gld.
Sond. en Veldh.

375

Haardsteden

Blaerthem

1 31

totaal

Woensel

667

belastbaar

den.

totaal

9

5

111

10

4

40

30

8

8

195

147

74

56

224

192

2472

14

9

778

584

Zeelst

270

13

10

Oostelbeers

236

19

10

74

56

Eindh.

815

7

10

Middelbeers

151

18

6

45

34

Joffs.Clooster

981

Oirschot

13

6

86

17

7

4

0

Eersel

537

19

2

173

130

Hoijdonc

Bergheijck

805

5

8

249

187

Abdijav.Postel

272

5

Floref met Lieshout

100

Duijsel

132

8

41

31

Hapart

206

12

2

63

48

Lou' onder
Eersel

189

12

0

89

67

Castelré

141

7

6

43

33

Westerhoven

418

4

0

1 26

95

Dommelen

179

10

3

51

39

Rijthoven

352

6

9

104

78

Steensel

138

14

6

Bladel

522

18

5

171

129

45

34

Reusel

391

14

9

127

96

Loemel

818

15

6

256

192

Oirle

277

6

8

80

60

Vessem

277

0

2

82

62

58

3

4

16

12

Merefelt
Knechsel

86

6

0

24

18

Wijntelre

168

17

4

50

38

Bestel b/
Eindh.

283

2

10

84

63

Strijp met
Eckart

377

16

9

104

78

1

71

54

Stratum

217

10

Weerde

402

5

3

118

89

Waelre

333

0

8

100

75

Aalst

212

15

7

67

51

belastbaar

st.

11

84

3

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1.

ANTWOORD OP DE VRAAG VAN A. VAN ESCH TE OIRSCHOT IN CAMPINIA
JAARGANG 1, AFLEVERING 4, BLZ. 211, NR. 7
(door F.W.Smulders, Is-Hertogenbosch)

Naar aanleiding van blz. 211 Campinia over uitgifte "gemeijnt" van
Oirschot (blz. 40, nr. 1).
De grenzen van een "gemeijnt" vallen niet altijd samen met de grenzen
van een jurisdiktie van een schepenbank. De woeste gronden ten westen
van de Beerze behoren bij de "gemeijnt" van Oosterwijk, die met een
punt loopt tot de Huigevoort bij Middelbeers. Dan is er nog de "gemeijnt" van Spoordonk en Hedel. Beide gebieden vallen buiten de "gemeijnt" van Oirschot en Best. "Ten Lake" is op de grens van Best en
St.-Oedenrode; dan gaat de grens langs de Voskuil naar de Hoberch en
naar de Eckenrijt; dan gaat de grens naar het westen, ik meen tot de
Beerze, maar langs den Heuvel weer naar het centrum van Oirschot.
Over de grens van de Oirschotse "gemeijnt" langs Boxtel en Liempde
staat niets in de uitgiftebrief. Dat was blijkbaar duidelijk genoeg.
Aan het eind staat er alleen: zoals de grenzen der drie Aenkenskinderen zich uitstrekken. Wat op blz. 211 gezegd wordt over Oosterwijk,
Haren of Boxtel is onjuist. En de Bekersberg is de grens tussen de
"gemeijnt" van Oosterwijk en de "gemeijnt" van Moergestel'.
2.

GENEALOGISCHE AANTEKENINGEN BIJ DE TWEEDE EN DERDE AFLEVERING
VAN CAMPINIA.
(door A. van Esch, Oirschot)

a. De familie LINTERMANS (blz. 62, nr. 54 en 55, 30-4-1614)

"Gielis Anthonis als momber van zijn vrouw Geertruid heeft aan Goyard Jan Bierens ten behoeve van Mechtelt, dochter van Jacob
Lintermans, overgedragen een vierde van de Berkenbeemt."
Wie was deze Mechtelt Lintermans? Waarschijnlijk was Goyard Jan
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-39Bierei haar voogd en was Mechtelt dus in 1614 nog minderjarig.
Haar vader, Mr. Jacob Lintermans, was in 1611 overleden en haar
moeder omstreeks 1598 reeds. Mechtelt had nog twee broers, Ambrosius en Sylvester. Laatstgenoemde was de stichter van de Oirschotse Carmel. Navolgend moge ik enige genealogische gegevens
over deze belangrijke familie noteren:
I. Mr. Jacob Lintermans, in een "soenbrief" van 10-6-1536 "Meester
Chirurgijn" genoemd.
II. Mr. Sylvester Lintermans, overleden v66r 1576. Heer Wouter
Gregorissen van Cuijck, priester en kanunnik, verklaart op 2610-1615, dat hij als rektor van het St.-Anna-beneficie in 1575
een huis heeft verhuurd aan Jenneken, de weduwe van Sylvester
Lintermans, meester-chirurgijn. Sylvester en Jenneken hadden
twee zonen:
III. 1. Mr. Jacob (volgt onder IIIA)
2. Mr. Philip (overleden 14-10-1630 te Oisterwijk), gehuwd met
Elisabeth, dochter van Adriaan Verbenen uit Best. Uit het
huwelijk van Philip en Elisabeth zijn de volgende kinderen
geboren: a) Jacob, gedoopt 21-3-1600, gehuwd op 21-6-1622
met Margaretha Adriaans te Oisterwijk, b) Jenneken, gedoopt 11-3-1602, c) Thomas, gedoopt 29-12-1604, d) Martin,
gedoopt 11-3-1607, e) Maria, gedoopt 19-11-1610.
III A. Mr. Jacob wordt genoemdEae"soenbrieven" van 1588 en 1594.
Hij was gehuwd met Elizabeth Jansens. Kinderen uit dit huwelijk waren:
1V. 1. Sylvester (volgt onder IV
2. Ambrosius, arts in 's-Hertogenbosch
3. Margaretha of Mechtelt (overleden 5-2-1641)
IV A. Sylvester, gedoopt te Oitschot in 1595, gehuwd in 1615 met
Marie Magdalena Bonifante te Napels in. Italië. Uit dit huwelijk werd geboren:
V. Maria, gedoopt te Napels op 4-10-1617. Deze trad in de door haar
vader op 22-5-1644 gestichte Carmel te Oirschot (Klooster
Bleijendaal in de Nieuwstraat).
b. De familie VOS VAN BEERSE (blz. 81/8, 83/11 en 86/15)
Op bovengenoemde bladzijden van de eerste jaargang van Campinia
is herhaaldelijk sprake van het geslacht Vos van Beerse. In 1912
verscheen de publikatie: "Genealogieën van enige voorname aan elkaar verwante Melerijsche geslachten" door A.M.Frenken en Jhr.
Mr. A.F.O.van Sasse van Ysselt, waarin op bladzijde 52 een geslachtslijst Vos van Beerse voorkomt. Aan deze lijst kunnen diverse
aanvullende gegevens worden toegevoegd, welke men kan vinden in
a. "Taxandria" V blz. 257 e.v., b. "Campinia", jaargang 1, blz. 81,
83, 85, 86, 142 en 198, c. Annuarium H. Noyen 1311, 1471 en 1479,
d. "Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch" door L.H.C.
Schutjes, Deel V, blz. 354, 359, 364, 365, 367 en 368, e. "Documenten betreffende de Kapittels van Hilvarenbeek, St.-Oedenrode en
Oirschot" door A.M.Prenken, blz. 281 en 282.

3.

"DE TIJD TUSSEN DE EERSTE POSTZEGEL EN HET NIEUWE POSTKANTOOR"
ENIGE HISTORISCHE AANTEKENINGEN OVER DE POSTERIJEN TE BEST.
(door C.B.J. van den Biggelaar, Best)

11ET EERSTE BES1UHUIS.
De eerste bemoeienissen van de rijksoverheid met de posterijen dateren van 1850 toen de Postwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van
kracht werd.
Hierin was o.a. bepaald, dat in elke gemeente een postinrichting
moest zijn. Ter uitvoering van deze wet werd op 1 mei 1851 te Best
het eerste "bestelhuis" ingericht, de meest eenvoudige vorm van een
postkantoor.
Herenanus Voorpoel, geboren te Tubbergen in 1807, bemande als "brievengaarder" dit bestelhuis op het adres C 223. Voor zover nog in het
kadaster kan worden nagegaan stond dit huis aan het huidige Kerkhofpad.
Op 1 april 1861 werd dit bestelhuis gepromoveerd tot hulppostkantoor.
Na het overlijden van de eerste brievengaarder werd Hermanus van Gemert in deze funktie benoemd op 1 februari 1873.
Het hulppostkantoor werd toen gevestigd in het stationslogement op de
plaats waar thans Hotel der Kinderen is gevestigd, en later in een
houten gebouwtje achter het stationslogement. Zoals in die tijd gebruikelijk, moest de brievengaarder zelf voor een lokaliteit zorgen
waarin het hulppostkantoor kon worden gevestigd.
DE POSTEXPEDITIE
De verzending van de post geschiedde in die tijd nog per postkoets,
zoals o.a. blijkt uit het rapport over "De toestand van de gemeente
over het jaar 1852", waarin over het openbaar vervoer staat: "terwijl er dagelijks voor reizigers, soms tweemaal per dag, gelegenheid
bestaat voor vervoer op 's-Bosch, Eindhoven en tussenliggende plaatsen zoo per diligence, als met het rijtuig van van Geffen en met het
postkarretje over den steenweg".
Ook partikuliere vervoerbedrijven zorgden in die tijd voor het vervoer van poststukken, zoals blijkt uit een verzoek d.d. 4 september
1867 van C.A.H. van Kol, Postwagenondernemer, Koopman en Expediteur
te Eindhoven, aan het gemeentebestuur van Best om bij de minister te
bevorderen, dat hij de post mag vervoeren van Best via Sint-Oedenrode
naar Veghel. Daarvoor wil hij desnoods doorrijden tot Grave toe. De
eventuele vergoeding hiervoor zou zijn slecht renderende "lijndienst"
kunnen redden. Het bleek niet veel te hebben gebaat, want op 9 oktober 1867 deelde deze postwagenondernemer mee, dat hij zijn lijndienst
zou staken en pas zou heropenen als hij de post op deze lijndienst
tegen een bepaalde vergoeding mocht vervoeren.
Toen de spoorwegen opkwamen, werd de postverzending grotendeels door
de spoorwegen overgenomen.
DE TELEGRAAF
Om een snellere berichtgeving dan per postkoets mogelijk te, maken,
werd door het gemeentebestuur van Best in 1867 aan de Maatschappij
tot exploitatie van Staatsspoorwegen verzocht, de telegraaf op het
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brief van 15 maart 1867 deelden de spoorwegen mede, dat aan dit verzoek niet kon worden voldaan, omdat "de kosten daaraan verbonden zeer
zeker niet zouden worden gedekt door de opbrengst".
Later werd - gesteund door de omliggende gemeenten - andermaal eenzelfde poging gedaan. Na wat heen en weer geschrijf tussen de gemeente
en de spoorwegen over de hoogte van het te heffen bestelloon voor de
telegrammen binnen de gemeente, dat volgens de spoorwegen niet hoger
mocht zijn dan 10, 15 of 20 cent per telegram, omdat er anders van de
telegraaf op het station niet veel gebruik meer zou worden gemaakt,
werd de telegraaf op het station op 1 februari 1871 voor partikulier
gebruik opengesteld.
De beoogde snelheid van de telegrammen kwam echter niet altijd goed
tot zijn recht. In een. brief van 2 oktober 1875 deelden de spoorwegen
aan het gemeentebestuur mede, dat de stationschef had gerapporteerd,
dat de door de gemeente aangestelde besteller van de telegrammen nimmer op het station aanwezig was en alle telegrammen door de stationsarbeider aan de woning van de besteller moesten worden bezorgd. De
spoorwegdienst liet het volgens deze brief niet toe, dat de stationsarbeider zich van zijn post verwijderde, waardoor de telegrammen zeer
werden vertraagd.
Om in dit ongerief te voorzien werd de gemeente verzocht "den besteller te gelasten om gedurende den tijd, dat de telegraafdienst geopend
is, zich veeltijds aan het station te bevinden en hem met den stationschef in overleg te doen treden, hoe in Zijne afwezigheid het best
en zonder den dienst op het station hinderlijk te zijn zal-kunnen worden voorzien".
De besteller heeft het zich blijkbaar ter harte genomen en zijn leven
gebeterd, want uit latere korrespondentie blijkt, dat hij deze funktie
25 jaar lang heeft behouden.
EERSTE NIEUWBOUWPLANNEN.
In 1900 kwamen de eerste plannen voor de bouw van een nieuw hulppostkantoor annex telegraafkantoor. Bij brief van 30 juli 1900 vroeg de
inspekteur van de posterijen te 's-Hertogenbosch of de gemeenteraad
in beginsel bereid was om dit hulppostkantoor te bouwen en dit voor
een periode van 10 jaar aan het rijk te verhuren. Deze brief werd in
de raadsvergadering van zaterdag, 4 augustus 1900, voorgelezen door
de burgemeester. De raad ging in beginsel akkoord.
In de raadsvergadering van 22 september 1900 werd een soortgelijke
brief voorgelezen van het Hoofdbestuur van de Posterijen te 's-Gravenhage. De gemeenteraad verklaarde genegen te zijn dit postkantoor te
doen bouwen, zodra in 1901 het terrein naast de pastorie (zuidwest)
daartoe geheel kon worden bestemd. Hierop stonden 3 huisjes, waarvan
er in 1883 al 2 door de gemeente waren aangekocht van de gebr. Hoppenbrouwers, met de bedoeling die af te breken, omdat zij enige meters
in de kom van het dorp vooruit gelegen waren. In de raadsvergadering
van 13 oktober 1900 besloot de gemeenteraad de burgemeester volmacht
te verlenen, het derde huisje op dit terrein, dat eigendom was van
"den arme" bij de openbare veiling aan te kopen, zodat het gehele
perceel E nr. 1991 naast de pastorie voor de bouw van een nieuw hulp-

-42postkantoor beschikbaar kwam. In de raadsvergadering van maandag 29
oktober 1900 werd de aankoop van het armenhuisje door de burgemeester door de raad gelegaliseerd. Koopprijs f 1.800,--. Hoe het nu verder moest was blijkbaar een beetje onduidelijk en daarom besloot de
gemeenteraad na enige "heen en wederspraak" de wethouders in kommis7
sie naar Uden te sturen, om inlichtingen in te winnen en het daar gebouwde postkantoor te gaan bezichtigen. De wethouders brachten verslag uit in de raadsvergadering van 15 december 1900. Besloten werd
van het bouwen van een nieuw hulppostkantoor af te zien, vanwege de
grote kosten.
DE LAATSTE "BRIEVENGAARDER".
Op 1 maart 1901 werd de heer A.J.Theunissen, brieven- en tel
te Sint-Oedenrode, tot brievengaarder in Best benoemd. Doordat het hulppostkantoor gevestigd was ten huize van de brievengaarder,
en deze niet bepaald honkvast bleek te zijn, verhuisde het postkantoor enige keren, tot de brievengaarder in mei 1908 een eigen woning
betrok, in de huidige Nieuwstraat nabij het oude postkantoor.
ZELFSTANDIG HULPTELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR.
Op 4 juli 1907 kwam een rekest binnen van A. de Wert, boterhandelaar
te Best, over de vestiging van een hulptelegraaf- en telefoonkantoor,
waaraan dit Bestse bedrijf blijkbaar grote behoefte had in verband
met de buitenlandse handel. Brievengaarder Theunissen was bereid
voor een lokaal te zorgen en de bediening van de telegraaf en telefoon op zich te nemen tegen een jaarlijkse door de gemeente uit te
betalen vergoeding van f 165,--. Voor het bestellen van de telegrammen binnen de kom van de gemeente inkasseerde hij nog eens een bedrag
van f 85,--. De gemeente ontving hiervoor van het rijk 10 cent per
besteld telegram of telefoontelegram. Zolang de restitutie van het
rijk de kosten niet dekte, paste de heer de Wert het ontbrekende bij.
Voorwaarde hiervoor was, dat de door en voor rekening van de heer de
Wert te plaatsen telefooncel zijn eigendom bleef en het telegraafkantoor open moest zijn van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 20.00
uur. Alle raadsleden zagen het grote belang van deze overeenkomst in
en omdat het de gemeente geen cent kostte besloot de raad in zijn vergadering van 6 juli 1907 in principe dit kontrakt aan te gaan en burgemeester en wethouders te machtigen om daarover met het rijk verder
te onderhandelen. Er kwam echter een kink in de telefoonkabel. Alle
goede bedoelingen ten spijt kon de koncentratie in één gebouw van het
hulppostkantoor en het hulptelegraaf- en telefoonkantoor in 1907 niet
worden gerealiseerd, omdat de brievengaarder niet akkoord ging met de
bedongen openingstijden van het telegraaf- en telefoonkantoor, aangezien hij maar 8 diensturen per dag mocht hebben. Enige persoonlijke
meningsverschillen tussen de brievengaarder en de heer de Wert bleken
bij deze beslissing duidelijk een rol te hebben gespeeld. Op 16 april
1908 richtte de heer A. de Wert andermaal een rekest aan de raad over
de vestiging van een hulptelegraaf- en telefoonkantoor, waarin werd
verzocht het door de raad op 6 juli 1907 in principe gesloten kontrakt tot uitvoering te brengen. In de raadsvergadering van 24 april
1908 werd met algemene stemmen besloten een verzoek te richten aan de
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te vestigen op het adres C nr. 213 (Nieuwstraat) in het pand van
de heer Alphons Cras, die zich bereid had verklaard voor een bedrag -van f 250,-- per jaar het kantoor te bemannen en voor de bestelling van de telegrammen te zullen zorgen. Het kantoor zou geopend
zijn van 7.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 20.00 uur en op zon- en
feestdagen op door het rijk te bepalen uren. Op 1 mei 1909 werd het
hulptelegraaf- en telefoonkantoor opengesteld. De inspekteur van de
posterijen. kon niet anders dan zich bij deze situatie neerleggen en
deelde dan ook mede, dat ervan werd afgezien de diensten van het hulptelegraaf- en telefoonkantoor onder te brengen bij het hulppostkantoor.
KONCENTRATIE P.T.T.-DIENSTEN
Bij de benoeming van de heer H. Cornelissen tot postkantoorhouder te
Best in 1926 werden het hulppostkantoor en het hulptelegraaf- en telefoonkantoor verenigd en ondergebracht in het door de heer Cornelissen
gebouwde pand Nieuwstraat 32. Op 13 april 1959 werd de huidige direkteur van het postkantoor benoemd en werd het postkantoor ondergebracht
in het pand Nieuwstraat 58, dat werd gehuurd van Gebr. van Heeswijk
N.V. te Best. Op 1 maart 1965 werd het postkantoor, dat tot dan toe
steeds de status van hulppostkantoor had gehad, gepromoveerd tot zelfstandig postkantoor. Na vele omzwervingen was de opening van het nieuwe riante postkantoor aan de Raadhuisstraat op 29 oktober 1971 bijzonder welkom.
Het verschil tussen dit prachtige gebouw en het eerste "bestelhuis" is
wel even groot als dat tussen de keurig gekartelde postzegels van 1971
en de hoekig afgeknipte eerste postzegels uit 1852 met de afbeelding
van Koning Willem III.
C.B.J.van den Biggelaar.
29 oktober 1971
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Volgens onze aankondiging in aflevering 5 zou in de thans voor U
liggende uitgave een begin werden gemaakt met publikaties aangaande
oude dog tenten en het oude heem van andere Kempische gemeenten. Tijdens onze voorbereidingen geraakten wij echter dooromstandigheden in
grote tijdnood en kon ons plan nog niet werden uitgevoerd. Wij hopen
:!chter in de volgende aflevering hiermede wel te kunnen starten.
enige reprodukties van
In deze aflevering ziet U voer het eerst
oude tekeningen en dokumenten, die onze lezers ook visueel dichter
bij de wereld van toen zullen plaatsen. Hoofdstuk V ("De oorkonden
-v an Best en Oirscbot vanaf de 14e eeuw", thans V a) kon worden uitgebreid met "De Veldhovense oorkonden (Oerle, Zeelst, Veldhoven-Zonderwijk) vanaf de 13e eeuw" CV b).
In hoofdstuk X zult U een inleiding aantreffen pp onze achtste
vervolgrubriek, die over de oude Kempische leenregisters zal handelen.
Deze registers werden op het. Algemeen Rijksarchief van België te
Brussel aangetroffen. Wij
mochten de heer J.Vriens, verbonden aan het
rijksarchief in 's-Hértogenbosch, bereid vinden zijn desbetreffende
vondsten in ons blad te publiceren en te beschrijven.
vakgeleerden
Zeer verheugend zijn de toezeggingen van kollega's,
en gedegen amateurs, om bij de dokumentaire opzet van onze periodiek
hun deel bij te dragen. Aan de heer F.W.Smulders, Maximiliaanstraat
36 te 's-Hertogenbosch, willen
wij hierbijonze bijzondere dank betuigen voor het doornemen en deskundig korrigeren van enige belangrijke hoofdstukken bij iedere aflevering van CAMPINIA.
Wij zijn dankbaar voor de vele blijken van belangstelling
en
waardering, die ons mondeling en
schriftelijk bereikten. Ons gezamenlijk streven kan ertoe bijdragen, de goede verworvenheden van onze
voorouders voor onze moderne wereld in herinnering te houden, om de
historische evolutie beter te doen begrijpen en in aansluiting op
oude principes en technieken wederom een nieuwe era van geestelijk en
materieel herstel te helpen inluiden.
De redaktie.

In Memoriam P.W. Smulders t
Op 26 juni j.l. bereikte ons het smartelijk bericht, dat de heer
P.W. Smulders, Maximiliaanstraat 36 te 's-Hertogenbosch, een bijzondere vriend van Campinia, was heengegaan.
Velen hebben van zijn gedegen kennis en ervaring kunnen profiteren.
Hij was een vraagbaak voor archivarissen, historici en ontelbare
amateurs, een groot geest in een zeer bescheiden kleed, een overtuigd christen en een fel. tegenstander van het "zogenaamde". Wij
zullen zijn gedachtenis in. ere houden. 1-tij roste in. Gods vrede.
De redaktie van Canpinia
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- 44 I. MICH1ELEKE

(1)

BEGRAVEN TE VELDHOVEN
-- —
(sprookje opgetekend door Cornelius Rijken,
onderwijzer te Veidhoven, in 1930).

Slechts op 'n paar plaatsen in de Zuidelijke Meierij hoorde ik van
dit eigenaardige gebruik gewagen. Te versel heette men het: het toddemanneke begraven. In Zuid-Limburg werd het "kermiskindje" begraven. Men wilde er mee te kennen geven, dat de kermisdagen voorbij
waren en de kennispret geëindigd.
Vroeg in den avond van den laatsten kermisdag
laatsten donderdag
in augustus) werd een manneke gemaakt van een peen of 'n bietwortel
ter grootte ongeveer van 20 cm en
gekleed in een rokje, zoodat het

gevoegelijk in een sigarenkistje van 100 stuks kon geborgen werden.
't Werd omgedragen van herberg naar herberg, gevolgd door 'n "schep"

belangstellenden. Iedereen moest het ventie zien, elk een had een
toepasselijk mord, een gepaste aardigheid voor hem over, er werd
mee gegekscheerd, hem werd zelfs om zijn dorst te .lesschen een fijne
drank gepresenteerd, dien hij gretig verslond. Tegen al die drukte
en wederwaardigheden bleek "Michieleke" niet bestand; het werd ziek,
doodelijk ziek. Het werd te bed gelegd, in het kistje, toegedekt ii
een half-schemer-donkere kamer geplaatst. Een zijner intiemste

vrienden hield trouw bij hem de wacht, terwd.jl de anderen in de aar
grenzende gelagkamer in eenigstins gedrukte stemming voortgingen hun
bierpotjes te ledigen en
voortdurend op
de hoogte bleven van den
toestand van den zieken. Die toestand verergerde,nam zelfs 'n gevaarlijke wending. Een "dokter" moest geraadpleegd worden. Een uit

den kring kwam naar voren, onderzocht het kranke manneke in- en uitwendig en stelde de diagnose. Michieleke zou weldra het
tijdelijke
met het eeuwige verwisselen. Zijn testament moest dus gemaakt worden.
De "notaris"boekte zijn uitersten wil op 'n groot vel Hoilandsch
papier. Velen zijner vrienden werden "bedacht"; de een kreeg dit, de
andere dat uit de nalatenschap.
En .... Michieleke gaf den geest. Een algemeene droefheid, zich
uitende in 'n onbedaarlijk gehuil, maakte zich van allen mester.
Zijn grafje werd gedolven, daar,- Onder den "lantaarnpaal" th), vlak
voor de woningen van Burgemeester Jaspers (teug. 1891) en
Notaris
De Wit (1 -22 febr. 1909). En
.... daar zou Michieleke begraven
worden, doch pas na tienen, want dan werden de
herbergen door de politie gesloten. Dan
verlietde stoet het "sterfhuis" (bij Franke
v.d.flUrk, 1
1899 in den aanvalligen leeftijd van 93 jaren); kleine,
brandende kaarsjes droeg de rouwstoet; een zacht gesnik, sans ontaardende in 'n luid gehuil, vertolkte de algemeene droefheid. Cp
't
"kerkhof" werd 't kistje aan den rand van het grafje neergezet en
een ieder kreeg het voorrecht nog 'n laatsten blik te werpen op het.
stefle1ijk overschotje,
dat weldra aan aller oog zou werden onttrokken.

Daar trJd uit
den stoet een naar voren en schilderde in. roerende
taal de goede eigenschappen en deugden van den ontslapene. Dan zonk
het kistje :n het kuiltje weg; één der naaste magen wierp er de eerste "ke1e ~hep" aarde Op en het graf sloot zich.

_4
.....
En allen gingen heen naar huis toe in deftige stemming en
geen enkele wanklank werd gehoord.
De kermis was gesloten.
Toen de pastorie in 1899 op de plek verrees waar ze nu
erki
staat, dus in de onmiddellijke nabijheid van 'Michieleke's
kerkhof" en Pastoor Achterbergh (1896 - 1919), die tot dan
steeds buiten 't gewoel der kermisvreugde was gebleven
400 m afstand van
(hij zetelde in de "ouwe pastorie",
het centrum), ver van, ingenomen bleek te zijn met de vertooning op den laatsten kermisavond, en dientengevolge
er zich-met hand en tand tegen verzette, - sedertdien
wordt "Michieleke" niet meer begraven.
(1) "Niche komt men toch aan dien "vleienden" naam `Michieleke"?" heb
ik me zelven vaak afgevraagd.
(2) Er stond in 't heele dorp slechts één lantaarnpaal, vlak voor
de deur der "groote Heerera" (Burgemeester en Notaris).
II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE RINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM.
(vervolg)
23-8-1615
205.
Jan Gerartssen heeft mede namens zijn broer Adriaen overgedragen aan
Andries Henricxen twee derde van een jaarlijkse rente ad 2 Carolusgulden die Cornelis Jan Rastiaens vroeger aan Gerard Janssen beloofd
had (te betalen op St.-Jan Baptist).
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.

blz. 78/2

23-8-1615
206.
Jan Willemssen verklaart schuldig te zijn aan Anna, de weduwe van
Henrick Goijartsen, en haar momber van Lichtmis jl. tot over 3 jaar
de som van 50 gulden (lening) tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden,
eerste betalingstermijn Lichtmis a.s.,
Schepenen: Wilhelmus - Michael.

blz.

30-8-1615
207.
Jan Ancemssen en Ancem Peterssen verklaren schuldig te zijn aan
Matheeus Wouterssen van 1 september a.s. tot over 6 jaar een bedrag
van 75 gulden tegen een rente van 6 gulden en 5 stuiver per jaar per
honderd, eerste betalingstermijn 1 september 1616.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.

blz. 78/4

7

8/3

blz. 78/5 - 79/1
1-9-1615
208.
Jan en Peter, kinderen van Michiel Peterssen, verklaren schuldig te
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zijn aan Peter Janssen Bonnen een jaarlijkse som van 22 gulden 5
Lichtmis 1616. Deze rente mag
stuiver (lening), eerste vervaldag
worden afgelost op Lichtmis met een bedrag van 321 gulden, opzegtermijn een kwart jaar tevoren.
Schepenen: Michiel Pauwels - Willem Marcelis.
blz. 79/2
3-9-1615
209.
Jan Michielssen verklaart schuldig te zijn aan Jan Lambertssen Persom van honderd gulden
mispelen van Lichtmis j.l. tot over 6 jaar de
tegen een jaarlijkse
rente van 6%, eerste vervaldag Lichtmis a.s..
Hiermede is gekasseerd een schuldbrief van Jan Michielsen aan. Jan
Lambertssen eerder uitgeschreven.
Schepenen: Michael - Wilhelmus.
blz. 79/3
23-8-1615
210. Z.
Peter Geritsen verklaart schuldig te zijn aan Henrick Arts en Willem
Marcelis als provisoren van de Tafel van de H.Geest te Zeelst, van 25
een jaarrente
maart 1614 tot over 4 jaar de som van 71 gulden tegen
Hiermede is gevan 16 penningen, eerste vervaldag 25 maart 1615 ja..
kasseerd een vroegere schuldbrief van
Peter Geritsen aan JoostMarcelis.
Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwels.
blz. 79/4 - 80/1
211. Z
18-3-1614 KOPIE
Joost Marcelis heeft de Raad
van Brabant te Brussel verzocht hem permissie te willen verlenen, een bedrag van
300 Rijnsgulden aan het
Godshuis van de H.Geest te Zeelst te mogenlegateren. Als eremer van
houtwerk (schotels, lepels, spillen etc.) was hij voor 8 jaren door

de dood van zijn vrouw met vier kleine kinderen in armoede geraakt.
Goede lieden
hebben hem toen zodanig geholpen, dat hij met hun giften
behoorlijke middelen heeft kunnen verwerven. De Raad te Brussel heeft
datum.
deze permissie verleend op bovenvermelde
Was getekend: N. Lombaerts.
212,

Zo.-Ve.

20-8-1615

blz. 80/2

Jacob Tielmans heeft overgedragen aan Jan Jan
Hansen een akker te

Zonderwijok Velthoven (belendende percelen: Wouter Corstiaens en Winrick Henricx) los
en vrij. Jaarlijkse rente uit
deze akker aap. Wilbert Janssen Schoemaecker 1 mud rogge van Oerlese maat uit een meerdere rente of hefbrief.
Schepenen: Jan Jacops - Pauwels ltbthijssen.
213.

Zo.-Ve.

20-8-1615

Jan Jan Hanssen verklaart schuldig te zijn 1 mud rogge jaarlijks uit

een akker te Zonderwijek Velthoven (belendende percelen: Wouter
Corstiaens en Winrick Henricx) aan Wilbert Janssen Schoemaecker en
diens erfgenamen.
Schepenen: Jan Jacops
Pauwels Mathijssen.

blz. 80/3

214.

-Ve.

blz. 81/1

20-8-1615

Kuenegunda Jan !.lanssen met haarmomber en haar zoon Jan Hanssen hebben overgedragen aan Jacop Tielmanssen de halve schuur met de plaats
percelen:
Velthoven (belendende
waarop deze staat. te Zonderwijek

Straat, deschuur van Jacop, de kinderen van Pauwels Janssen, Jacop
vrij.
Tielmanssen) los en
Pauwels Mathijssen.
Schepenen: Jan Jacops 215.

Zo.-Ve.

3-9-1615

de

blz. 81/2

ten
te zijn aan Andries Ansems
verklaart schuldig
Everart Teureijssen
behoeve van Dierick Janssen van Hoeve als rente van 150 gulden elk
Zonhof en erf te
9 gulden 8 stuiver uit een huis,
jaar op Lichtmis
van Postel, Gerart Henderwijck (belendende percelen: het Godshuis
en de Gevan Jan Denen
Laureijssen, de erfgenamen
ricx, Corstiaen
van Poshet Godshuis
meijnt) en uit een Bocht
(belendende percelen:
kan worden afgetel, de Boschweg, Corstiaen Laureijssen). Deze rente
pachten, opzeglost met 150 gulden en betaling van alle verschenen
termijn een half jaar tevoren.
Pauwels Mathijssen.
Schepenen: Jan Jacops -

(Afgelost in 1619)

23-7-1615

216.

blz. 81/3

Arian Peter
Catharina, de weduwe van Peter Gijsberts, en haar momber
Tempelers verklaren, dat deschuldbrief aan Gijsbrecht ?ntonis Witten
met een jaarlijkse rente van 6 gulden d.d. 26-12-1562, beloofd door
Willem Gerits, is afgelost.
Mathijssen Henrick Wil lanssen.
Schepenen: Pauwels

blz. 82/1
217.
2-8-1615
minderjarige Peter
Jan Jacobs en Frans Ariaens als mombers van de
aan Aleijda, de weduwe van. Dierick
Artssen verklaren schuldig te zijn
Peters, wegens genoemde minderjarige van 12 augustus a.s. tot over 4
rente van 3 gulden 21 stuiver.
jaar 50 gulden tegen een jaarlijkse
jaar achterstand, die
gekasseerd met 4
Hiermede zijn de 25 gulden
en Peter Wouters namens Peter Artssen op 12 augustus
Pauwels Thijssen
1611 aan Dierick Peters beloofd hadden, tevens is hiermede gekasseerd
lopen rogge met 13 jaar achterstand aan Dierick
een schuld van 3

wanden Brouck.
Schepenen: Jan Jacops

Pauwels Mathijssen.

blz. 82/2
7-9-1615
Jan Frans Hooben verklaart schuldig te zijn aan Pauwels Mathijssen
voor 100 gulden alle laar op Lichtmis 6 gulden, eerste vervaldag
akker, genoemd "De Cortte VeLichtmis 1617 en wel als rente uit een
ren", te Zonderwijek Velthoven. (belendende percelen: erf Frans van
Nuenen, Jan Nijcen, Anna, de weduwe van Jan Lippen van Vessem, de Gemene Weg) en uit een akkertje aan de Kerkenput (belendende percelen:
Jan Nijcen, Art Janssen, pastorie, Weg). Hiermede is afgelost een
218.

Zo.-Ve.

-49-

-48rente van 6 gulden jaarlijks, die Willem Gerit Huijben op 26-12-1562

beloofd had aan Gijsbrecht Antonis Witten.
Schepenen: Henrick Willems - Jan Jacobs.
(Geheel afgelost in 1654 voor schepenen Peter Wouters en Frans Hen-

blz. 82/3 - 83/1
7-9-1615
2.
219.
Jan Ansems verklaart schuldig. te zijn aan Anna, de dochter van Pauwels Mathdjsen, per ?aar op Baemisdag 12 gulden en 10 stuiver (eerste
vervaldag Baemis a.s.) en wel uit een huis met hof en aangelag in

Cleijn Eijndhoven te Zeelst (belendende percelen: Jan Janssen Staessen, Jan iewens). Met deze schuldbrief is gekasseerd een vroegere
eerder geschuldbrief van 200 gulden, beloofd door Jan Ansems aan

noemde Anna (100 gulden smartegeld en 100 gulden voor haar uitzet).

Het geheel. kan worden afgelost met 200 gulden en betaling van de verlopen pachten, opzegtermijn een half jaar tevoren.

Schepenen: Henrick Willems - Jan Jacobs.
(Afgelost op 30-12-1628 met. consent van Jen heken Pauwels Mathijssen).

blz. 83/2
12-9-1615
Henrick Hermans heeft overgedragen aan Dierick Peters zijn aandeel en
kindsgedeelte in buis, hof en aangelag, zoals Goijart Hermans in belening gegeven had aan Jan Peterssen en zoals Dierick van Jan Peters
in naderschapverkregen heeft op 7-1-1615 te Schoot in de parochie
van Zonderwi kjc Velthoven.
Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacobs.
220.

Zo.-Ve.

12-9-1615
221.
Zo.-1'e.
Lenart Hermans, gemachtigd door Anna, de dochter van Peter Jacops
(haar moeder was Trijntken Jans van Vreen uit Westfalen), ook namens
de jongere broers en zusters van Anna en geassisteerd door Jan Willemsen de voogd van deze jongere kinderen, heeft overgedragen aan
Dierick Jacops en Joris Henricxen het kindsgedeelte dat hun was gege-

blz. 83/3

ven door en aangestorven van Jacop Janssen, hun grootvader, in huis,
hof en aangelag te Schoot in ZenderwijekVelthoven.
Schepenen: Pauweis Mathijssen - Jan Jacobs.
222.

12-9-1615

blz. 84/1

Henrick Hermans verklaart, dat hem door Pauwels Mathijssen namens de
kinderen van ~riek
Vaessen een bedrag van 25 gulden is betaald als
Herman
rest van de 50 gulden, die wijlen Gielen Crijns vroeger aan
Goijaxts had beloofd.
Schepenen: Ján Jacobs - Henrick Willemssen.
blz. 84/2
223.
13-9-1615
Peter Francen verklaart, dat hem door Jan Art Mateeusen een tiende
eilreite in een kapitaal van 100 gulden met de rente ten volle is betdaid, zoals dat Peter van zijn grootvader Peter Rutten is aangestor-

ven.

Schepenen: Willem Marcelis - Michiel Pauwelssen.

22-9-1615
224.
Reijnder Peterssen verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van Andries Henricx te weten Michiel en Alit Driessen uit de goederen van
Libbeken Driessen, de moeder van Reijnder Peterssen, 32 gulden ineens
na de dood van Libbeken (zonder rente). Deze 32 gulden zijn besteed
aan reparaties en vertimmering in het huis, waarin Libbeken en Dries
thans wonen.
Schepenen: Henrick Willems - Jan Jacops.

blz. 84/3

24-9-1615
225.
2.
Jan Roeffszoon heeft overgedragen aan Henrick Artssen en Willem Marcelissen als H.Geestmeesters van geelst een rentebrief van 5 gulden
jaarlijks met een verschenen pacht en een lopende, zoals Antonis Henricx, Axiaen Antanis, Henrick Antonis en Jan Antonis volgens schepenbrief van 1-7-1589 aan hem hadden beloofd.
Schepenen: Michiel Pauwels - Willem Marcelis.

blz. 84/4

blz. 8 4/5 - 85/1
1-9-1615
226.
Str.
Jan Reijners heeft overgedragen aan Metken, de weduwe van Luijcas
Wairavens, en haar kinderen een stuk beemd te Strijp (belendende percelen: koper, Gemene Straat, Joost Mateeusen, de Rundtgraff) los en
vrij.
Schepenen: Wilhelmus - Michael.
blz. 85/2
1-9-1515
Str,
227.
Danen, en haar man en momber Joost AnMariken, de dochter van Jan
driessen hebben. Metken, de weduwe van Luijcas Walraven, verzocht, de
beemd die laatstgenoemde heden van Jan Reijners heeft verkregen, op
grond van naderschap over te geven, aangezien Mar.iken de verkoper nazullen worden gerestitueerd. Joost
der in den bloede is. Alle kosten
Andriessen, man en momber van Mariken, draagt daarna de naderschap
die Mariken heeft gedaan, over aan genoemde Mechteld en
stelt deze geheel in zijn plaats.
Schepenen: l'allhelmus - Michael.

-

blz. 85/4
8-9-1615
228.
2.
man en
Jan Ansems als man en momber van Catharina en Jan Jacops als
momber van Mariken Marcelis hebben een overeenkomst gesloten aangaande de scheiding van een gracht of wal te Cleijn Eijndhoven in Zeelst:
aan Jan Ansems
is"toegelocrehet stukaan de Straat (belendende percelen: Jan Ansems, Jan. Jacobs), aan Jan Jacobs is toegedeeld het stuk
tussen het erf van de twee Jemen en Herman Andriessen. Jan Ansess
heeft hiervoor aan Jan Jacobs geschonken een eik op de scheiding van
de twee erven.
Schepenen: Wilhelmus - Michael.

3

- 51 blz. 85/5 - 86/2
2-10-1615
Z.
229.
Henrick Janssen, vorster dezer dingbank, en. Manken, dochter van Jan
Sijmons, zijn zuster, met baar momber Lambert Artssen, hebben een
overeenkomst gesloten aangaande de erfdeling der goederen, die hun
zijn aangestorven van hun vader Jan Sijmons en hun moeder Anna. Aan
Henriek is ten deel gevallen: het woonhuis methet achterhuis en de
kamer daaraan gelegen, echter niet de grond waarop het huis staat.
Het huis zal mogen blijven staan zolang Henrick Janssen. zulks aan
zijn. kinderen en erfgenamen zal toestaan. Verder verkrijgt Henrick
drievierde van het aangelag,- waarvan hij aan Mariken 10 roeden zal geven voor haar aandeel in de Zoeacker (belendende percelen: Lambert
Artssen, de Gemene Straat, Jan Stoffels, Mariken). Tevens wordt hem
toegedeeld een akker in de Beeckacker genoemd de Zoeacker (belendende
percelen: Heijlken Jan Denen, Lambert Artssen, Andries Henricx, het
Tenslotte verkrijgt hij ook de gehele voodpoting op
Ilasenbosch-erf),

de Groene Straat naar de Biesenhoeve met de "boschappelboom" hij het
huis en de halve pereboom, waarvan bij de a.s. pacht elk de helft zal
mogen oogsten. -Aan Mariken is ten deel gevallen: de kamer en de
grond waarop het woonhuis staat, een vierde van het aangelag en 10
roeden van Hendricks gedeelte voor haar aandeel in de Zoeacker

(belendende percelen: de Gemene Straat, Lambert Artssen, Henrick Janssen).

Schepenen; Dierick van Peoff - Ariaen Janssen.

230.

Zo.-Ve.

15-9-1615

blz. 86/3 - 87/2

Jan Peter Hoppen machtigt zijn zwager Jan Peter Rutten tot de verkoop
akker, gelegen aan
van de "Leeggin Acker". Laatstgenoemde draagt deze

de Schoterstraat te Zonderwijck Velthoven, over aan Jan ilenriexen,
van Vaes
(de belendende percelen van deze akker zijn: de kinderen
Goijarts, Peter Lenarts, Willen Bilijberts, Jan Francen) los en vrij,
behalve daaruit te betalen 1) vijftig gulden ineens aan de erfgenamen
van Mariken Henricx, 2) drie oort en ddn penning cijns per jaar aan
het Kapittel van Boij. Jan Henricxen verklaart voor deze overdracht
schuldig te zijn aan Jan Peter Rutten en aan diens zwager Jan Peterssen 75 gulden tegen een jaarlijkse rente van 16 penningen, eerste
vervaldag Lichtmis 1617.
Schepenen: Henrick Wiilemssen - Jan. Jacopsen.
(Afgelost 1642)

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMNOTABELEN DER IN DE DINGBANK
MEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN

VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
•
•
-Ivel ,Ini

2/44r
8-9-177S
Volvidering van de .looptors Hendrik Pveter Renders en de burgemeesters
van Zeotst Pieter van den Oever en Arnoldw; Coppelmans, waarbij wordt
besloten, de schepen Joachim Geene te kommitteren en te autoriseren

zich op 23 september naar Den Bosch te
als pachter der gemene middelen over het dorp
1 oktober 1775 tot 30 september 1776.

begeven en zich aan te dienen
Zeelstvoor de tijd van

156.
B.
8-9-1775
2/44v
Vergadering van Peeter Baselmans, schepen, en Hendrik Baselmans,
burgemeester van Blaarthem, waarbij Franciscus van der
Leen, schepen
van Blaarthem, wordt gekommitteerd, zich op 23 september a.s. naar
Den Bosch te begeven en zich aldaar aan te dienen als pachter der
gemene middelen voor Blaarthem voor de tijd van 1 oktober 1775 tot 30
september 1776.
157.
V.
18-9-1775
2/45r
Jacobus van Heijst, schepen van Veldhoven, kommitteert Anthonij van
Meurs, om zich op 23 september a.s. in Den Bosch aan te dienen als
pachter der gemene middelen over
Veldhoven voor de tijd van 1 oktober
1775 tot 30 september 1776.
V.
158.
22-9-1775
2/45v-46r
Op verzoek van de schepen Adrianus de Bie is het navolgende in het notulenboek geregistreerd: Adrianus de Bie begeeft zich ten huize van
president. Antonius van Meurs en vraagt aan deze, of hij met de onvolledige kooromissie van 18
september (pachter gemene middelen) naar
Den
Bosch zal. gaan. Het antwoord luidt: ja. De Bie
verzoekt van Meurs als

loco-officier, een nieuwe vergadering te beleggen om alsnog de onvol-

ledige koormissie volledig te maken, waarop van Meurs antwoordt, dat
hij dit niet van zins is. Eenzelfde poging wordt daarna door de Bie
gedaan in aanwezigheid van de heren
regenten van Zeelst en de sekretaris BTQCX, echter zonder succes. Tenslotte laat hij de vorster
Joost Fabrde in zijn naam in presentie van bovengenoemde regenten nog
eens hetzelfde verzoeken, maar ook zonder resultaat.De Bie laat tenslotte aantekenen, dat hij blijft protesteren en de kormaissie niet erkent,
159.

V.

12-2-1776
Vergadering van schepenen, burgemeesters, zetters, arenteesters van
Veldhoven met de officier. Aangezien er geen bedelaars in dit dorp
meer zijn. wordt door de president voorgesteld, am aan de bedeljager
Martinus Vermeulen (aangesteld 29 september 1773) ontslag te verlenen. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. Vermeulen wordt in
kennis gesteld. Ondertekend door A. van Meurs, P. van Heijst,
Bie, W. van Grootel, Jan van Sambeek, A. van de Linden, J.Mikkers,
Corn. van den Fijnden. Subst.selretaris Brocx.

2/46v-47r

160.

2/47v-48r

Z.

20-3-1776
Vergadering van de schepenen en de regerende en nieuwe armmeesters
van Zeeisr met de officier. Met referte aan het reglement over de
armengoederen (art. 21 en 22) wordt besloten volgens het vnorbeeld
van andere plaatsen elke derde maand op de laatste vrijdag een vergadering van alle provisoren. en regerende arinneesters te houden en
wel telkens des namiddags eis één uur, Betreffende de distributie van

A. de

-53-

- 52de armengoederen moet alles met meerderheid van stemmen worden beslist. De areeeesters mogen geen andere uitgaven dien dan de zeer
weinige, die tijdens bet samenstellen van de lijst niet karden w
voorzien. Van deze extra-uitgaven moet in
de volgende vergadering
kennis morden gegeven.
161»
26-4-1776
Vergadering van schepenen, burgemeester, annmeester en kerkmeesters
van Zeelst, waarbij het voorstel van de regenten van Oerle inzake de
alimentatie van Andries, zoon van Gerard van Dinther en El:Isabeth van
der Moeren van de hand wordt gewezen als strijdig met de resolutie
van de H.M. van. 7 septenher 1731. Deze resolutie zegt uitdrukkelijk,
dat inderen, die net hun ouders van de ene plaats naar de andere

r

167.

2/48v-49r

vertrekken. en binnen een jaar na het vertrek geen ontlastbrief hebben
verkregen, geen alimentatie meer kunnen eisen van de eerste woonplaats. Zij vallen dan onder
de armenkas van de plaats waar zij het

laatst achtereenvolgens een jaar hebben gewoond, Daar Andries van

Dinther deze alimentatie echter dringend nodig heeft, zullen de regenten van Zoelst oen rekwest bij de 11.14. indienen met het verzoek, de

provisoren van de armen te Oerie te gelasten, aan Andries van Dinther
alimentatie te verlenen. Ondertekend: J.Geene, H.P.flenders, Arnoldus
CoppeImans, Hendrick van den Oever en Jan C.Boogers.
162.

Z.

3-5-1776
Vergaderd wordt over hetzelfde onderwerp als hierboven (161) met gelijkluidend besluit. Ondertekend: J.Geene, H.P.Renders, Jan Baselmans,
Willem Senders (tekent met e), Hendrick van den Oever, Jan C.Boogers.
163.

V.

8-5-1776
Vergadering van president en schepenen van Véldhoven, waarbij wordt
besloten boven de reële omslag een personele belasting te heffen van
354,70 over het jaar van 1 mei 1776 tot 30 april 1777. Ondertekend
A. van Meurs, J. van Heijst, A. de Bie en sekretaris Brocx.

2/49v-50r

2/50v

164.

Z.

165.

B.

25-5-1776
Vergadering van de schepenen van Blaarthem, waarbij wordt besloten
heven de rede omslag een personele belasting te heffen over het jaar
van 1 mei 1770 tot. 30 april 1777. Ondertekend: Peter Baselmans, F.
van der Leen en sekretaris Brocx.

2/51v

10n.

V.

2/52r

15-5-1776
2/51r
Vergadering van de schepenen van Zeelst, waarbij wordt besloten, boven
de reële omslag een personele belasting te
heffen van f 232,45 over
het jaar van 1 mei 1776 tot 30 april 1777. Ondertekend: J.Geene,
11.P.Renders en sekretaris Brocx,

19-6-1776
Anthonij van Meurs en Adrianus de Bie, schepenen van Veldhoven, k

witteren en autoriseren hun medeschepen Jacobus van Heijst, om op 27
juni a.s. op de kwartiersvergadering van Kempenland namens de regente delibereren en te besluiten.
ten van Veldhoven mede
Getekend: A. van Meurs, A. de Bie en sekretaris Brocx,
2.

20-6-1776

2/57r-58r

der Verenigde NederExtrakt uit de resoluties van de Staten-Generaal
landen inzake alimentatie van Marten Willems van Diest, wonende te
Zeelst en geboren te Son, gehuwd. in 1729. De ontlastbrief, die hem
gegeven, was niet voor het gehele letoen door de gemeente Son werd
ven zoals hijzelf meende (hij kon niet lezen), maar voor 5 jaar geldig. Vier dagen voor afloop van deze ontlastbrief Verzocht hij de
regenten van Son om verlenging. De sekretaris van Son verklaarde echter, dat een verlenging van de ontlastbrief niet meer nodig was door
resolutie van 7 september 1731. Toen Marten Wilhet emaneren van de
door langdurige ziekte in grote armoede geraaklems van Diest in 1741
te, vroeg en verkreeg hij van de regenten van San bijstand. Toen hij
echter in 1775 eenzelfde bijstand vroeg, werd hij door de regenten
verwezen. De laatstgenoemden zonvan Son naar de regenten van Zeelst
Staten-Generaal met het verzoek de regenten
den een rekwest aan de
van Son te gelasten, konform de in 1729 gegeven ontlastbrief Marten
'Willems van Diest zoals alle andere inboorlingen de nodige bijstand
te verlenen. Dit verzoek wordt doorde Staten-Generaal ingewilligd.
Gepar. R. Sleet, getekend: H. Fagel.

2/52v
31-6-1776
Z.
168.
Joachim Geene, schepen, en Willem Senders en Jan Baselmans, burgePeeter Renmeesters van Zeelst, kommitteren en autoriseren Hendrik
ders, schepen, om op 27 juni a.s. op de kwartiersvergadering van Kempenland te Eindhoven namens de regenten van Zeelst mede te delibereJ.Geene, Jan Baselmans, Willem Senders
ren en te besluiten. Getekend:
(tekent met e) en sekretaris Brocx.
2/53r
B.
22-6-1776
169.
Peeter Baselmans, schepen, en Arnoldus van der Leen, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren en autoriseren Franciscus van der Leen, schepen, om op 27 juni a.s. op de kwartiersvergadering van Kempenland te
delibereren en te
Eindhoven, namens de regenten vaat Blaarthem mede te
besluiten. Getekend: A. van der Leen, Peter Baselmans en sekretaris
Brocx.
B.
17-8-1776
170.
Franciscus van der Leen, schepen, en Arnoldus van der Leen, burgemeester van Blaarthem, kammitteren en autoriseren de schepen Peeter Baselmans, oM zich op 2 september a.s. in Den Bosch bij de gekommitteerden
van de Raad van State te vervoegen en zich aan te dienen. als pachter
der gemene middelen en consumptiën over het dorp Blaarthem voor de
tijd van 1 oktober 1776 tot 30 september 1777. Getekend: F. van der
Leen, A, van der Leen en sekretaris Brocx.

2/53v

55-

54171.

2.

2/54r

23-8-1776

hendrick Peeter Benders, schepen, en Willem Senders en Jan Baseltaans,
burgemeesters van Zeelst, kcermitteren en autoriseren Joachim Ceene,
schepen, om zich op 2 september a.s. in Den Bosch bij de gekef:matteerden van de Raad van State te vervoegen en zich aan te dienen als
pachter van de gemene middelen en consemptiën over het dorp Zeelst
voor de tijd van 1 oktober 1776 tot 30 september 1777. Getekend:
g,P.Renders, Jan Baselmans, Willem Senders (tekent met f) en sekretaris Brocx.
2/54v
V.
31-8-1776
172.
Antonij van. Neurs, president, en Hendrik van Don, burgemeester van
Veldhoven, kommitteren en autoriseren de schepen Jacobus van Heijst,
Bosch bij de gekommitteerden van
om zich op 2 september a.s. in Den
de Raad van State aan te dienen als pachter van de gemene middelen en
consumptiën over het dorp Veldhoven en wel voor de tijd van 1 oktober
1776 tot 30 september 1777.
2/55

31-8-1776

173.

notulen aantekenen,
Adrianus de Bie, schepen van Veldhaven, laat in de
de afvaardiging van de schepen van Heijst
dat hij protesteert tegen
1774 was de
naar Den Bosch, daar deze kommissie onvolledig is. In
schepen Jacobus van Heil st reeds gekommitteerd en in 1775 de president Antonij van Meurs. De beurt was nu aan Adrianus de Bie. Verder
hem geen inprotesteert hij tegen het gezegde van de president, dat
zage in de dorpsboeken toekomt en de boekenkasten voor hem gesloten,
blijven. Getekend: A. de Bie.
174.

2.

12-11-1776

op de armenkas van Zeelst. De provisoren van Oerle verklaarden hierbij, dat de familie van Dinther, toen zij reeds in Oerle woonde, ziek
werd en door de regenten van Zeelst en Strijp gealimenteerd werd. Ook
werd een onbeëdigde verklaring voorgelegd, dat de kinderen van Dinther
na overlijden van hun ouders door de armmeester van Zeelst en Strijp
van Oerle werden gehaald en gealimenteerd. Daarentegen wordt door de
provisoren der armen van Zeelst een beëdigde verklaring van de schepenen van Zeeist voorgelegd, waaruit blijkt, dat Andries van Dinther tot
1771 nooit door de armmeesters van Zeelst is gealimenteerd. Wel werd
Andries van Dinther in 1774 op voorstel van de stadhouder door Zeelst
geholpen, maar men wist toen niet, dat hij ooit op een andere plaats
dan Zeelst had gewoond. Door een ontlastbr.ief gegeven door de regenten van Oerle aan diens zuster Catharina werden de provisoren van
Zeelst hiervan op de hoogte gesteld. Deze argumenten hebben tot gevolg gehad, dat de stadhouder en de provisoren van Oerle met het
voorstel kwamen, dat beide partijen de helft van deze alimentatie
voor hun rekening zouden nemen. De provisoren van Zeelst vinden het
echter bezwaarlijk een gekontinueerde last op zich te nemen zonder
verplichting en buiten de landswetten om. Men is echter bereid een
minnelijke schikking te treffen. Op een desbetreffende brief aan de
stadhouder en de provisoren van Oerle is geen reaktie ontvangen. Aangezien Andries van Dinther thans zeer behoeftig is, verzoeken de provisoren van Zeelst de Raad van State, de stadhouder van Kempenland en
de provisoren van Oerle te gelasten„Andries van Dinther naar vermogen van hun armenkas te alimenteren. De bealissing van de Raad van
State is als volgt: beide partijen zijn verplicht de helft van de alimentatiekosten voor Andries van Dinther te dragen.

175.
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Rekwest van de provisoren der armen van Zoelst aan de Raden van Sta-

ten der Verenigde Nederlanden inzake de alimentatie van Andries en

Catharina van Dinther, kinderen van Gerard van Dinther en Elisabeth
Raadvan State van 7 sepvan der Weren. Bij de resolutie van de
tember 1731 werd gesteld, dat personen, die van de ene woonplaats

naar een andere zijn verhuisd zonder enige akte van de magistraat te
hebben verkregen, na één jaar en zes weken geen beroep meer kunnen
doen op de eerste gemeente van inwoning. De gemelde familie van
Dinther heeft zich enige jaren geleden te Oerle gevestigd en aldaar
meerdere jaren gewoond zonder dat de provisoren van de armen van Oerle in die tijd in verband met eventuele alimentatie enige akte van
Cathacautie of decharge hadden gevraagd. Hiermede hadden Andries en
rina. van Dinther in geval van armoede het recht tot alimentatie door
het armbestuur van Oerle verkregen. 'Thans is deze alimentatie voor
geest zeer noodAndries van Dinther wegens ouderdom en zwakheid van
zakelijk en de provisoren van Zee]st hebben de provisoren der armen

van Oerle verzocht deze last van alimentatie op zich te nemen. Tij-

dens een kenterende tussen de provisoren van Oerle en die van Zeeist,
waarbij ook de stadhouder van het kwartier aanwezig was, hebben de
eerstgenoemden getracht de last van deze alimentatie af te wentelen

V.
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Vergadering van schepenen, burgemeesters, zetters en armmeesters van
Veldhoven, waarbij wordt besproken een publikatie van 10 november
j.l. van de pachter van de houtschat en de rentmeesterschappen van
Veldhoven inzake het pootreglement van 29 oktober 1696 (vernieuwd op
10 juni 1714). Er wordt overeengekomen, dat op alle publieke wegen en
heirbanen, die hiervoor geschikt worden geoordeeld, de berkeheesters
zullen worden aangevuld en vernieuwd. De ingezetenen en partikuliere
geërfden zullen worden aangemaand aan het pootreglement te voldoen.
De voor de aankoop van de heesters nodige gelden zullen worden verkregen uit de verkoop van berkebomen op de dijken. De burgemeester
Johannes der Kinderen zal worden geautoriseerd de heesters op dorpskosten te kopen en onder zijn toezicht en op aanwijzing van de schepenen te doen planten.Getekend: A. de Bie, H. van Don, J.der Kinderen,
J. Mickers, C.v.d.Eijnden, Jan van den Berck, sekretaris Brocx.

IV. HET JAARKEURBOEK VAN DE VRIJHEID EN HEERLIJKHEID OIRSCHOT-BEST
(vervolg)
105. VAN HOE1J-GEWASSEN OP ONGANSE AERDEN:

-56Is noch geordineert dat nijemant egheen hoeijgevassen op lege
oft onganse eerden en sal mogen leggen oft hoeijen op gemeijnte
slaetsen deer oenige schapen. mogen weijden dan alleen binnen hen
heijmsgel, oft erffve op dat de- schapen daer aen egeen ongans en
weijden, op ten hoogsten breuck te deijlen als voor.
(Niemand mag hooigewas van onbebouwde of slechte grond op gemene gronden leggen of hooien waar schapen weiden (behalve op
zijn eigen erf of binnen zijn omheining), zodat de schapen
bij. het weiden geen ziekte oplopen. Overtreding wordt met de
hoogste geldboete bestraft.)
106. VAN ORDONNANTIEN TE MAECKEN

Is geordonneert dat men van nu voortaen egheen ordonnantien van
policquen der Vrijheijt Oirschot aengaende in plaetse van jaerkeulen, en sal negen doen publiceren op te pene van eenige
breucken, ten sij dat de selve ordonnantien ijerst en voor al
geraemt gijn ende gesloten bij de goede mannen van den eede ende
kerck en Heijligh Geest-meesteren daer toe vergadert vegende,
offte andersints dat deselve publicatie ende geboth gal veesen
van onwaerden.
.(Bestuursordonnanties van de Vrijheid Oirschot mogen niet in
plaats van jaarkeuren worden gepubliceerd voordat zij eerst
in de vergadering van de gezworenen, de kerk- en armmeesters
zijn beraamd en vastgelegd. Is dit niet geschied, dan zijn
deze proklamaties niet rechtsgeldig.)
107. VAN EGHEEN COSTU1JMEN OEI USANTIEN TE VERANDEREN, DAN BIJ DE GENERALITEUT EN PLURAL]TEIJT VAN STEMMEN:

Is geordineert dat een ijgelijck den eed gedaen hebbende egheen
oude deughdelijeke costuiimen, ofte usantien en sal helpen veranderen dan met gemeijn advis vanden eede, ende andersints doende
dat deselve veranderinge sal wesen van onweerden.
(Niemand der gezworenen mag oud deugdelijk gewoonterecht helpen veranderen dan met gemeen advies van de gezworenen.)
108. VAN REECKENINGE TE DOEN:

Is noch geordineert naer dien vele indiversche persoonen alhier
binnen Oirschot ontfanck gehadt hebbende sullen gehouden sijn te
doen goede legale reeckeninge dat deselve henne reeckeninge in allen den articulen met goede authenticque quittantien oft in
plaatse van dien met goede levende getuijgen sullen verificeren
ende dat deselve reeckeninge doende ende niet thoonende gelijck
voorschreven is met hennen eede ter cause van dien presenterende
niet en sullen volstaen, maer sal 't selve afgeslagen worden,
ten sij dat 't selve bij appostille op 't margine vande reeckeninge omme redenen naerder en wordt geappostilleert, oft versiep
en anders niet.
(De vele en diverse rekeninghouders binnen Oirschot zijn verplicht hun rekening met goede en authentieke kwitanties te
staven of door goede levende getuigen te doen verifiëren. Wie
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bij wijze van apostille in de marge van de rekening nader
wordt omschreven.)
109.

VAN EGMEEN BROODT ENDE KERMICK TE SAMEN TE MOGEN VERKOOPENT

Is nogh geordineert dat nijemant verkoopende roggenbroodt,
eengen kermick en sal mogen backen, oft verkoopen, ende kermick
verkoopende en sal egheen broedt mogen verkoopen, contrarie doende sal breucken telcker reijsen seven st. als voor te deijlen.
(Wie roggebrood verkoopt, mag geen tarwebrood bakken of verkopen en omgekeerd. Overtreding wordt telkens met 7 stuiver
beboet.)
110. VAN EGHEEN HEIJMSEL TE MOGEN OPWERPEN:

Is geordineert offter ijemant eenige ijnden, wallen, offt ander
heijmsel van eens andermans erffve opwerp, instoodt oft onbreedt
met opsetten willende in der voegen dat den selve persoon, oft
henne goederen daer door beschadight worden met sijnen beesten
oft andere, dat alsucke persoon gal breucken telcker reijsen
XXI st. ende het selve weder om te heijmen, ende daer en boven
alsnogh arbitralijck gecorrigeert te worden.
(Wie met opzet hekken, wallen en andere omheiningen van andermans erf door werpen beschadigt of instoot of versmalt, zodat aan deze anderen, hun goederen en beesten schade wordt berokkend, zal voor elke overtreding 21 stuiver boete moeten
betalen en de omheining wederom moeten herstellen. Bovendien
zal hij bij rechterlijke uitspraak worden bestraft.)
111. VAN MET GEJJCKT GEWICHTE TE MOETEN WEGEN:

Item is noch geordineert dat nijemant meer en sal mogen weghen
met eenich ghewicht dan met hetgene dat bij de keurmeesters geeijckt is, ende wel van te voren ondersocht gereght te wegen,
sonder met steentijens, popkens oft andere onbehoorlijcke gewicht te weghen op ten pene van XXI st. als voor te deijlen.
(Er mag alleen met gewichten worden gewogen, die door de
keurmeesters zijn geijkt, dus niet met stenen of andere onbehoorlijke gewichten. Overtreding wordt met 21 st. beboet.)
112. VAN LEDIGH GOET VOOR DE CONTRIBUTIE TE VERHUEREN:

Item offter eijok certge gronden van erffven, huijssingen ende
andere landen waren ledigh liggende, soo is geresolveert dat men
't selve landt ende huijssinge gerichtelijck sal verhoeren voor
de contributien ende andere commeren voor den achterstellen van
dien ten achter, ende datter overschiedt aal geeniploijeert warden totten genen daer toe reght hebbende.
{Ongebruikte gronden, erven en leegstaande huizen zullen gerechtelijk worden verhuurd tot voldoening van de achterstallige lasten. Hetgeen dan overschiet, zal voor de rechthebbende
worden geëmplo}•eerd.)

- 59-

-58113. VA - DE AFGEROEPEN

drije stoelen te sluijten, ende dat alle degene die van nu voortaen reeckeninge suilen hebben te doen, de selve altijt te Sinxten sullen gereet hebben offte een maend oft
twee daer naer onbegrepen.
(Alle voorgaande rekeningen moeten door de gekommitteerden
worden afgewerkt. Rekeningen die nog niet zijn afgedaan, moeten door de drie stoelen worden gesloten. Wie in het vervolg
rekening en verantwoording moet doen, moet deze met Pinksteren of 2 maanden daarna gereed hebben.)

NAENDEN TERSTONT OM TE MOETEN DRAGEN:

Dat o.ijck de hefferen alle maenden afgeroepen wesende terstont
promptelijck sullen moeten omme dragen, ende goede maninge doen
sonder eenige maenden op inalkanderen te laten loepen op pene van
bij ham promptelijck verschooten te moeten werden offte daer
voor te worden geexecuteert.
(De heffers, die maandelijks worden afgeroepen, zullen terstond hun omgang moeten doen en aanmanen en geen maanden laten verlopen, Heffers die zich hieraan niet houden, zullen de
belastingen contant moeten voorschieten of hiertoe gerechte
lijk werden genoodzaakt.)

118.

Item den weeckmercktdagh wort gevrijdt naer ouder gewoonte,
weten van 's Vrijdaeghs 's middaghl tot Sondaghs 's middaglis,
ende dat de zelve verkoopers op de selve merckt niet en sullen
mogen coopen, somers te weten tusschen Paesschen ende Bamis voor
zeven ueren ende 's winters den anderen tijdt voort' nijet voor
acht tieren, op den pene van XXI st. te
deijlenals voor.
(De wekelijkse markt wordt volgens oude gewoonte toegestaan
van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. De verkopers mogen op dezelfde narkt in de zomer tussen Pasen en Bamis niet kopen
viSdr 7 uur en in de winter en andere tijden niet vbar 8 uur.
Overtreding wordt met 21 st, beboet.)

114. VAN EGHEEN PENNINGEN TE MOGEN OPNEMEN:
Is nogh geordineert dat nijemant eenige penningen en sal mogen
lichten dan metser generaliteijt, contrarie doende, zal 't selve
tot zijnen laste staen in 't particulier ende niet ter gemeijnte.
(Niemand mag geld opnemen dan met toestemming van het openbaar gezag. Wie zich aan deze bepaling niet houdt, zal hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn en niet de "gemeijnt".)
115. VAN DES VRIJHEIJDTS SCHADELLICKE RENTEN IN EEN REGISTER TE REGISTREREN:

Is geordineert dat men sal maecken een cohijer oft register daer
rome alle jaerlijckse renten sullen worden geregistreert in folijs, ende een ijgelijck, pretenderende op te gemeijnte te heffen ende en zal nijemant betalen hij en sal ijerst ende vooral
doen registreren, en lichten ordonnantie, ende betaelt sijnde
terstont in 't zelve cohijer offt register doen teeckenen weick
register hem als dan voor quittantie zal strecken.
(Er moet een register worden aangelegd, waarin alle jaarlijkse renten worden geregistreerd. Een ieder die meent iets op
de "gemeijnt" te kunnen verhalen, moet dit eerst registreren
en een ordonnantie geven en na betaling direkt in het register tekenen. Het register zal dan als kwitantie dienen.)

117. VAN DE REECKENINGE TE SLUIJTEN:

Dat oijck alle voorgaende reeckeningen bij der gecommiteerden
aff sullen worden gedaen, ende dije noch te doen sijn, bij den

te

119. VAN EGHEEN DOLMEN OFT HEIJDE AEN TE STOOCKEN OFT IN BRANT TE
STOOCKEN:

Is geordineert dat nijemant wie hij sij hem
en zal vervoorderen
eenigen duijn oft heijde aff te stoocken op ten
peene van XXI st.
als voor te deijlen, ende indien 't selve eenige jongens, oft
scheepers sulckx zijn doende sal men den selven breuck verhalen
op de ouders oft meesters.
(Niemand mag duin of heide in brand steken. Overtreding wordt
met 21 stuiver beboet. Indien jongens of schaapherders deze
brand veroorzaken zal de boete door de ouders of
meesters
moeten werden betaald.)
120.

VAN PEERDEN BESMET MET DEN RIJWORM:

Is geordineert dat een ijgelijck peerden hebbende dije metten
rijworm besmet sijn, dat hij deselve van der gemeijnten
zal moeten houden op te verbreucken XXI st., als voor te deijlen.
(Ieder paard dat besmet is met de wormziekte moet buiten de
gemene gronden worden gehouden. Overtreding wordt met 21

116. VAN EGHEEN INSOLVENTE HEFFERS TE MOGEN STELLEN:

Aengaende de hefferen, offt collecteurs, dat off geviel datter
eenige hefferen waeren insolvent, oft door henlieden eenige
swaricheijt geviele, dat men 't zelve sal mogen verhaelen op ten
hertganck daer 't selve sal mogen geschieden, overmits sij den
selven overgegeven hebben.
(Indien heffers of kollekteurs niet in staat zijn hun geldelijke verplichtingen na te komen of zich bij hen moeilijkheden voordoen, dag mag het op de betreffende hertgang worden
verhaald mits zij alles hebben overgedragen.)

VAN DEN WEECKMERCKTDAGH:

stuiver beboet.)

121.

VANDE VERANDERINGE VAN PACHTERS:

Is geordineert dat ijgelijck van buijten oft van binnen coomende
op een ander goet wonnen schuldigh sal wesen aen te veerden de
gemeijne lasten die daer op gestelt sullen worden, oft die ter
voren daer op gestelt sijn geweest, alsoo dat door veranderingen
van pachters egheen veranderinge en sal geschieden in 't tauxeren
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van de lasten, dan dat den aencomenden pachter, sal in alles covenibel sijn ende moeten voldoen, gelijck den voorgaenden soude
hebben moeten doen, soo dat de gemeijnte daer aen niet verliese,
ende sullen de selve lasten, geseth oft nogh te setten, met heer:lijcke reele ende parate executie, gelijck voor 's landts conincx
penningen ingevordert mogen worden, sonder respect te dragen op
d' Bene oft d' ander persnonen.
(Een ieder buiten of binnen Oirschot, die op een ander goed
komt wonen, is verplicht de lasten, die daarop eerder gesteld
zijn of die daarop zullen worden gesteld, te aanvaarden, zodat•
de gemeijnt daardoor geen schade ondervindt. Zonder aanzien
des persoons zullen deze lasten bij gerechtelijke tenuitvoerlegging worden ingevorderd.)

D
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(vervolg)
43.

SCHEPENOORKONDE VAN 'S-HERTOGENBOSCH
17 augustus 1346

Johannes dictus de Eyllaer bona sua dicta generaliter TEN EYLLAER
sita in parochia de Oerscot iuxta hereditatem domini Johannis de
Levedale, cum edificiis terris arabilibus pratis pascuis mericis et
cum reliquis eorundem bonorum attinentiis universis ubicumque tam in
humi.do quam in sicco consistentibus prout huiusmodi bona cum dictis
eorum attinentiis universis ad ipsum Johannem prenominatum pertinere
dinoscuntur ut recognovit legitirne et hereditarie vendidit Johanni
SU] iilio naturali, ab eodem Johanne emptore iure hereditario possidenda ac habenda, dicta quoque bona cum attinentiis eorundem bonorum
antedictis iamdicto Johanni vendita, ut est premissum primodictus
Johannes venditor secundodicto Johanni suo filio emptori supportavit
et resignavit effestucando mode in talibus consueto, permittens idem
venditor ut debitor principalis super se et bona sua prefato emptori
de dictis bonis et de attinentiis eorundem bonorum supradictis ei ut
prefertur venditis debitam et iustam warandiam ...... Et omnem quese
tionem proxinitatis et omnem aliam obligationem in prescriptis bonis
et in attinentiis universis antedictis bonorum eorundem existentem
exceptis censibus exinde de iure solvendis annuatim ut dictus venditor asserebat, se prenominato Johanni suo Mie naturali penitus depositurum. Testes interfuerunt scabini in Buscoduci Gossvinus Steena post dien' assumptionis
pech et Arnoldus Dykini. Datum ferla qui
beate Marie Virginis anno Domini W°
CCC'' quadragesimo sexto.
(Johannes de Eyllaer heeft zijn goed, genaamd "Ten Eyllaer" te
Oirschot naast het erf van Johannes van Leefdael, heer van Oirschot, met al het bijbehorende ten overstaan van de schepenen
van 's-Hertogenbosch verkocht aan zijn zoon Johannes.)

' S-HERTOGENBOSCH

V, a, DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW
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SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
20 februari 1364

Jan voersc. ende sinen naconelingen na hem dat voersproken derdedeel
te weren veer dees voersc. zesre loepen roggen siaers als :oen erve
van recht is sculdich te weren, ende allen voerco moer daer in af te
doen sonder der Heren tsijns ende derdedeel van tien schillinge
siaers payments. Voerts heeft Jan die Slimme gheloeft op hem ende op
siin goot dit. voersc. onderpant goot ende deeghende te maken voer
dees voersc. sesse loepen roggen. siaers ende den voernoempt tsijns.
Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert tachtentich ende vier

Wij Herrie Brant, Jan van Blaertan, Didderic Didderics Neven zoen,
Eckerman,
Ghoeswijns zoen, Godevaert van Rutte ende Didderie van Westelbeerse, scepen in Oerscot tughen onder onsen ghemenen
senhel dat voer ons siin comen Danel Henrics Ansems zoen swagher als
nombaer l3eerten zijns wijfs die Henrics Ansems zoen voersc. dochter
was ende Henric Reefs zoen daer Henric Ansems zoen voersc. ander vaeder af was ende hebben met scepen brieven everghegheven in ghiften
Godevaert den Becker van Straten al alsulkenden viertich schillinghe
siaers payments als hen gheidende was Jan vanden Hoerric te betalen
allen jaer op sente Jacobs dach apostels met al alsulkenden payment

opten seventienden dach in septembris.

al altoes op den voersc. pacht dach ira. bursen ghemenliken ghenge ende
gheve sa.1. weeen uut
enen stucke lands dat Henrics Ansems zoen voersc.
te wesen plach ende aensat gheleghen tusschen der erffenissen Jans
van Beerse ende Willems Andries zoen
in die heenstap vander
Notelen. in der parochien van Oerscot weilec viertich schilliughe
siaers Jan van den Hoerric voersc. jaerlics gheldende is uuter voersc.
erffenis ghelikerwijs als die scepen brieve voersc. des seependons
van Oerscot begriepen die daer op ghemaect siin, voert hebben Panel
ende Henric voersc. op dees veersproken ghifte helmelinghe verteghen
tot behoef Godevaerts voersc. ende sinen erfghenamen na hem, veert
ende op hoer
hebben Panel ende Henric veernoen at mede gheloeft op hen

goede voer hen ende voer hoer nacomelinghen na hen. Godevaert voersc.
ende sinen nacemelinghe na hem dees voerscreven ghifte stedich ende

vaste te handen totwighen daghe zonder enich wedersegghen. Ghegheven

int jaer ons lieren doemen streef dusent dri.ehondert ende vierentsestieh op den tweentiehsten dach in februari°.
(Panel, schoonzoon van Henrick Ansems, als momber van zijn vrouw
Beerte, dochter van HenriCkAnsems, en Henrick Reefs, kleinkind
van Henrick Ansems, hebben aan Godevaert den
Becker van Straten
overgedragen een jaarlijkse rente,die Jan vonden Hoerric hun
schuldig - was uit een stuk land van Henrick
Ansems, gelegen in de
hertgang Netel tussen het erf van Jan van
Beerse en dat van Willem Andrieszn..)
45,

SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
17 september 1384

Wij Willem Andries zoen, Jan die Groene, Jan veilden Stadecker, Jo

reien

vander Teynden, Jan die Walsche, Ghoessenn van der Meer ende Jan vander Hofstat, scepener. in Oerscet, tughen onder onsen ghemeijnen zeg-

hel dat voer ons is comen Henric Willems Conans zoen ende heeft gh
kent dat hi. erffeliken ghelt Jan vander Raffendonc sesse loepen
rogghen siaers goeds ende gheefs te betalen allen jaer metter gerechter maten van Oerscot tot Onzer Vrouwenmisse alsmen kerssen borndt
out een derdedeel van husingen ende bevingen als Henric voersc. ghecreghen hadde van Jan den Slimmen sinen. zwager dat Lijsbetten Jans
voersc. wijf daer verstorven was van haeren vader ende van helse moeder gheleghen tot Erdbruggen tusscben der erffenissen Denen Hinen
Neelkens zoen ende den Kercpat, voert heeft. Henric voersc. gheloeft
op hem ende op lijn goet voer hem ende voer siin nacomelingen na hem

e-

(Henric, zoon van Willen Conans, verklaart ten overstaan van de
schepenen te Oirschet, dat hij aan Jan vander Raffendonc jaarlijks 6 lopen rogge schuldig is uit een derde van huis en hof,
dat hij van zijn zwager Jan den Slimmen gekregen had en dat
diens vrouw Lijsbeth was aangestorven van haar vader en moeder.
Genoemde huis en hof waren gelegen te Erdbruggen tussen het erf
Neelkens, en het kerkpad.)
van Deen, zoon van Mille

46.

SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
20 oktober 1394

Wi Wouter van Audenhoven, Peter vonden Loect, Jan Bruijsten, Godevart
vanden Meervenne, Jan Henricx soen was van Aerle, derden vander Tenden ende Jan Henricx zoen van Jans, scepen in Oerscot tugen onder
onsen ghemeijnen seghel, dat voir ons comen is Jan vanden Stadecker
als provisoor ende momber des Heilichs Gheests van Oerscot ende heet
hem eenre tonden ghedragen van 's Heilichs Gheests wegen van Oerscot
voirsc. aan Merselis Monecs ende aen Henric de Leuwe ende dat Merselis
ende Henric die Leuwe voirsc. hebben ghetuijcht eendrachtiehliken
op horen eet bi manissen des richters dat alsulken goet als Jan die
Monec Merselis vader voirsc. te besitten plach dat ghelegen is tot
Boterwijc half toebehorende was Heilwigen des voirsc. Jans Monecs suster ende dat rij Jans witteghe zuster was. Ghegheven inden jaer ons
Heren gheboirte dusent driehondert negentich ende vier opten twentichsten dach in octobri.

(Jan vanden Stadecker heeft zich ten overstaan van de schepenen

Geest
van Oirschot als provisor en momber van de Tafel van de H.
vanwege genoemde Tafel tot Mercelis Monecs en Henric de Leuve
gericht, welke laatstgenoemden voor de schepenen getuigen, dat
van de goederen van Jan die Monte. (vader van Mercelis) te Botereijc de helft toebehoort aan Heilwich, Jan Monecs zuster, en dat
zij Jans wettige zuster is.)
SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT

30 november 1394

Wi Wouter van Audenhoven, Peter vonden Loect, Jan Bruijsten, Godevart
vanden Meervenne, Jan Henrics soen was van Aerle, Jordan vander Tenden ende Jan Henrics soen van Jans, scepen in Oerscot tugen onder onsen ghemeijnen zegel dat voir ons comen is Merselis Rutten Persoens
soen lide ende kende dat hi erfeliken heeft vercoeht voir hem ende
voir sinen erfgenamen na hem Jannen vonden Erven van. Aerscot tot sinen behoef ende sijnre erfgenamen behoef na hem sesse lopen goets
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ende gheefs roggen siaers erfspachts dergherechter maten van Oerscot
erfeliken ende alle jaer op onser Vrouwen dach Lichtmis aismen kersen
bevat te ,helden. ende te betalen te heffen ende te boeren tuit enen
stuc bemps dat ghelegen is aen die iLusche Voert tusschen die erfenis Henric Iitgers Leer ende erfenis Pauwels Seivers kinderen te wesen plach ende der ghemeijnte dair aen ghelegen. Ende Merselis vairheeft: gheloeft op hem ende op siin goet voir hem ende vair sine

of wijf die levende bleef
oijek nemen halff gewinne, ende oft ijkall
sittende met hoiren kinderen in onbedeijide goede ende sij hoiren
ehijris niet. en betaelden tot hoiren chijns dagen, dat sij dan met
Ende
eenre boeten als voirsc. is van eengin termijn volstaen sullen.

dair enich bedde schoort also dat man ende wijf beijde sterven die in
gebreke weren van hoiren chijnse te betalen, so selen die kijnder
dije si
jachterlaten of hoir rechte naeste erffgenamen vair sij engeen
kijnderen herkien gestaen met eenre boeten alsulker als voor gescreven steet, >er alsen dat sij
nadien dat dat bedde gescheijden sal
zijn, ten naesten chijns daege dat onze
rentmeester tot Oirsehot
chijns zal nemen, te boer selen coaten ende of sij ten naesten chijns-

erfgheuween na hem den voirsc. Jannen ende sine erfgenamen na hem die
voirsc, sesse lopen roggen siaers erfspachts te weren inden VOITSC.
enderpande alsmen erve van rechte sculdich is te weren ende allen

voircommer daerin af te doen sonder een mudde rogge siaers erfspachts
dat st'e'n jairlics gheldende is den Gasthuse ende vier lopen rogge
siaers dienren den Heilegen Gheest gheldende is, ende der heren tsijns
vanden gronde. Ter oircunde soe heeft Merselis voirsc. gheioeft op
hem ende op siin goet dit voirsee stuc beemps goot ende waeldegende
te maken tot ewegen dagen voir die voirsc. sesse lopen rogge siaers
erfspachts sonder weder seggen. Gegeven inden jair ons Heren gheboirt
disent driehondert negentich ende vier opten lesten dach in novembri.
(Mercelis, zoon van Rut
Persoens heeft ten overstaan van schepenen aan Jan veilden Erven van Aerschot verkocht een erfpacht van
6 lopen rogge per jaar uit
een stuk beemd, gelegen aan de
Duusche Voert tussen het erf van Henric Rutgers Laer, dat aan de
kinderen van Pauwels Selvers toebehoorde, en de gemeijnt.)

48.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA
17 november 1396

(17e-eeuwse kopie)

Johanna bideg gratien Gods hertoginne van Luezemburg, van. Lothringen,

van Brabant ende van Limburg, Marcgrevinne des Beijlichs Rijcs, doen

cont allen luden dat want oase goede lude van onzer
Vrijheijt van
Oerschot ons hebben doen thoenen dat onse rentmeester vanden Bosch nu
ter tijt wesende ende ander voer hem hen in sekeren pinten also si
me.ijnen te cort gedaen hebben van hoiren boeten ende gewinnen ende van
dat ons rentmeesters clerc wanden genen dije hij in onse boecke set
meer wilt hebben dan redelic oft gewoenlijck sonde wesen daer met sij
grotelic alle
dage gescedicht sijn
ende noch meer duchten te werden,
t'onrecht als° si seggen, indien dat bi ons daer toe
niet versien en
worden, so eest dat wij met goeden voerraet daer op gebat
met onsen

1

daege sujet en quemen, so zal elck van hen wanden gebreke des chijns
zijnen last dragen. Item zal onze rentmeester
voirsc. nemen van eenera
hartwissel drie scillinge paijments gemeijnlijck in onzer voirse.
Vrijheijt in barsen gaende ende niet meer. Item zal ons voirsc. rentmeesters clerc nemen van eleken die hi in.onse chijnsboecke setten
zal om chijns wille die hij ons van enigen goede schuldich is of zijn
sal een nuert rijnsch wijas of die roerde
daer aff en niet meer, Ende
want wij hen dese punten voirsc. vast ende gestede gehouden willen
hebben teweliken daegen, so hebben wij des toirconde onsen
zegel aen
desem brief doen hangen. Gegeven te Bruessel zeventien daege in novembri int jair ons Heeren M.CCC ses ende tnegentich.
(Naar aanleiding van de klacht van
de Vrijheid Ob
schot aangaande tekortdoeningen door de rentmeester van 's-Hertogenbosch en
diens klerk, verordent hertogin Johanna als volgt: I. voor te late betaling van de cijns zal de rentmeester in het vervolg geen
hogere boete opleggen dan verplicht is, 2. mocht hij de cijnsschuld langer dan 3 jaar laten uitstaan, dan mag hij de boeten
maar over 3 jaar berekenen, 3. indien bij overlijden van man of
vrouw cijns verschuldigd is, mag de rentmeester tot aan de dood
van de ander enkel de helft in rekening brengen, 4. indien één

der ouders is overledenen de ander met niet-bedeelde kinderen

blijft zitten en de cijns niet op tijd. wordt betaald, moet met
een boete van .één termijn worden. volstaan, 5. na overlijden van

beide ouders, die hun cijns nog niet hebben betaald, moeten de
kinderen op de volgende cijnsdag verschijnen; mochten zij in gebreke blijven, dan zalieder kind afzonderlijk zijn aandeel aan
de betreffende cijns moeten dragen, 6. de rentmeester zal bij
overgang der goederen op een nieuwe eigenaar niet meer dan 3
schilling mogen innen, 7. de klerk van derentmeester zal bij in-

raedsluden om oirbaer van ons ende onzer onderseten voersc. die Ni
altoos begeren van ongelijc ende van schaden te verhueden den voirsc.
onsen goeden luden van Oirschot verleent
hebben ende verleenen tot
eewelicken dage voir ons ende onse nacomelingen, dat voirtaen onze
rentmeester vanden Bosch die nu is of namaels zijn zal niet
meer nemen sal binnen onzer Vriheijt van Oirschot van boeten van elcken van-

schrijvingen in het cijnsboek niet neer mogen nemen dan 2 pinten
riinwijn of de waarde hiervan.)

den genen die daer in gebrecke selen zijn hoiren chijns te betalen

tot alsu.lken dagen als sij schuldich sijn dan hij schuldich ende ge. woenlic is te nemen, ende alwaert dat die rentmeester die fauten van-

den chiinse nut liet staen langer dan drie jaer, soo en sal hij noch-

tans niet meer boeten nemen dan van drie jaeren. Item dair een bedde
scheert ende man of wijf sterft die schuldich sijn chijns
daer af zal
onze rentmeester nemen half gewinne vanden
chijnse ende niet meer
voir diere tijt dat d'ander van hen doot zal zijn ende dan sal hij
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OORKONDE VAN SCHOUT EN SCHEPENEN TE ANTWERPEN

2 juli 1249

-66 Undversis tam presentibus quam futuris quibus litteras has videre
eontigerit, sculthetus et scabini Antwerpienses salutem et omne bamum. Notum vobis facimus quod ida et Jeannes de Dorne, naritus et tutor ipsius, in nostra presentia apud Antwerpiam constituti, recegnoverunt coram nobis se vendidisse fratribus domus de Postula tereiam
parten totalis decime de Oerle tam in frugibus quam de animalium nutrimentis, quod fait ipsius Idee allodium, et renunciavermt amni juri
qucd babebant in decima memorata. In cujus rei testimonium, et perpertuam stabilitatem sigiliwa nestrum litteris presentibus est appensum.
tuin
feria post testurn apestoloran Petri et Pauli, anno Domini
XL mono.
(Ida en Jan van Dorne verklaren ten overstaan van schepenen en
schout van Antwerpen, dat zij aan de kloosterlingen van Postel
verkocht hebben een derde van hun tienden te Oerle.)
OORKONDE VAN HENRICUS, ELEKT-B1SSCHOP VAN LEUVEN
28 april 1250
HENRICUS Dei gratia Leodiensis electus dilecto fideli
5110 decano heekensis concilii salutem in domino. Cum Godefridus dictus Curteribbe
et sui heredes pro salute animarum suarum jus patronatus quod habere
dignoscuntur in ecclesia de Urle ecclesiae et conventui Floreffiensi
Praemonstratensis ordinis in elemosinam contulerint et duas partes
deciirae dicte ville ad ipsos spectantes sicut dicto conventu asserene
te accepimus vendiderint, dicti quoque Godefridus et sui heredes metu
corporis et prpter inimicitias capitales ad nostram presentiam non
andeant accedere ut dictos patronatum et decimam ad opus dicte ecclesie et conventus in manus nostras reportent vobis mandamus quatenus,
si dicti Godefridus et heredes dictos patronatum et decimam ad opus
pTaelibatae ecclesie et conventus in manus nostras reportare voluerint,
vos vice nostra convocatie testibus fide dignis sepedictos patronatum
et decimam in manus nostras reportari faciatis effestucari resignari
sollempniter et renunciari eisdem. Quid autem exinde feceritis et nomina testiumper vestras nobis patentes litteras rescribatis, ut nos
in dicto negotio cum se facuitas ob ule&it secundum quod jus dictaverit procedamus. Datum anno domini ta
CC quinquagesimc feria (alerte
post festum beati Marc" Evangeliste.
(Henricus, eiekt-bisschop van Luik, machtigt de deken van het
Kapittel te Uilvarenbeek, om in zijn plaats aangaande de schenking van het patronaatsrecht der Oerlese kerk en de verkoop van
twee delen der Oerlese tienden door Godefridus Curteribbe en
diens erfgenamen aan de kerk van Floreffe de voorgeschreven formaliteiten te vervullen in aanwezigheid van getuigen, omdat genoemde Godefridus wegens de oorlogstroebelen de reis naar Luik
niet kan ondernemen.)
3.

BRIEF VAN DE DEKEN VAN HET KAPITTEL TE HILVARENBEEK AAN
HENRICUS, ELEKT-BISSCHOP VAN LUIK
9 mei 1250

Reverendo patri et domino Ilenrico Dei gratie Leodiensi electo W. de-

- 67canus Bekensis concilii paratam obedientiam cum reverentie et salute,
Recept() paternitatis vestre mandato per vestraslitteras quas presentibus litteris inserere dignum duximus, significamus vobis, quod aceedentibus et constitutis coram nobis in ecclesia Bekensi Godefridus
Curteribbe et Jeannes de Derne pro se et uxoribus ac liberis suis sub
sigillo decani Antwerpiensis concilii et sub testimonia sacerdotum et
investiti de Orle procurateribus et tutoribus constitutis jus patronatus quod habere dignoscebantur in ecclesia de Drie et duas partes
totius deeimae grossae et minutae dicte ville, que ad ipsos jure successionis hereddtarie spectabant, in manus nostras namine vestco ad
opus ecclesie Floreffiensis et curiae suae de Postula libere reportentes, solempniter effestucarunt nichil juris protestantes se in dicta
decima retinere, cum tertiam parten de bonorum virorum consilio et
communi assensu ementium et vendentium decime predictae grosse et minute ad opus investiti reliquerint et assignaverint perpetuo detinendam. Testes, qui huis facto interfuerunt: vir discretus magister W.
decanus sancti Martini in Leodio, Walterus de Hosteroch, Henricus de
Pople, Jeannes de Herle sacerdos rector scolarum in Beke, elsrics.s
W. de Bascoth miles et laici quamplures. Datum anno domini M CC
quinquagesimo feria tertia ante Pentecostem.
(De deken van het kapittel van Hilvarenbeek, gemachtigd door de
elekt-bisschop van Luik, verklaart per brief, dat hij aangaande
de overdracht van het patronaat van Oerle en van tweederde delen
van de tienden aldaar, namens de laatstgenoemde de voorgeschreven
formaliteiten heeft vervuld.) Zie oorkonde 2 van Oerle.
4.

OORKONDE VAN HENRICUS, ELEKT-B1SSCHOP VAN LEUVEN,
in de oktaaf van Maria qaboorte T251

Universis ad glos presentie scripti noticia pervenerit Henricus Dei
gratia Leodiensis electus eternam in Domino salutem. Universitati
vestre notum facimus quod cum Godefridus dictus Curteribbe et J. de
Dorne de assensu uxorum et liberorum suorum jus patronatus quod habebant in ecclesia de Urle et duas partes totius decime grosse et minute
dicte ville in manus nostras ad opus ecclesie Floreffiensis libere reportassent sollempniter gerpientes et renuntiantes eiusdem tertia parte decime grosse en minute dicte ville de Urle curato eiusdem ecclesie de communi consensu parantium quarum intererat assignata. Nos resignationem supra dictam tum iuris patronatus quam decime grosse et
minute approbavimus et recepimus ad opus ecclesie Floreffiensis, eandem decimam grossam et minutam cum iure patronatus dicte ecclesie sicut superius expressom est et in manus nostras resignatum conferImus
in perpetuum possidendam nichii iuris in supra dictis propten resignationem in manus nostras factam nobis retinentes. Datum infra octa°
Quineuagesine
vam nativitatis Beate Marie Virginis anno 'Domini NIP CC
primo.
(Henricus, Blekt-bisschop van Leuven, bevestigt de overdracht
van het patronaatsrecht der kerk van Oerle en twee derde delen
van de grote en smalle tienden te Oerle door Godefridus Curteribbe en Jan van Dame aan de kerk van Floreffe.)
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SCHEPENOORKONDE VAN OERLE

21 juni 1342

Wi jhangheheiten.Lewe van der Heiden ende aan Tielmans soen was van

der biere van Cnechtsel scepene in Oerle tughen ende doen cent een
igheliken die dese tjeghenwerdighe letteren solen sten oft horen lesen, dat voer ons sijn tomen ghemeenliken die gheburen van der prevan Winterle ende
ehien van Oerle, van Cnechtsel, van Vessem ende
hebben alle hare rechten die si hadden of mochten hebben ghehad van
ons heren tshertoghen weghen van Brabant van dien wieren die gheleghen sijn tusseben
Sande Oerle ende Vessem op der heiden ende die ghelaghen
Venne ende die Kele als die in twist
heiten sijn dat Staken
tusschen die gheburen deler voerseider dorpen aen die een side ende
Godevarden Marcelijs soen was van Oerle aen die ander siden, ghegheven ende opghedraghen mit haren vrien wille herren Jhannen van den
Plasch ridder scoutheit van den Bossche, sijnen erfghenamen na hem
tot eweliken
ende sijnen nacomelinghen in enen erfliken recht ende
daghen te hebben ende te handen, ende datGodevart Martelijs soen was
voerseit heeft
ghegheven ende opghedraghen mit sijnen vrien wille alle sijn rechten die hi bedde aen dien voerghenoemden wieren, ende alle rechten die hi hem vermat daar aen te hebben heren Jhannen van den
Plasch voerseit
sijnen erfghenamen na hem ende sijnen naconelinghen
in enen erfliken recht ende tot eweliken daghen te hebben ende te
handen, ende in ghetuchenisse ende orkendscappe van desen verwarden
voergescreven hebben wi scepenen in Oerle boven ghenoernt
dese tjeghenwerdighe open letteren mit onsen
seghelen beseghelt, ghegheven
in den jaer van der gheborte ons Heren als men scrijft dissent drihondert veirtich
ende twee, een ende twintich daghe in wedemaent.
Vessem
(De gezamenlijke buren van de parochies
Oerle, Cnechtsel,
en Wintelre, hebben de vijvers op de heide tussen
Sand-Oerle en
Vessem genaamd "Het Stakenvenne" en "De Kele", waarover een geschil bestond tussen de buren der genoemde dorpen enerzijds en
Godevard Marcelijs van
Oerle anderzijds, ten overstaan van de
schepenen van Oerle vrijwillig overgedragen aan heer Jan van den
Plasch, ridder en schout
van 's-Hertogenbosch. Hetzelfde heeft
ook Godevard Marcelijs gedaan.)

VI. OUDE TOPONYMICA
(vervolg)

De opzet van deze rubriek is
onze lezers te stimuleren

en blijft een

bescheiden pogen, om

1. in
het algemeen de oude benamingen bewust
en beredeneerd te lezen
en te gebruiken;
de betekenis van nog bestaande oude toponiemen zoveel en zo goed
Mogelijk trachten teachterhalen,en
3. de reeds verdwenen toponiemen (voortlevende in oude akten en registers)te helpen lokaliseren.
Aanvullingen of deskundige korrekties op onze explikaties willen wij
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-70gaarne in-ons blad publiceren. Na jarenlang onderzoek kan dan uiteindelijk ook op dit moeilijke terrein binnen onze Kempen de beste interpretatie resulteren.
30.

(BEST)
Geesteren"

Dit is een in 1650 te Best nog voorkomend toponiem verpondingsregisters van Aarle). Het is afgeleid van "geest" of "gesast", hetgeen hooggelegen zandgrond betekent. Het Germaanse "gaisa", waarvan ons "geest"
in "geestgronden" afkomstig is, betekent onvruchtbaar. Op gelijke wijze kan het toponiem "De Geestaert" worden verklaard, dat eveneens in
de Aarlese verpondingsregisters van 1661 voorkomt ("het eeemptken aen
de Geestaert").
31. "De Bekkershurck (BEST)
"Hurck" of "Heurck" was een in diverse samenstellingen voorkomend toponiem te Best (17e eeuw). Ook nu nog kan men deze plaatsaanduiding
in vele plaatsen van Noord-Brabant aantreffen ("Het Hurkske" te Erp,
"De Hazenhurk" te Heeze, "De Keienhurk" te Westelbeers, "De Kromhurken" te Bergeijk, etc.). "HUrck" of Mem-a" is afgeleid van Hoornik
en betekent dus hetzelfde als "hoek". Het was oorspronkelijk een besloten stuk land. "Bekkershurck" of "Bakkersheurck" was dus zo'n besloten stuk land of hoek van de bakker.
32. "Hersei" (OIRSCHOT)
In oude akten uit de 15e eeuw is sprake van "Hersele inder parochien
van Oerscot". Gijsseling interpreteert "Hercel" als een samenstelling
van het Germaanse "harja" (= leger) en "sali" (= uit één ruimte bestaand huis of woonstede). Zoals bij Knegsel zou men ook hier kunnen
denken aan een pleisterplaats langs een heerweg.
33. "Straten"(OIRSCHOT)
Straten is de naam van een Oirschotse hertgang (wijk) en wijst qua
afleiding op een bestrate weg en de nederzetting aan die straat of
weg. Kiliaan vertaalt straat of straete o.a. ook met "vicus", hetgeen
naast straat ook wijk betekent. Mijns inziens is Straten hetzelfde
als Stratem of Strathem, dus heem of nederzetting aan een straat of
weg.
34.

"De
Zittert"
(OERLE)

Moerman memoreert in "Nederlandse plaatsnamen" een viertal sterk van
elkaar afwijkende interpretaties, die wij ook hier willen noteren.
1. Carnoy en Mansion denken aan "setrod", een kollektief op -od, af te
leiden van "setr" = verzameling runderhutten;
2. Lindemans is het hiermede niet eens. "Setruth", een in de noordelijke Romaanse gewesten voorkomend woord, ziet hij ontstaan uit het
Latijnse sectura (secare = maaien). Zittert zou dus volgens hem een
gemeenschappelijke maaiweide kunnen betekenen;
3. Kurth meent, dat Sittard of Sittert een bos of gerooid bos is (sil-

va Sitroth in 793, silva Emisittrud in 825);
4. Gijsseling verstaat onder Sittard of Sittert land met "zegge" of
een plaats waar zegge groeit (zegge e cypergras met lange scherprandige bladeren, dat alhier in diverse soorten voorkomt). Gijsseling denkt aan het Germaanse "sigidropu", kollektief bij "sigidra",
afgeleid van "sigi" e zegge.
(ZEELST)
35. "De Volgoten"
Dit toponiem komt te Zeelst reeds voor in de 16e eeuw, Het tweede
deel van deze samenstelling ("gat") was in het algemeen een losweg
gemene
voor akkers en weilanden. Zo was 'neensgat" bijvoorbeeld de
losweg tussen twee akkers. Het eerste deel van onze samenstelling
("val") kan alle betekenissen van ons tegenwoordige vallen hebben, dus
neervallen, toevallen, etc.. Bij de samenstelling Valgaten zou men
kunnen denken aan toegangswegen tot weilanden of akkers, die door een
soort hefboom of valboom toegang gaven tot de betreffende akkers of
weilanden.
"Aalst"

36.

(AALST)

Volgens Moerman is Aalst vermoedelijk afgeleid van "aals", een bijhet verzamelsuffix t. De betevorm van "els", Germaans "aliso", met
kenis is dan "elzenbos". Anderen zoeken verband met "allnigta", dat is
afgeleid van "alah" = heiligdom, of met "aloks" e wild alsemkruid. De
eerstgemelde interpretatie lijkt ons tot heden de meest aanvaardbare.
(WAALRE)
" Waaire"
Aangaande de spelling van dit toponiem memoreert Gijsseling diverse
vormen gedurende verschillende eeuwen: 704 (kopie 1191) Waetriloe,
712 (kopie 1069) Waderloe, 726 (kopie 1222) Wadradoch, 915 (kopie
1156) Waderlo, 1100 Waderloe, 1148 (kopie 1222) Waderle, Indien de
oudste vorm juist is (aldus De Vries), dan zou Waalre kunnen betekenen "waterige bosweide". De verzachting van t tot d in de jongere
vormen is volgens De Vries wel opmerkelijk, maar niet de enige uitzondering. Bestaat er soms een samenhang met "waden"?
37.

VII. GENEALOGICA
1. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOOM VAN MARTINUS VAN DE VEN,
OUD-DEKEN TE MEERVELDHOVEN, geb. 28-3-1893.

I.

VREIJS VAN DE VEN
gedoopt: omstreeks 1650 te Oerle
gehuwd : omstreeks 1675

II.

ANTONIUS, zoon van Vreijs
gehuwd : 25-2-1699 met Emerentiana, dochter van Frans Marselis Vleminx te Wintelre
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20- 4-1904 Catharina Maria
Helena
S- 4-1907 Maria Henrietta
Cornelia

'UREWIUS, zoen van Antonius en van. En erentiana Vleminx
gedoopt: 27-1-1700 te Winteire
gehuwd : 27-2-1729 met Elisabeth Melle te Nintelre
Pl. MARTINUS, zoon van Laurentius en van Elisabeth Nelle
gedropt: 11-11-1734 te Winteire
gehuwd : 20-11-1774 met Ida, dochter van Egidies Groenen,
Wintelre

te

LAURENPIUS, zoon van Martinus. en van Ida Groenen
gedoopt; 29-1-1779 te Wintelre
gehuwd : 15-5-1808 met Joanna Petri Viijminix te Wintelre
Vl. MARTINUS, zoon van Laurentius en van Joanna Vlijminloz
geboren: 16-7-1812
gehuwd : 30-4-1847 met Johanna van Nunen, dochter van Hendrik
van Nunen. en van Elisabeth Bartels
VII. .JOHANNES, zoon. van Martinus en van Johanna van Nunen
gehoren; 27-11-1854
gehuwd : 29-2-1892 met Cath. Tops •
VIII. MARTINUS, zoon van Johannes en van Cath. Tops
geboren: 28-3-1893
2. HET GESLACHT WASELMANS van 1672 - 1971
geboortere(Gegevens verzameld
uit de doopboeken respektievelijk
gisters van Veldhoven,
chronologisch geordend per ouderpaar, vervolg op GENEALOG1CA nr. 2, aflevering 5. Met het jaar 1920 willen
wij deze gegevens afsluiten, aangezien de recente inschrijvingen
als bekend mogen worden verondersteld. GeTnteresseerden, die enig
verstrekte gegevens hebben aangeaanknopingspunt in de door ons
troffen, adviseren wij, op ons archief te Oirschot, Torenstraat 1,
alle verdere gegevens uit de oude trouw- en begraafregisters persoonlijk te komen opsporen. Het archiefdepot is behalve zaterdags
en zondags alle dagen geopend van 8.30 - 17.00 uur. Toegang en onderzoek zijn gratis.
HENRICUS BAZELMANS

19- 2-1887 Maria Francina
17- 5-1886 Maria Helena
1- 9-1884 Maria. Cornelia
18- 7-1891 Maria Cornelia
10-10-1893 Franciscus Josephus
23-12-1895 Johannes Matheus
18-11-1897 Johannes Josephus
28- 6-1900 Hendricus Antonius
5- 8-1902 Wilhelmina Antonia

MARIA JOHANNA BUCAS
get. H.A.Habraken, Adr.Maas
P.Louwers, Joh.Jos.v.d.Ven
M.J.Bucas, Joh.Jos.v.d>Ven
J.J.H.Cuijpers, Adr.Maas

5,

12

G.de Wit, Adr.Maas
J.J.H.Cuijpers, Daniel v.Lotringen
Daniel v.Lotringen, Petrus van
Tuijl
Daniel v.Lotringen, Cuili. de
Vries
Daniel v.Lotringen, J.J.H.Cuijpers

get.

X
GODEFRIDUS BAZELMANS
get.
5- 1-1884 Maria Leonarda
'14- 7-1885 Franciscus Henri- "
cus Cornelis
14- 7-1886 Leonarda Maria
Cornelia
3- 2-1887 Hendrica Maria
Cornelia
10- 4-1889 Henricus Cornelis "
22-11-1890 Maria Johanna Cor- "
nel ia
ADRIANUS BASEL MANS
12-12-1889 Johannes
13- 1-1891 Antonius
3- 6-1892 Johanna
19- 9-1893 Anton
31-10-1894 Franciscus
31-10-1894 Jan
JOHANNES FRANCISCUS BAZELMANS
4- 8-1892 Alphonsus Louisius Henricus

X
get.
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H.A.Habraken, Adr. Maas
H.A.Habraken,

Adr.: Maas

H.A.Habraken, Adr. Maas
Guillaume de Vries, Adr. Maas
JOHANNA VAN DER WEIDEN
W.de Vries, Adr. Maas
W.de Vries, Adr. Maas
W.de Vries, Adr. Maas
W.de Vries, Adr. Maas
lade Vries, Adr. Maas
W.de Vries, Adr. Maas

JOHANNA MARIA ARNOLDINA WIJNEN
W.de Vries, Adr. Maas
J.J.H.Cuijpers, H.J.Janssens

FF

Peter Verhoeven, Henricus
Bazelmans
Henricus Bazelmans, W.de Vries
Jacobus Beljaars, P.J.v.Zantvoort.

WILHELMUS BAZELMANS
X
4-12-1902 Wilhelmina Anto- get
netra
28-11-1903 Willem Gerardus
"
25-10-1907 - Wilhelmus Cornelius"
,

ANTONET VAN DER KRUIJSEN
H.A.Habraken, Adr. Maas
H.A.Habraken, Adr. Maas

X
CORNELIA LUCIA HABRAKEN
get W.de Vries, Adr, Maas

WILHELMUS EAZELMANS
X
28-10-1893 Franciscus Corne- get
lus
21- 6-1895 Cornelia Lucia
Maria
29- 8-1897 Johanna Maria Antonia
Arnoldus Henricus
Maria
6-10-1902 Henriette Josephine Nária

FMNDRICUS aAsrrav is
17- 3-1910 Henrica

Daniel v.Lotringen, J.J.H.Cuijpers
Daniel v.Lotringen, J.J.H.Cuijpers

X

ANNA MARIA NOLLEN
Johannes Jos.v.d.Ven, Andries
Jonkers
Ludov. v.d.Ven, W.W.v.d.Ven
J.H.Smets, J.J.v.d.Ven
WILHUMINABEERENS

get

7-1911 Adrianus Cornelius "
4-1913 Henricus Cornelius "
1-1915 Wilhelmina Elisabeth
3-1917 Joannes Martinus

Peter Scheepers,
Jan de Greef
Chr.Cuijpers
Th.v.Hest, Chr.Cuijpers
Th.v.Hest, Chr.Cuijpers
Th.v.Hest., Chr.Cuijpers
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27- 2-1919 Hubertus Josephus get. Mart.v.der Steen, Chr.Eliëns
1I- 7-1921 Wilhelmus Cornelis " Joh. Elièns, W.A.Tops

13- 3-1920 Cornelius Adrianus

JoHANINEsBASEINIANS
27-10-1911 Gerardus Adrianus
1-10-1914 Joanna Elisabeth
28- 2-1918 Adrianus Wilhelmus

FRANCISCUS JOSEPHUS BAZEL- X
MANS
28-10-1919 Maria Henrica
Johanna
2-11-1920 Henrica Francisca
Maria

WILLEM BAZELMANS.
24- 7-1912 Paulina Petronella
16- 1-1914 Martinus
Aegidius
29- 9-1915 Aegidius
24- 1-1917 Petrus Cornelis
30-12-1918 Petrus Cornelis
19-10-1920 Petrus Cornelius
Wilhelmus

X

PETRONILLA HAKIJaNS
get. Joh.Jos.v.d.Ven, Lud.v.d.Ven
"Joh.Jos.v.d.Ven, A.Damen

ff

Peter v.Oorschot, Jac.Somors
x
HENDRICA STRIJBOS
get. P,J.A.v.Kemenade, G.v.d.Steen

ff
ft

fr

JOSEPHUS GERARDUS MARIA
BAZELMANS
9- 7-1913 Lucia Wilhelmina get.
28-12-1914 Wilhelmus Joannes
Cornelius Maria
29- 5-1916 Cornelia Johanna
re
Maria
24- 9-1917 Johannes Josephus
fr
Antonius
11- 2-1920 Franciscus Josepfl
hus Maria
JOHANNES WILHELMUS BAZELMANS
14- 2-1914 Johanna Paulina
23- 2-1915 Egidius Gerardus
29- 5-1916 Egidius Gerardus
5- 4-1918 Gerardus Cornelius
21- 5-1920 Gerardus Johannes
18- 7-1921 Paulina Maria

H. Schutjes, Arnoldus Sanders
Corn,Bazelmans, H.v.Genesen
Corn.I3azelmans, W.Louwers
Petrus v.Kemenade, C.Nabben

-

JOHANNES BAZELMANS
27- 8-1920.1Mhelmus Aegi
diUs •

get •

JOH/k W CHRISTINA VISSERS
get . Daniel v.Lotringen, A.Keeris
J.C.Leijten, H.G.W.Louwers
X

JOHANNA MARIA BAZELMANS
get ▪

De exacte gegevens beginnen in 1659.

ADRIANA MARIA WILHELMINA VAN
NUENEN
F.H.H.Spoorenberg, J.Somers

I.

A.Fr.v.d.Meeren, A.Damen
J.Somers, A.Damen
Márt.v.Kemenade, Chr.Cuijpers

X
CATHARINA HAKKENS
get.Cornelius Bazelmans, Joh.Bazélmans
Joh.C.Bazelmans, H.v.Genesen
Corn.Bazelmans, P.Meulenbroecks
P.Meulenbroecks, Jan v.Beers
P.Meulenbroecks, Petrus Hordijk
Joh.v.d.Meeren, Leonardus v.
Doorne

CORNELUS JOHANNES BAZELMANS X
JOHANNA VAN DE RIJT
9- 7-1914 Johannes
Cornelus get. Th.v.Kruijsdijk, W.Louwers
25-11-1915 Paulina Cornelia " Jan v.Beers, H.vGenesen
3- . 7-1917 Egidius
P.Meulenbroecks, H.Seheepers
4- 7-1919 Antonius Donatus
Jan Koonings, C.v.Kruijsdijk
16- 7-1921 Dymphna
?tart. Kuijpers, W.W.v.d.Ven
ANTOON BAZELMANS
X
THEODORA VAN DER A/LEUTEN
4- 4-1919 Adriana Cornelia get.
Jac.v.Oorschot, Corn.Dekkers

P.v.Kemenade, Caspar Nabben

3. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOOM VAN CORNELIS ADRIANUS ANTONIUS
VAN BEERS, geb. 1-5-1950 te Hoogeloon.
(Samengesteld door C.A.A. van Beers, Kosterstraat 6, Middelbeers)

Er.v.d.Weiden, L.v.Doorne

A.Fr.v.d.Meeren, J.Somers

J.Fr.v.d.Breek, Th.H.Vlemmincx

JAN VAN BEERS
geboren: vermoedelijk tussen 1600 en 1610
gehuwd : vermoedelijk tussen 1625 en 1630

II. WILLEM, zoon van Jan
geboren: omstreeks 1630, overleden: omstreeks 1690
gehuwd : 28-12-1659 met Catharina, dochter van Arnoldus Wijfelaers, geboren te Hilvarenbeek (huwelijksinschrijving: trouwregister Nederl. Geref. Gemeente te Oirschot)
III. a) Kinderen uit huwelijk II:
Elisabetha
Arnoldus
Cornelis
9-11-1661 10-10-1664 30-11-1669
25- 3-1740
27- 6-1740
9-11-1700
b) ARNOLDUS, zoon van Wilhelmus
1. eerste huwelijk met: Adriana, dochter van Theodorus van
Beerendonck op 15-1-1696
2. tweede huwelijk met: Maria, dochter van Nicolaus (zoon
Van Petrus) van de Laerschot en van Elisabetha van de
Schoot, op 16-2-1710 (Maria is gedoopt 18-1-1668 en
overleden op 5-4-1743)
IV. a) Kind uit huwelijk III, b, 2:
Franciscus
22- 1-1712
13- 3-1788
b) FRANCISCUS, zoon van Arnoldus
gehuwd met: Johanna Maria, dochter van Petrus (zoon van
Jan) de Croon en van Maria, dochter van Henricus Bressers,
te Oirschot op 12-2-1736(Johanna Maria werd geboren op
10-5-1710)
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-77VIII.a) Kinderen uithuwelijk VII,
Petrus
6- 3-1876 Oostelbeers
15-7-1966 Middelbeers

Kinderen uit huwelijk IV, b:
Willem
Arnoldus
Peter
Anna Maria
11- 2-1737
11- 2-1739
25-12-1741
16- 7-1745
24- 6-1786
30- 3-1785
7- 6-1807
13-10-1794
Maria Catharina
Francis
Johanna
9- 3-1748
11- 8-1752
23- 7-1755
3-10-1794
28- 1-1810

b) FPANCIS, zoon van Franciscus
(linnenwever)
gehuwd met:Elisabeth, dochter. van Cornelis van

Johannes
20- 6-1878 Westelbeers
15- 3-1960 Canada

Wilhelmus
16- 2-1789
16- 1-1864

Joainia
28-10-1790
9- 6-1850

Johannes
20-12-1792
18-12-1859

Cornelis

Peter
20-10-1796
8- 2-1875

omstr. 1795
9- 5- 1815

b) ADRIANUS, zoon van Josephus (landbouwer)
gehuwd met: Johanna Maria, dochter van Jan Beijsens en van
Wilhelmina Castelijns, op 18-2-1909 te Hoogeloon (Johanna
Maria was geboren op 11-5-1880 te Hoogeloon en is overleden
op 24-12-1943 te Hoogeloon)

Cornelia
21- 6-1784
29- 1-1788

Francis
8- 8-1785
21- 8-1859

IX. a) Kinderen uit huwelijk VIII, b:
Anna
Johanna Maria
17- 7-1913 Vessem
4- 1-1911 Vessem

b) PETER, zoon van Francis (linnenwever)
gehuwd met: Adriana, dochter van Francis van Santvoort en
van Anna van Elderen, op 17-11-1816 te Oirschot (Adriana
werd gedoopt op 9-11-1798 en is overleden op 1-10-1855)
VII. a) Kinderen uit huwelijk VI, b:
Franciscus
Wilhelmus
Cornelis
16-12-1816
11- 3-1819
14-11-1821
21- 2-1904.
Anna
Elisabeth
Josephus
23-12-1823
27- 3-1827
19- 6-1 30
17- 3-1901
6- 1-1896
10- 1-1915 (Middelbeers)
Francisca Maria Johannes
Adrianus
27- 5-1835
4-11-1840
10- 1-1900
Jacobus
29-11-1843
10- 2-1856

Josephus Johannes
20- 5-1915 Vessem

Johannes
22-10-1916 Vossen

Petronella
24-12-1918 Hoogeloon

Henricus
2- 2-1921 Hoogeloon

Wilhelmus Antonius
20- 4-1922 Hoogeloon

Antonius Josephus
22- 3-1924 Hoogeloon

b) ANTONIUS JOSEPHUS, zoon van Adrianus (loondorser)
gehuwd met: Cornelia Catharina, dochter van Cornelis Rijnen en van Maria Catharina van Veghel, op 20-7-1949 te
Middelbeers (Cornelia Catharina is geboren op 14-7-1926 te
Middelbeers)
X.

a) Kinderen uit huwelijk IX. b:
Cornelis Adrianus Antonius
1- 5-1950 Hoogeloon
Johannes Maria Martinus
5- 2-1954 Hoogeloon

Peter
29-11-1843
4-10-1922

b) JOSEPHUS, zoon van Peter (landbouwer)
I. eerste huwelijk met: Maria Anna. van Reusel
2. tweede huwelijk met: Johanna Maria, dochter van Peter
blijs en van Maria van Riet, op 2-5-1873 te Vessem (Johanna Maria werd geboren op 9-4-1840 te Vessem en is
overleden op 7-3-1916 te Middelbeers)

Johanna Maria
30- 7-1880 Westelbeers
15- 2-1956 Veldhoven

Josephus
25-10-1882 Westelbeers
28- 2-1951 Westelbeers

de Poel en

van Catharina van Peilingen, op 26-5-1779. te Kwerps in
België (Elisabeth werd gedoopt 16-7-1751 te Kwerps en is
overleden op 9-9-1832, zij was spinster)
VI. a) Kinderen, uit huwelijk V, b:
Johanna Maria
Maria Catharina
8- 9-1780
25- 5-1782
6- 1-1864
21- 1-1795

b, 2:
Adrianus
22-11-1875 Westelbeers
28- 3-1953 Hoogeloon

Adriana Maria Catharina Johanna
11- 8-1952 Hoogeloon
Catharina Maria Johanna Gerarda
19-10-1957 Middelbeers

XI. CORNELIS ADRIANUS ANTONIUS, zoon van Antonius Josephus.

verkrijgen
(Wie aangaande deze stamboom inlichtingen
wil of geven,
te
gelieve kontakt op te nemen met: Kees van Beers, 6
Kosterstra
04244 - 302)
Middelbeers, tel.

ZIE OOK: hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2: Genealogie Teurlincx.
1
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Mercktvelt van Oirschot Anno 1620
~SCHOT — JAAR 1632
EGTIE F IGEOZEi.rri:AK,?
MARKT ZUI)ZUD£
1-4,TIWRLdr-iC

K.

Markt - Zuidzijde volgens de oudste kadastrale kaart

- 80LIJST VAN OUDE NAMEN DER HUIZEN, behorendede
bijtekening op blad79 (Markt - Zuidzijde volgens de oudste kadastrale kaart),
zijde
vervo!gd.
wordt in de
komende afleveringen

F 757

" De Ploeg "

F 758
F 759

" Den Ossenkop "

F 765

" Stad Antwerpen "

F 766

" De Wildeman" en " 't Hart "

F 769

" De Wereld "

F 770

Greet
" t'

F 772

" De Lakenhal "

F 773

H De Zwaan H

F 776

" Het Varken

F 779

" t' Broekje "

F 794

" t' Hooghuis "

F 814

" De Ooievaar "

F 827

" De Ster "

H

- 81 -
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3, fo1,166

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

grootte: 7 roijen, aanslag: 3 g. 15 st. 8 p.
1784
G. DE WEDUWE VAN FRANCIS VISSERS (door koop)
"'t Hbijs de Ster en Hoff", Kerkhof 4, fol. 116 en 84 en
Kerkhof 5, fel. 89
grootte: 7 roeden, aanslag: 2 g. 16 st. 10 p.
1-1, JACOBUS, MICHIEL, MARIA ANNA. (gehuwd met Jan Tasset), ALLE-

(vervolg)
De namen van de hierna beschreven panden. zullen bij sommigen misschien
enige verwondering doen opkomen, aangezien de naam "Wildeman" wel eens
werd toegeschreven aan het pand Vrijthof 9 en de naur
e "Ster" ook aan
een. huisje in de Noyenstraat is
gegeven. Met de oude benaming staat
het echter geheel anders. De verpondingsregisteiglarde 17e en 18e
eeuw, voorafgaande aan de oude kadastrale leggers, kennen deze namen
alleen aan de tweeutderhavige panden
toe. Het jaarkeurboek. van Oir-

schot (1619) memoreert de put van de Wildeman aan de Markt (zie Campinia, april 1972, nr. 5, blz. 13, 86): de kooplieden moeten zich
rondom de grote linde opstellen, echter niet buiten de steiger van de
put van de Wildeman.
Vergelijk ookde fotokopie van een oude primitie-

ve schets anne 1620 op blz. 78 van deze aflevering. De in deze aflevering behandelde panden 11 en 12, "De Ster" en "De Wildeman" kunt 11 op
de kopie van de oudste kadastrale kaart (1832) onder de sektienummers
827 en 766 aantreffen. In de komende afleveringen zullen wij herhaaldelijk naar deze schets verwijzen.
11.

De Ster" (Molenstraat 2, hoek Rijkes]olsstraat)

De mentmentenlijst der gemeenteOirschot omschrijft dit
perceel als
volgt: "Woonhuis met. verdieping, hoek Rijkesluisstraat en daarin zo

ver uitspringend, dat de gevel als afsluiting van de Markt dient.
Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architektuur en van oudheidkundige waarde."
Op de primitieve tekening van 1620 (zie blz. 78) staat als eigenaar
van dit pand. genoteerd:
A. MICHIEL DE KETELEB

1620

De oude verpondingsregisters vermelden de volgende eigenaars:
B. ODULPHUS GERAFRTS
"Huijs en Hof", Kerkhof 1, fol. 121

1670

D. HENRICK JANS GLR1TS DE ROIJ

1682

F. MARGOT ANTHONFT DE ROIJ, gehuwd met PF ILIEBERPUS VAN PARIJS,
wonende te Brussel, enHENDRIEN DE ROIJ, kinderen van Arnol-

dos Hendrix de Roij
"'t Huijs de Ster
en Hoff", Kerkhof 2, fol. 125

v

en Kerkhof

1753

"Huis", F 827a, art. 738, 72 ellen
"Tuin", F 828, art. 738, 2 roeden, 79 ellen
(verkoop: 1863)
J. WILHELMINA CORNELIA JOSEPHIMA MESSING, weduwe van WILHELMUS
A. HOPPENBROMMS (door koop)
" is, schuur en erf", P 827, art. 2257, 3 roeden
"Huis", 72 ellen, F 827 a, art. 2257
"Tuin", 2 roeden, 79 ellen, F 828, art. 2257
(gedeeltelijke verkoop 1866):1Aijft:
"Huis en erf" 1 A. 40 CA,
-"Tuin" 4 A 46 CA
K. VIKTOR VAN DOOREN (door koop)
"Huis, erf en tuin", 5 A 86 CA, F 2350
er, 2351, art. 2976

HENDRJKUS VAN BEMENDONK en cons. (door
"Huis en erf", 4 A 70 CA, F 3665, art.

N. JOAN NES HENRIWS SCHEEPENS (door koop)

grootte: 7 roijen, aanslag: 3 g. 15 st. 8 p.

v
"Huijs in de Staer en Hoff", Kerkhof 1, fel.
105
grootte: 7 roijen, aanslag:
3 g. 15 st. 8 p.
C. ARNOLDUS HENDRIX DE ROIJ
omstreeks 1703

tievelijk bewoners:
I. MARIANNE EN ALLEGMA VISSERS
erf", F 827, art. 738, 3 roeden
"Huis, schuur en

L, GODEFRIDUS DOMINICUS SIGEBERTUS HUEART
"Huis, erf en tuin", 5 A 86 CA, F 2350
1880 bijbouw, wordt F 2630, 1922 vereni
1927 gedeeltelijke verkoop, blijft: 4 A.

1640

grootte: 7 roijen, aanslag: 3 g. 15 st. 8 p,
C. HENRICK Ti CCOF VAN CLEljNEKBREUGEL
v
"Huijs in deStaer", Kerkhof 1, fol. 123

GONDA, (kinderen van Francis Vissers) en DE WEDUWE VAN FRANCIS VISSERS
grootte: 7 roeden, aanslag: 2 g. 16 st. 10 p.
Kerkhof 6, fol. 90
(deling 4-8-1810)
volgende
Uit de kadastrale leggers resulteren
de eigenaars restte

11

"Huis en erf", 4 A 70 CA, F 3665, art.
1947gedeeltelijke verkoop, bluft 4 A
6223

0. ANNA MARIA. VAN WILL
"Huis en erf", 4 A 50 CA, F 4134, art.

en cons.
en 2351, art.
ging, wordt F
70 CA, wordt

1832

1863

1866
1879

3011
2644
F 3665

koop)
5586

1931
1946

6223
50 CA, F 4134, ar
1952
6644

P. HENRICA WILHELMINA KUIJLAARS en cons.
"Huis, slagerij en erf", 4
A 50 CA, F , .3A, art. 5289
PETRUS VAN KOLLENBURG
"Huis, slagerij en erf", 4 A 50 CA,

1809

1956
1956

*13.1

art. 6087
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-841960 gesplitst in: E 4444 (2 A SS CA) en E 4445 (1 A 95 CA)
I,.v.KoIlenburg houdt F 4444, 2 P, 55 CA
R. JOHANNA MARIA ELISABETH VAN KJMENA, echtgenote van J.G.J.
1960
Erven
grootte: 1 A 95 CA, F 4445, art. 7204
.
1972
"
"
S. VERENIGING "BOWNLFEN
grootte; 195 F 4445, art. 5483
Hulja
het
Ha
12. "De Wi1dema
(Markt 7 en 8)

pand in de Oirschotse monumenDe omschrijving van het tegenwoordige
tenlijst luidt als volgt: "Huis met strenge lijstgevel, kroonlijst
met R6gence-consoles, twee schoorstenen op het dak, beneden gemoderniseerd met étalage. Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde."
Vanaf 1776 memoreren de verpondingsregisters een samenvoeging van
"De Wildeman" met "Huis het Hart". Het solo-bestaan van "Huis 't Hart"
van 1700 tot 1776 zullen wij in deze lijst apart beschrijven vooraleer
de situatie van 1776 wordt vervolgd.
Op de primitieve schets van 1620 (zie blz. 78) staat als eigenaar of
bewoner vermeld:
1620

A. SYMON MAIIIEUSSEN
De verpondingsregisters vermelden de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
B. JAN AERT LEGZUS
"Huijs en Hof genaamd DE WILD

~", Kerkhof 1, fol. 119v

1650

grootte: 2 roijen, aanslag: 3 g. 5 st. 8 p.

C. JACOB HERMANS (mulder)
"De Helft van Huijs en HofEDE WILDEMAN"
aanslag: 1 g. 17 st. 4 p.
"De andere Helft van Huijs en Hoff DE WILDEMAN"
aanslag: 1 g. 8 st. 4 p.
totaal groot: 2 roijen, Kerkhof 1, fel. 111

1675

D. JOOST VAN MIERLO
"Huijs Den. Wildeman , Kerkhof 2, fol. 155
grootte: 2 roijen, aanslag: 3 g. 5 st. 8 p.

1700

v

1676

7

E. JOHAN COOLE (Eindh ~n), gehuwd met JENNE MARIA VAN MIERLO

1 32

F. JENNE MARIA VAN MIERLO, weduwe van JAN COOLEN

1748

G. GODS FR1DUS JOHAN COOLEN en ODA CATHARINA COOLE (gehuwd net
JOHANNES RAAS TENS
"Huis den Wildeman en Hof", Kerkhof 3, fol. 200
grootte: 20 roijen in 3 percelen, aanslag: 3 g. 17 st. 12 p.
H. JOHANNES RAASJENS (bij onderhandse deling)
"Huis den Wildeman. en Hof", Kerkhof 3, fol. 200

1'
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-86grootte: 20 roijen in 3 percelen, aanslag: 3 g. 17 st. 12 p.
I. ARNOLDUS TER GROTJE, sekretaris der Vrijheid Oirschot
"Euijs genoemd den Wildeman en Hof", Kerkhof 4, fol. 142
grootte: 32 roeden in 3 percelen, aanslag: 3 g. 17 st.. 12 p.

1764

Hier laten wij thans eerst volgen de gegevens omtrent het huis
"'t HART' van 1700 tot 1776:
omstreeks 1700
a, DE KINDERENVAN WILLEJ1 VAN KERKOIRLE
"Huijs en Hoff 't Hart", Kerkhof 1, fel. 152
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 10 st. 0 p.
1732
b. JACOBUS SCHIPPERS
Y
"Herijs en Hoff 't Hart", Kerkhof 2, fol.126
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g, 8 st. 12 p.
1755
gehuwd
c. CRIST1AAN, JAN, JACOBUS en LUCIA SCHIPPERS (laatste
met Pieter Sangers)
81 en 201
"Huijs en Hoff 't Hart", Kerkhof 3, fol.
2 p.
grootte: 16 roijen, aanslag: 2 g. 16 st.
roijen, Aanstede:
(Huijs en Hoff: 4 roijen, Groten Hoff: 6
6 roijen)
1760
d. JACOBUS JACOBUSSE SCHIPPERS (hij deling)
"Huijs en Hoff 't Hart, Kerkhof 3, fol. 81 en 201
grootte: 16 roijen, aanslag: 2 g. 16 st. 2 p.
(Huijs en Hoff: 4 roijen, Groten Hoff: 6 roijen, Aanstede:
6 roijen)
e. MR. ARNOLDUS TER CROIJE, sekretaris van de Vrijheid Oirschot 1776
"Huijs en Hoff 't Hart", Kerkhof 4, fol. 143
grootte: 16 roijen

1832

"Ibis, schuur en erf", F 766, art. 187, groot 9 A 20 GA
"Tuin", F 767, art. 187, groot 14 A 60 CA
0. MAUREGNAULT RAPHAELE A-A.J.B.W. de BOREEL, gehuwd
met Baron Frans Ernest Alexander van Hoveli tot
Westerflier
"Huis, schuur en erf" F 766, groot 9 A 20 CA, art. 187
"Tuin", F 767, groot: 14 A 60 CA, art. 187

1893 en 1898

P. MR. CLEMENT ERNEST ALEXANDER, BARON VAN HOVELL TOT WESTER-

FLIER (griffier gerechtshof), MR. ERNEST OTTO JOSEPH, BARON
(burgemeester van Eist), MARIA
VAN HOVELL TOT WESTERFLIER
CLEMENTINA JACOBA BARONESSE VAN HOVELL TOT WESTERFLIER (gehuwd met E.Z.H. Baron van Voorst tot Voorst te Groningen),
FRANS ALEXANDER JOSEPH, BARON VAN HOVELL TOT WESFERFLIER
(burgemeester van Ubbergen), JACOBA ANTHONIA EUGENIk, BARONESSE VAN HOVELL TOT WESTERFLIER (te Gorssel), ALEXANDER EDUARD
(te Gorssel), en JULIHUBERT, BARON VAN HOVELL TOT WESTERFLIER
WESTERFLIER (geANA LOUISA FRANCISCA, BARONESSE VAN HOVELL TOT
1913
Haag
huwd met H.J.B.Th.A. van Heijden) te Den
4712/11 en 12, groot: 9
"Huis, schuur en erf", F 766, art.
roeden 20 ellen
12, groot: 14 roeden 60 ellen
"Tuin", F 767, art. 4712/ 11 en

Q- N.V. DE OIRSCECTSE SIDELENFABRIEK

1918

3, naar art. 4734/7,
"Huis, schuur en erf", art. 4734/2 en
F 766 en F 767 komen samen onder F 3528
1922 ged. sloping, splitsing van F 3528 in F 3603 en F 3602

Wij laten nu eerst pand F 3603 volgen.

ARNOLDUS TER CROIJE is dus vanaf 1764 (zie I) eigenaar van de
WILDEMAN en vanaf 1776 ook van "Huijs 't Hart"
grootte: 48 roijen, aanslag 9 g. 19 st. 6 p.

R. a- EIJMBERTUS PUILIPPART (kleermaker)
"Huis en Tuijn", F 3603, art. 4729/4, 9 A 90 CA
4729/6
1931 bijbouw, naar art.

1923

1937

J. HENRICA SWANENBURGH, weduwe van ARNOLDUS TER CROIJE
"Huijs genoemd den Wildeman en Hof"", Kerkhof 4, fol. 142
grootte: 32 roeden in 3 percelen, aanslag: 3 g. 17 st. 12 p.

1783

S. a. CORNELIUS EGIDIUS VAN LEUVEN (stoelenfabrikant)
"Huis en Tuin", F 3603, art. 5311/9, 9 A 90 CA
CA en naar
1955 splitsing, naar art. 5311/28, 2 A 90
art. 6823/1
5311/29
art, 5311/28, F 3603 (tuin) 2 A 90 GA naar art.

K. JAN SCHOUW, sekretaris der Vrijheid Oirschot
"HUIJS DEN WILDEMAN EN 'T HART", Kerkhof 4, fel. 141, 5 fol.
139, 6 fol. 138
st. 6 p.
grootte: 48 roijen, aanslag 9 g. 19

1783

Het pand F 3602 kwam in

het bezit van:

R. b. JOHAN ES JOSEPH US BELIEN

1923

"Huis en Tuin"", F 3602, art. 5024/3, 23 A 67 CA

N. WILLEM FRANCIS OME (Med. Doctor)

S. b. CORNELIUS EGII)RJS VAN LEUVEN
"Huis en Tuin", F 3602, art. 5311/2, 23 A 67 CA
1932 verbouw, naar art. 5311/3
1936 bijbouw, naar
art. 5311/4
1948 stichting: FIRMA VAN LEUVEN-PUILIPPARF, art.
5311/23
1951 verbouw, naar art. 5311/24,
naar 5311/25 en art. 6480/1
art. 5311/25 ten slotte
ook naar art. 5311/29, 14 A en 30 CA

De oude kadastrale leggers (aansluitend aan genoemd register) vermelden als eerste WILLEM FRANCIS GULJE (zie N)

Hiermede wordt Cornelius Egidius van Leuven eigenaar van beide panden
F 3603 en F 3602.

Volgens een pas ontdekt register van huizen te Oirschot zijn tussen
bekend:
Schouw de volgende eigenaars
1806 en 1832 behalve Jan
L. SALOMON KRULL
JACQUE DELPRAT

1929
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1. IMISIRIE- EN HANDELSONDERNEMINGLEBRO N.V.

1955

F 4387, 17 A 20 CA
1959 ged, verkocht, daarna splitsing van F 4387 in
F 4462 16 A 80 CA, naar art. 5311/30
F 4463 naar art. 6934/4

LIJST VAN KEMPISCHE STEDEN, VRIJHEDEN EN DORPEN IN 1437 MET OPGAVE VAN HET AANTAL HUIZEN (arm en belastbaar).
belastbaar

1968 F 4462, art. 5311/30, 16 A 80 CA, ged. verkocht, splitsing
in
a.1 25250, art. 6934/26 (blijft bij Industrie- en Handelsonderneming
/.EBRO N.V.)
C.E. van Leuven)
b.F 5251, art. 5311/31 (blijft bij
U. CORNELIUS EGIDIUS
WN LEUVEN
"Winkelhuis, garage, tuin
en magazi jn", 8 A 80 CA
7).
F 5251, art. 5311/31 {haarkt

Y.

1959

IX. DE EXPOSITIE "OIRSCHOTS BINNENHUIS'
Oirschots
levensecht "groot"
Met het zicht op de oprichting van een
heeft deheemkundekring "De Heerlijkheid
museum in de nabije toekomst
Oirschot" op 22 en 23 mei j.l. een expositie gehouden in de raadskelder van het gemeentehuis van Oirschot.
Deze expositie kreeg de naam "Oirschots Binnenhuis", omdat getracht
in
was zoveel mogelijk een Brabants boerenhuis na te bootsen. Poppen
een potje
oude klederdracht, een gedekte tafel met ham, boerenmik en
een
kaarsen versierd Mariabeeld @meimaand),
vet, een met bloemen en
van
oude wieg, looplei, etc.
wekten de indruk, dat de bewoners net
hun broodmaaltijd waren
opgestaan.
bidlandbouwwerktuigen, een kollektie oude
Een kleine verzameling

belangstelbezienswaardigheden brachten de
prentjes en diverse andere

Oirschotse wereld van toen.
lende bezoeker wederom in kontakt niet de
De heer Kákebeeke van Brabants Heen
stelde in zijn openingswoord, dat
Oirschot, niet zijn oude kom, de vele monumenten, zijn prachtige om-

arm

Oirschot

659

206

Beerse

110

45

Eersel

1 85

50

Bergeijk

247

56

Buisel

44

15

Hapert

55

13

Hoogeloon

91

14

Casteren

41

1 0

Westerhoven

97

21

Dommelen

48

12

Riethoven

96

27

Steenset

46

1 11

Bladel

186

73

Reusel

118

30

Lommel

214

46

Oerle

1 02

43

80

1 8

Knegsel

33

16

Meerveldhoven

30

20

Vessem

geving en als zetel van net archief Kempenland, zeer zeker toe was
aan het oprichten vaneen museum.

Wintelre
Stratum
Gestel. Strijd en

162

44

leefmilieu enhet verdwijnen van de oude ambachten, maken het bewasteeds belangrijker.
ren en exposeren van oude gebruiksvoorwerpen
Wel achtte hij het raadzaam om te
komen tot een specifiek Oirschots

Valkensweard

110

29

Waalre

87

20

Aalst

54

1 4

Veldhoven

197

43

Blaarthem

23

2

Woensel

1 53

36

Eindhoven

248

55

De industriële

revolutie, met

als gevolg de verontreiniging

van het

museum, door bijvoorbeeld
op de meubelindustrie.
de nadruk te leggen
De expositie werd een
800 mensen bezochten
duidelijk sukses. Meer dan
de raadskelder, waaronder zeer veel
toeristen.
Niet alleen het grote aantal bezoekers, maar ook
de vele vragen, die
aan, dat er een grote belangstelling
gesteld 1-%rerden,
tonen duidelijk

is voor oudheidkundige zaken.
De heemkundekring van Oirschot hoopt dan ook dat haar ideaal - een

permanente tentoonstelling in een geschikte ruimte - spoedig realiteit zal werden.
M.C.Mertens-Slingerland
Oirschot

60

1 0
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-90XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1. AANTEKENINGEN VAN DE HEER E.F.M. ROSIER, INDUSTRIEWEG 30 TE BE5T,
BIJ DE OUDE TOPONYM1CA: DE VLEUT (3,), GUNTERSLAER (4.), HOSSELAAR (5.), DE PAILJAART (34.), SCHOOR (20.), EKKERSR1JT (15.).
Als de heer K:lansen in Canpinia "oude toponymica" verklaart en daarbij
naar reakties vraagt, maakt hij mij altijd nieuwsgierig en probeer ik
de terreinen te lokaliseren op oude kaarten en de naamsverklaring aan
oude of bestaande gegevens te toetsen.
Als "Gunterslaer" en de "Vieut" iets Met water: een waterloop of
stroompje te maken hebben, dan moet er mijns inziens iets van te vinden zijn. Bezien we het gebied binnen de driehoek Den Bosch, Tilburg
en Geldrop, dan valt ten aanzien van de waterlopen in het algemeen
op: een zuid-noord-gerichtheid van de stroompjes met dien verstande,
dat een groot aantal ontspringt in
de dorpen langs de grens, zeg maar
in een grote boog van bijvoorbeeld Hilvarenbeek naar Sterksel. Deze
kleine stroompjes, plaatselijk verwisselen ze nog al eens van naam,
komen in twee grote groepen bij elkaar: namelijk westelijkvan Best
de Beerze,die boven Boxtel, en de Aa, Run of Rosep die boven. Sint-Michielsgestel in de Dommel uitkomt. De Dommel
zelf komt in oorsprong
uit het gebied zuid -oostelijkvan Best, daar waar rond Eindhoven vele
stroompjes samenkomen om via Son en
Sint-Oedenrode verder noordwaarts
te gaan en uiteindelijk via Den Bosch in de Maas uit te monden.
Opvallend is nu, dat haast alle Kempendorpen de oorsprong van een dergelijk riviertje of de bovenstroomse loop van een watertje in hun
grondgebied hebben.
Ten opzichte van het grondgebied van Best geldt iets dergelijks
slechts, indien men de oude situatie "Groot-Oirschot" beschouwt. Door
Oirschot stroomt de Beerze, langs de zuidkant loopt de Ekkersrijt, die
in Son in de Domegel uitkomt,
Interpreteer ik de oude kaart (1853) van landmeter Kuipers (uitgave
J.Arkesteyn en in., 's-Hertogenbosch) goed, dan is er nog een vertakte
stroom, die vanaf Heerebeek met een tak - Groote Loop - via Liempde
en een andere tak via Boscheind en Boxtel naar de Dommel gaat. Ter
plaatse van de splitsing van de takken komt er een zeer klein stroompje uit zuidelijke richting,dat het water uit Kasteren en Mosselaar
(tussen Oirschot en Best) afvoert. Dit laatste stroompje nu is de
"waterloop aan de grens van Liempde
ere. langs de Paillart" (le
jaargang, blz. 92) genoemd bij de grensscheiding van 1826.
In Liempde komt ten slotte in de eerdergenoemde Groote Waterloop nog
een klein loopje uit het zuiden; dit voert het water af uit de buurtschap de Vleut, zodat ik daarmede weer op mijn uitgangspunt bene
Wat zien we: Best is in zoverre een uitzondering, dat het behalve het
uiterst westelijk deel van Oirschot, voor het grootste deel ligt in de
droge heivlakte: Geelster-Oirschotse-Bestse-Sonse-Lieshoutse Heide,
waarbij het doorsnijdende beekdal (Dommel) in Sint-Oedenrode ligt, zodat Best dus niet rechtstreeks met een beekdal te maken heeft.
Enkele aantekeningen volgen hieronder nog:
Het "loopken langs de Paillart" is hierboven al genoemd; nu de
Paillart zelf. Deze drassige weiden (blz. 196) zijn momenteel nog in

het terrein te vinden en hebben eenzeer specifieke ovaalvorm, omge-

ven door houtwallen. Of zijn het juist ovaalvormige weiden in het
broekbosgehied? Hiervoor zoek ik verdere
gegevens.
De grens Best-Oirschot gaat via Pekershoek (Piekenhoek) tot aan de
"Schoor" (blz.25, 2e jaargang). Kadastraal zijn momenteel nog percelen bekend in het uiterste zuiden van Best, ter plaatse waar de Ekkersrijt de Oirschotse-Eindhovense dijk kruist. Bedoeld zal dus zijn de
schoor (stenen duiker), die ligt op het punt waar de Scheeperssteeg
(zie blz. 211) op de Eindhovense dijk uitkomt en de Ekkersrijt kruist.
Een.punt waar men de schapen kon drenken. De Scheeperssteeg werd ook
Weverspad genoemd, tenminste viel voor een deel hiermede samen.
2.
1.

GENEALOGIE TEURL1NCX,
(door H. Teurllncx, Peckiuslaan 15, Eindhoven)

JAN TOELINC, ook wel Jan Ghijsbrechts, is v66r 1468 gehuwd met
Mechteld Jansd„ van der Zijdenwinden.
Uit dit huwelijk werd o.a. geboren:
II.
GIUSBRECHT JAN TOELINK, korenkoper, gehuwd met Kathalijn Gerit
Engelberts van den Hezeacker. Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Jan
2. Ida
3. Lijsbert
Uit zijn tweede huwelijk met Mechteld Gerits van den Molengrave
werden de volgende kinderen geboren:
4. Gerit, huwt met Marie Adries Loden
5. Meester Frans, priester en kanunnik der St. Jan
te 's-Hertogenbosch
6, Kathelijn, geprofeste zuster in het klooster achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch
7. Gijsbert, kruisheer
8. Barbara, huwt met Jan Roesmont
9. Peter (volgt onder III)
III. PETER TOELINX, GIJSBERTSOEN, is raad van 's-Hertogenbosch, overleden volgens dé grafzerk in de St.-Janskerk op 11 juli 1531, gehuwd met Aleijt, dochter van Engelhert van den Hezeacker, en
volgens genoemde grafzerk overleden op 22 november 1546. Hun
kinderen zijn o.a.:
1. Dierck (volgt onder IV) en
2. Goossen.
. DIERCK TUELINGS, heeft o.a- twee zonen
1, Aert, wiens zoon Jan gehuwd is met Laurensken, dochter van
Laurens Gerardsz. van de Grave op 21 februari 1603 te 's-Hertogenhosch
2. Peter (volgt onder V)
PETER TUELINGS, heeft een zoon Claes, ook wel Claes Peter Dierck
Tuelings genaamd (volgt onder VI),die op 17 mer77
6 een stuk
goed kocht van een zijner bloedverwanten, Peter Goossen Teulings.
VI.
CLAES PETER DIERC.K TUELINGS
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J:ljn kinderen zijn:
1. Peter, ook vel Peter Claes Teulings
Willem
3. Hendrik, ook wel Hendrick Claes Teulings (volgt onder VII)
4. :Mi-VII. HEM-RICK CLAES TEUL1NGS. huwt te Helvoirt op 15 november 1632
met Maticke de Weijer, 'dochter van Mr, Wouter de Weijer en
Cathelijn Egens de Gier op huwelijksvoorwaarden. Hendrik wordt
herhaaldelijk rademaker genoemd, zowel. bij de beëdiging tot
schepen van Helvoirt, als opeen delingsakte, waarbij hij als
man en voogd van Maijken optreedt "Indijer qualiteijt
Hun kinderen zijn o.a.
1. Nicolaus, huwt met Catharina van Beurden
2. Wbuter.
3. men (volgt onder VIII)
4. Jan, huwt met Petronella van Osch
5. Adriaen
VIII. EGEN HENDRIKS TEULINGS of Teurlinghs genoemd, huwt met Aldegonda Adriaansd. van Kempen, ook wel van Liempde. Egen overleed. na
1702, doch voor oktober 1706. Op 6 oktober 1706 huwt Aldegonda
Adriaansd. van Liempde "naergelaten weduwe" van Egen Teurlin
met Walter Emmen.
De kinderen uit het huwelijk van Egen en Aldegonda van Kempen,
alias van Liempde zijn:
1. Gerardus, waarschijnlijk de later genoemde Aert, huwt met
(le maal) Maria Fabri en (2e maal.) met Catharina Leestman
2. Willemina, humt met Cornelis van Eroekhoven
3. Anna, huwt met Jan Smits
4. Henrica
5. Augustinus (volgt onder IX)
6. Henricus
7. Petrus, huw met Cornelia van Buel
De eerste twee kinderen zijn geboren en gedoopt te Tilburg, de
anderen zijn gedoopt te Haaren.
IX. AUGUSTINUS TEURLINGS, geboren en gedoopt te Haaren op 29 maart
1688, vertrekt op een borgbrief van de schepenen van Oisterwi.jk
op 7 april 1711 naar Turnhout.
Hij huwt aldaar met Cornelia Havermans op 10 maart 1711 [volgens
opgave van de stadsarchivaris te Turnhout, doch volgens het
schepentrouwboek van Oisterwijk huwt hij op 10 maart 1715).
Hun kinderen zijn:
1. Henricus, gedoopt te Turnhout, 25 april 1712; doopgetuigen:
halter Emmen en Anna Havermans
2. Petrus, gedoopt te Turnhout op 3 mei 1715; doopgetuigen: Arnoldus Teurlings en Elisabeth Peter flavermans
3. Maria Catharina, gedoopt te Turnhout op 11 oktober 1717;
doopgetuigen: Gieliemus van Bednf en Maria van der Veken.
Augustinus huwt voor de tweede maal te Turnhout op 24 juni 1718
met Cornelia Dannelaers, geboren te Turnhout op 28 april 1686.
De kinderen uit dit tweede huwelijk zijn:

-934. Walter, gedoopt te Turnhout, 9 juni 1719; doopgetuigen: Walter Erven en Johanna Princen
5. Cornelius (volgt onder X)
6. JWInis ffaptist, gedoopt te Turnhout op 27 april 1723
7. Petrus, gedoopt te Turnhout, 20 juli 1725

Arnoldus, gedoopt te Turnhout op 27 april 1728

9. Aegidius, gedoopt te Turnhout op 6 juni 1730
10. Norbertus Mathias, gedoopt te Tbrnhout op 29 oktober 1732.
Hij is het zevende kind en de zevende zoon uit gn huwelijk
en wordt naar het gebruik uit de Zuidelijke Nederlanden (Oostenrijkse Nederlanden) en dat tegenwoordig nog in België
wordt gehandhaafd, gedoopt door of namens het staatshoofd.
In dit geval werd Norbertus ten doop gehouden door Norbertus
Bols, heer van Arendonk, optredende namens de landvoogd van
de Oostenrijkse Nederlanden,en Anna Catharina van der Aa.
Nadat Cornelia Dommelaers, Augustinus'tweede vrouw, te Turnhout
op 9 december 1736 is overleden, huwt hij ten. derde mate met
Christina Tormans, waaruit één kind, Maria Theresia is geboren
en gedoopt te Turnhout op 14 februari 1738.
Augustinus overlijdt te Turnhout op 7 februari 1739.
CORNELIUS TEURELINCKX, ook wel zoals blijkt uit ondertekening
van een akte: Teurlincx, is gedoopt te Turnhout op 3 december
1720. Hij vertrekt met een borgbrief van de Heren schepenen van
Turnhout op 14 juni 1748 naar Oirschot.
Volgens kerkerekeningen van de St. Pieterskerk te Oirschot
blijkt hij in het houtvak te zitten, gezien de leveringen van
6 stuks stoven op 13 december 1749 voor de prijs van:2 gulden
en 2 stuivers en nog eens een stoof voor 7 stuiver. Verder voor
het matten en repareren van stoelen voor de somme van 1 gulden
en 11 stuiver. Ook schijnt hij in drank te hebben gehandeld,
want volgens de belasting op "gemene middelen" wordt hij als
"Cornelis Teurlings die wieldraaier" aangeslagen voor bier ten
bedrage van 12 stuiver in het jaar 1748.
Op 15 november 1750 huwt hij met Martha Baijens, waaruit de
hierna te noemen kinderen worden geboren en gedoopt te Oirschot:
1. Cornelia, gedoopt op 30 augustus 1751; doopgetuigen: Ludevicus Baijens en Maria Adilia Baijens. Overleden te Oirschot
op 15 april 1834
2. Henricus (volgt onder XIa)
3. Augustinus, gedoopt op 12 juni 1755; doopgetuigen: Arnoldus
van Heumen n.e.c. Norberti`Teurelincxen Johanna Baijens.
Overleden te Oirschot op 5 november 1794
4. Petrus, gedoopt op 15 mei 1757; doopgetuigen: Arnoidus van
Antwerpen n.o.c. Henrici Baijens en. Cornelia Baijens.
Overleden te Oirschot op 7 december 1799 '
5. Maria Adilia, gedoopt op 16 november 1759; doopgetuigen:
Henricus Baijens n.o.c. Ludovicus Baijens en Petronella van
Heumen n.o.c. Maria Catharina Teurelincx
6. Maria Adilia, gedoopt op 20 februari 1761; doopgetuigen:
Henricus Baijens n.o.c. Petri Teurelincx en Maria Anna van
Antwerpen. Overleden te Oirschot op 11 maart 1846. Gehuwd le
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-94Oirschot op 25 januari 1801 met Wilhelmus van Beers.

7. Jan (volgt onder Xib)

8. Iudovicus, gedoopt op 19 september 1766; doopgetuigen: Joannis Baptist Teuriincx en Petronella Baijens
Overleden te Oirschot op 19 februari 1851
Cornelis Teurlincx koopt in 1762 een huis en hof van de armentafel van de Kerkhof, Hendel en Spoordonk, groet 51 roede. Belastbaar voor 17 stuiver en 2 cents.
In 1779 koopt hij van .Johanna Walraven, weduwe van Rogier Bernards Viemmings: Uit d'Aanstede - groot 21 lopens, belastbaar
voor 2 gulden. •
Van Leonard de Marcq koopt hij in 1787 een schuur en hof - groot
11 lopens, belast met 1 gulden 11 stuiver en 2 cents.
Op 30 november 1768 wordt Cornelius Teurlincx benoemd tot enige
en universele erfgenaam en tevens executeur van het testament
van Peter Egen Teurlinghs, jongste broer van zijn vader. Dit
testament - werd verleden te Tilburg ten huize van. Peter Egen
Teurling s "ziek en te bed liggende" voor notaris Cornelis Bles.
In genoemd testament. werden ook de kinderen van Cornelis en ook
eventueel kinderen, die nog geboren zouden worden, deelachtig.
In 1796 op 29 oktober overlijdt Martha Baijens op de leeftijd
van ruim 71 jaar en wordt in de kerk onder de toren begraven.
Op 31 januari 1803 overlijdt Cornelis Teurlincx op 82-jarige
leeftijd.
Er wordt een akte van erfdeling tussen de kinderen van Cornelis
Teurlinex en Martina Baijens opgemaakt op 3 september 1803. De
kinderen zijn: Cornelia, Hendrik, Maria, gehuwd met Wilhelmus
van Beers, Jan en Louis.
Louis verkrijgt een huis en hof, groot 53 roede
Cornelia "uit de aanstede" groot 23 logens
en ten. slotte Hendrik de schuur, nu gemaakt tot een bije en een
hof, groot 11 logens.
Genoemde percelen zijn gelegen aan de tegenwoordige Rijkesluisstraat.
Maria en Jan ontvangen een partij
ellegoed, meubelen en tinnewaar.
XI.a. HENDRIK CORNELISZ. TEURLINCX is gedoopt te Oirschot op 16 april
1753 en is gehuwd met Catharina metsers.
Hun kinderen zijn:
1. Martina, gedoopt te Oirschot op 31 maart 1804
2. Cornelis Jacobus, ook wel Cornelis Hendrik genoemd, is gedoopt
op 25 juli 1806. In zijn overlijdensakte staat als zijn beroep vermeld stoelenfabrikant.

Hij is overleden op 21 mei 1881.

Hij is de stichter van de stoelenfahriek
"Stoelen- en meubelfabriek v/h. C.H.Teurlincx en
Meijers", Rijkesluisstraat 54
te Oirschot. Met zijn hierna te noemen
zwager Hendrik Meijers
begon hij in 1860 met de fabricage
van de Amerikaanse stoelen,
welke Cornelis ongeveer 12 jaar in Detroit had gemaakt.
3. Petrus, gedoopt te Oirschot op 31 oktober
1809 en overleden
te Oirschot op 12 november 1874.

4. Maria, gedoopt te Oirschot op 3 mei 1812, huwt met de eerder-

genoemde Hendrik Meijers op 10 juli 1842 te Oirschot
Xl.b. JAN TEURLINCX is gedoopt te Oirschot op 2 maart 1764. Hij huwt
te Oirschot op 9 juli 1797 met Catharina Kemps.
Zijn kinderen, allen te Oirschot geboren en gedoopt zijn:
1. Martina, gedoopt op 1 juni 1798; doopgetuigen: Cornelius
Kemps. Overleden te Oirschot op 17
Teurlincx en Goverdina
mei 1840. Gehuwd te Oirschot op 16 april 1826 met Hendrik van
naaren
2. Maria Cornelia, gedoopt op 20 september 1799; doopgetuigen:

Adrianus Keeps en Cornelia Teurlings. Overleden te Oirschot
op 24 november 1800
3. Henrica, gedoopt op 20 november 1800; doopgetuigen: Henricus
Teurlincx en Helena Kemps. Overleden te Oirschot op 21 april
1801
4. Maria Aegidia, gedoopt op 11 februari 1802; doopgetuigen:
Theodorus Kemps en Maria van Beers
S. Cornelia Antonia, gedoopt op 1 september 1803. Overleden te
Oirschot op 12 januari 1883 en gehuwd met Peter Stans Op 11
januari 1835 te Oirschot

6. Catharina, gedoopt op 26 oktober 1805 en overleden te Oirschot op 24 oktober 1870

7. Petronella, gedoopt op 1 oktober 1807 en overleden te Oirschot. op 13 juli 1808

8. Cornelis Johannes, gedoopt op 29 augustus 1809. Overleden te

Oirschot op 23 mei 1877
9, Au stines (volgt onder XII)

Jan oopt in 1797 van Johannes en Francis Couwenbergh een huls,

genaamd "Huijs den Blouw verver en hof" groot 5 roeden en belast

met 2 gulden 10 stuiver en 4 cents.

Genoemd huis is de tegenwoordige winkel van de familie den Ou-

den, Rijkesluisstraat 4 te Oirschot.

Verderkoopt hij in 1797 "Den Koolhof" groot 2 logens en belast
met 1 gulden 2 stuiver en 8 cents.

In 1803 koopt Jan. van den Heer Paulus Straalman 1/4 van den Hof
over de Straat, groot 45 roeden enbelast met 11 stuiver en 12

cents.

Het "Huijs den Blouw verwer" gaat na de dood van Jan op 23 juni

1845 over aan zijn zoon en dochter, respektievelijk Cornelis
Johannes en Catharina, beiden ongehuwd, om de zaak verder te
drijven.
In 1877 gaat het huis over aan P.J. van flenzen, doch later ging
het over naar de familie den Ouden.
Wat het beroep betreft kan gezegd worden, dat Jan eerstens houtdraaier was en later winkelier, watblijkt uit de leveringen
van stoelen, touw en olie. Verder heeft hij ook een drukkerij

gehad, waarschijnlijk voor klein drukwerk.
Wat zijn politieke activiteiten betreft, was Jan in de jaren
v6dr 1810 (tot de inlijving van Nederland bij het Franse Keizerrijk) schepen geweest in de haartgang 'Kerkhof" (kom van het

dorp Oirschot) en in de jaren 1803 - 1804 burgemeester.
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1813. In de geboorteakte, welke in het frans is opgesteld,
staat vernield, dat zijn vader Jan van beroep "tourneur des bols"
is. Augustinus huwt op 25 september 1842 te Oirschot met Johanna Francisca Messing. Zijn beroep is kaarsenmaker en als getuigen bij het huwelijk treden o.a. op Cornelis Jacobus Teurlincx
(zie onder XI.a.2.) en Petrus Teurlincx (zie onder 11.a.3.),
zijn. neven. Het blijkt dat zij veel met elkaar samenwerken, gezien het latere beroep van Augustinus als houtdraaier.
De kinderen uit hun huwelijk, allen te Oirschot geboren, zijn:
1. Maria Catharina, geboren 6 febrbari 1844, overleden te Oirschot op 23 februari 1867
2. Catharina Francisca, geboren op S oktober 1845, overleden te
Oirschot op 7 april 1921
3. Antonius Joannes Laurentius, geboren op 24 juni 1847, overleden te Oirschot op 2 augustus 1874.
Hij diende in het pauselijke leger als zouaaf.
4. Anna Maria Elisabeth, geboren op 26 februari 1849, overleden
te Tilburg op 10 april 1922 en gehuwd met Leonard Hdbert van
de Wier.
5. Johannes Peter, geboren op 11 april 1851 en overleden te Maastricht op 6 augustus 1925.
Hij was priester en leraar en later directeur van het pensionaat. St. Louis te Weert en verder in Maastricht. Zijn kloosternaam was Mbdestus.
6. Franciscus Cornelis Josephus, geboren op 4 oktober 1852, overleden te Oirschot op 19 juli 1885
7, Willem Antonie, geboren te Oirschot op 19 maart 1854, overleden te Eindhoven op 19 maart 1921 (op zijn verjaardag overleden; red.), gehuwd te Oirschot op 20 mei 1888 met Maria
Adriana Vlennincx
8. Louisa Hendrica, geboren op 12 maart 1856 en overleden te
Eoreville (Frankrijk) in 1936. Gehuwd
met Antonius Smolders.
9. Cornelis Gerardus (volgt onder XIII).
XIII. CORNELIS GERARDUS TaRLINCX is geboren te Oirschot op 12 april
1858 en huwt op 9 mei 1892 te Gestel en Blaarthem (thans gemeente Eindhoven) met Maria Josephina Geelen. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. Augustinus Johannes Joseph, geboren te Oirschot op 13 maart
1893, overleden te Utrecht op 12 februari 7955
2. Antonetta Maria, geboren te Oirschot op 11 februari 1894,
gehuwd te Oirschot op 17 mei 1921 met Josephus Adrianus
Briaire
3. Joanna Louisa, geboren te Oirschot op 2 juli 1895, gehuwd te
Oirschot op 27 juli 1920 met Johannes Josephus van de
Berg.
4. Johannes Herenanus (volgt onder XIV)
5. Maria Francisca, geboren te Oirschot op 15 januari 1899, gehuwd te Oirschot met Berardus ten Dam
6. Franciscus Antonius, geboren te Oirschot op 12 mei 1901,
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van der Helm
7. Carolina Josephina, geboren te Oirschot op 1 februari 1903,
gehuwd met P. Panhuizen
te Oirschotop 5 december 1904,
8. Cornelis Hendrikus, geboren
overleden te Beerze (België) op 18 oktober 1965, gehuwd te
Oirschot op 3 mei 1926 met Anna Maria van Overbeek
Na het overlijden van Maria Josephine Geelera op 7 januari 1905
te Oirschot hertrouwt Cornelis Gerardus op 7 mei. 1906 te Oirschot net. Johanna Cornelia Latour, uit welk huwelijk 3 kinderen
zijn geboren:
- Marie, geboren te Oirschot in april 1907
9. Ilenricus Fetrus
10, Johanna Catharina Adriana, geboren te Oirschot op 24 november 1908, gehuwd met G. Willems
11. Lucia Maria Augusta, geboren te Oirschot op 3 mei 1914, gehuwd met Petrus Josephus Clemens.
Cornelis Gerardus Teurlincx dreef met zijn broers Franciscus
J.C. (zie onder XII.6.) en Willem Antonie (zie onder XII.7.) een
stoelenfabriek, welke zij voortzetten na de dood van hun vader
Augustinus op 20 december 1871 onder de naam van "Amerikaanse
stoomstoelenfabriek - Gebroeders Teurlincx.
La december 1895 doet Cornelis Gerardus een aanvraag om te bouwen in de tegenwoordige Kanaalstraat, welke vergunning hem voor
het bouwen van een huis en fabriek in februari 1896 wordt verstrekt.
In verband met de voortschrijdende vernieuwingen op technisch gebied dient hij een verzoek in voor het in bedrijf stellenn, van een
petroleumrotor, welke toestemming verleend wordt op 30 juni 1903.
Een hevige brand op 4 september 1911 legt een groot deel van het
huis en de gehele fabriek in de as.
Op 16 september 1911 wordt aan Cornelis Gerardus door burgemeester en wethouders vergunning verleend tot herbouw van het perceel.
In 1920 op 29 maart overlijdt Cornelis Gerardus en gaat de fabriek over aan Gerardus van Kempen .
Na verschillende eigenaren te hebben gehad , is de fabriek thans
in het bezit van de gebroeders Verhouden.
Op de zijkant van de fabriek staat heden ten dage nog de naam
van de oorspronkelijke eigenaar te lezen.
XIV. JOHANNES HEE M. NUS T EURLINCX, geboren te Oirschot op 20 december
1896 en gehuwd met Alicia Engels te Eindhoven op 6 mei 1921, is
van beroep besteller der P.T.T., verhuist naar Beverwijk, later
naar Amsterdam en in 1931 naar Eindhoven.
Kinderen uit het huwelijk zijn;
1. Cornelis Gerardus, geboren te Beverwijk op 23 april 1923 en
overleden te Vught op 15 juli 1959
2. Hendrik (volgt onder TV)
3. Maria Josephina Cornelia, geboren te Amsterdam op 25 januari
1930, gehumd met Willem Hendrik van den Bosch.
.Na de dood van Alida Engels op 6 april 1965 te Eindhoven, her-
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Elisabeth van de Helm, weduwe van zijn broer Franciscus Antonius (zie ander XIII.6). Johannes Hérmanus overlijdt te Eindhoven op 17 februari. 1969 op 72-jarige leeftijd.
kif, HENDRIK TEURLINCX, geboren te Amsterdam op 12 september 1927,
van beroep werktuigkundige, gehuwd
te Eindhoven op 8 mei 1953

met Oerritje Petersen.

Uit het huwelijk zijn 2 kinderen geboren:
1. Alida, geboren te Eindhoven op 13 oktober 1955
2. Anemietje, geboren te Eindhoven op 3 november 1957

In de loop van ongeveer 500 jaar is erveel veranderd aan de naam.
Als eerste begin is te lezen: Toelinc of Toeiinck. Een nog oudere
schrijfwijze is te zien
op het wapenzegel van Peter
Toelink, welke

als Tolinc wordt geschreven.
Later lezen we Tuelings, Tuli.ngs en in de 17de eeuw wordt in Oisterwijk de naam als Teurlings of Teurlinghs geschreven. Na de "immigratie" naar Oirschot in 1748 wordt de naam weer anders geschreven; deze
is nu Teurelinckx, doch Cornelis (zie onder X) ondertekent een akte
van procuratie met "C.Teurlinex".

Sinds die tijd kan men aannemen, dat deze laatste schrijfwijze werd

aangehouden, want zijn zoon Jan tekent als schepen diverse akten met
de huidige schrijfwijze.
Gesteld mag worden, dat onze naam sinds 230 jaar hetzelfde is.
H. Teurlincx
3.

NOG EENS: "WE WAS MECHTELT LINTERMANS?"
(door Mr. L.Lieuwes, Croesenstraat 44 te Haarlem)

In aansluiting op hetgeen vermeld staat in Campinia, 2e jaargang, nr.
S, pagina 38, rubriek XI sub 2
is de volgende aanvulling tegeven ten
aanzien van de vraag "Wie was
deze Mechtelt Lintermans?". Onderzoek
in de Eindhovense protokollen bracht dit gegeven aan het licht:
Mechtelt Lintennans was gehuwd met
Jan. Lucas Bierens. Hij had kennelijk niet de vrijebeschikking over de door zijn
echtgenote in het
huwelijk gebrachte goederen, daar als directeur over deze goederen
optrad Leunis Henricx van Poppel (cf. R. Ehv. 40 fo.2 d.d. 31 mei
1625; fo.i0 d.d. 18 juli 1625 en fo.11 d.d. 5 augustus 1625). Niet
zelden togen - inwoners uit plaatsen, thans behorende tot het Streekarchivariaat NoordeKempenland. naar Eindhoven om hun rechtshandelingen te
laten registreren. Een en ander zal mede onder invloed van het aan deze stad verleende recht van ingebod geschied zijn.
L.Lieuwes

99 XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST)
(door J. Vriens)
REGISTRATIE VAN

DE LENEN EN OVER LENEN IN HET ALGEMEEN.

Voor historici en geinteresseerden in streekgeschiedenis, genealogie,
omtrent de leengoederen van groot betoponomy zijn de aantekeningen
lang. In deze notities vinden zij gegevens over oude huizen, landgoederen, tienden en heerlijke rechten die iemand in leen had. Ook vindt
gegevens over de bezitters van de lenen en op wie ze zijn overgegaan. Tevens kan men nagaan hoe de leengoederen over diverse families
werden verdeeld en opgesplitst.
De meeste lenen in het huidige Noord-Brabant waren hertogelijke leengoederen.
dat de hertog de helft
Oirschot was een tijd lang tweeherig, d.w.z.
van Oirschot bezat, waarvan hij goederen in leen uitgaf. De andere
een lagere of smalle
helft van Oirschot was in leen uitgegeven aan
heer, die ook wel een zekere periode de hertogelijke helft van Oiro.a. het geslacht Van Leefdael.
schot in pandschap bezat,
de regering van een nieuVan tijd tot tijd, meestal bij de aanvang van
we hertog, moesten de leenmannen een akte opstellenwaarin zij nauwkeurig de goederen, rechten en renten moesten omschrijven, die zij
van de hertog in leen hadden. Dit dokument noemde men een denombrement.
In zo'n denombrement lezen wij dan wie de bezitter van het leen is,
behoe hij eraan gekomen is, wie zijn buren zijn. Meestal is ook de
grenzing aangegeven van het leengoed met de namen van aanpalende percelen, wegen en wijken.
door de klerken
Aan de hand van gegevens uit de denombreeenten werden
per plaats
van de hertog leenregisters aangelegd. Meestal begon men
onder aan het blad van
een register te noteren, Bij de dood van een
leenman, bij vererving of verkoop werd de opvolger er boven geplaatst.
De nieuwe leenman moest zijn leen gaan "verheffen" bij de hertog.
elementen.
leenverheffing (relivium) twee
Oorspronkelijk zaten in deze
de leenHet persoonlijk element was de eed, hulde en trouwzwering van
man aan zijn leenheer. Zakelijk was de manschap. De leenman kreeg een
goed of recht om in zijn levensonderhoud te voorzien en voor het opbrengen van militaire verplichtingen ten aanzien van de leenheer, dus
bewapening en manschappen voor krijgstochten.
De leenverheffing moest geschieden bij een nieuwe leenheer, bijvooreen
beeld hij erfopvolging en wanneer een leengoed of heerlijk recht
nieuwe bezitter kreeg.
De leenverheffing ging gepaard met een kleine financiële vergoeding
aan de leenheer, het zogenaamde heergewade. De heergewaden werden aanvankelijk betaald in natura. Gebruikelijk was de betaling met een valk
of een aam wijn. Later geschiedde deze betaling in een overeenkomstig
bedrag in geld.
Met de achteruitgang van de feodaliteit namen ook de militaire verplichtingen in betekenis af. In de late middeleeuwen bezat de leenman
veelal de aan het leen verbonden heerlijke rechten, die hem geld opbrachten en bezat hij ook het vruchtgebruik van het leengoed.
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- 100 in de tiende en elfde eeuw konden lenen bij erfopvolging overgaan in handen van veouwelijke erfgenamen. Hiermee komt reeds de afzwakking van de aan het leenbezit verbonden militaire aspekten tot
uitdrukking, ,daar vrouwen immers de vereiste militaire verplichtingen
niet konden nakomen. Vanaf die tijd is dan ook de leenbrief in. hoofdzaak een zakelijk contract tussen leenheer en leenman. Tegenover de
perseendijke binding van de leenman aan zijn leenheer trad nv de zakelijke relatie tussen beiden, bij de belening op de voorgrond. Leenminnen konden dientengevolge streven naar een uitgebreid complex van
leengoederen, die zij veelal konden. verwerven door persoonlijke diensten aan hun leenheer. Zo werden in de 13e en volgende eeuwen veel lenen door de hertogen van Brabant uitgegeven aan leem-walen voor aan
hen bewezen diensten, (1) •
Het betalen. van het heergewade werd op de duur zo'n zakelijke financiële formaliteit, dat de leenman dit dikwijls liet doen door zijn.
procureur in plaats van zelf naar het leenhof te gaan.
In het leenregister vindt men dus over een vrij grote periode al de
leenmannen, die een bepaald goed hebben bezeten, meestal met de datum

van het verhef. In het denembrement vindt men een uitvoerige beschrij-

ving van het leen. Met deze gegevens en de lijsten van betaalde heergewaden kan men een indruk krijgen van een leengoed of heerlijk recht,
met betrekking tot de omvang en de elkaar opvolgende bezitters.
De drie oudste Brabantse leenregisters zijn:
"Het Latijns Boek", aangelegd circa 1312 (2);
"Het Stootboek", dit register werd gemaakt door Jan Stoot, griffier
van de hertog, omstreeks 1355 (3).
Dan volgt "Het Spechtboek" opgemaakt door Nycolaus Specht als notaris
en klerk van de hertog in 1379 (4).
De oudste denombrementen van de Bossche Meierij, die bewaard gebleven
zijn, vinden we in het zogenaamde "Denombrementen van de Brabantsche
Leenen onder s'Hertogon Bosch van de jaiTe 1440" (5).
Aangezien Noord-Brabant deel uitmaakte van het vroegere hertogdom
Brabant met als hoofdstad. Brussel, is het begrijpelijk, dat deze oude
Brabantse leenregisters en denombrementen terecht zijn gekomen in de
bewaarplaats van het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Het Rijksarchief in Noord-Brabant heeft echter belangrijke•registers die in
Brussel berusten kunnen reprograferen en heeft zodoende een collectie
schaduwarchieven aangelegd, die de onderzoeker de gelegenheid geven
het onderzoek naar leengoederen te vergemakkelijken en de oudste gegevens over lenen en rechten op te sporen (6).
Het oudste originele leenregister, dat het Rijksarchief in Noord-Brabant bezit, is het zogenaamde "Strick-grefier", dat bij de vrede van
Westfalen in 1648 aan de Staten-Generaal in hun kwaliteit als hertog

van (het noordelijke deel) Brabant werd overgedragen (7).

De hertogelijke griffier Strick legde dit register aan in 1586 en ging

met zijn gegevens terug tot circa 1440 (8).
OIRSCHOTSE LENEN

Oirschot kende vele lenen. Niet alleen leengoederen maar ook rechten

en renten komen voor, die door de hertog in leen werden uitgegeven.

Zo bezat Deyderic Willemssone van Arle de tienden, die in de parochie

van Oirschot lagen en die jaarlijks een 30 pond zwarte opbrachten.
(Een zwarte is een bepaalde munteenheid (9).
In het Stootboek worden de volgende leengoederen genoemd, die in Oirschot lagen:
Aarle, Bijsterveld, Boudwijnsleen, Herzei, Ten Hout, Oudenhoven en het
goed Ten Rodeken (10).
Enkele van deze goederen liggen nu in de gemeente Best. Aangezien Oirschot en Best vroeger één vrijheid vormden worden ze hier ook genoemd.
Het ligt in de bedoeling van ondergetekende de gegevens van ieder leengoed te verzamelen en in de komende aflevering van "Campinia" te publiceren in de serie "Oirschetse Leengoederen". In dezelfde serie verschijnt te zijner tijd een studie over Bijsterveld, dat een tijd lang
een eigen leenhof had, van de hand van mej. M. Bruning, medewerkster
aan het Rijksarchief in Noord-Brabant.
J. Vriens.
Noten:
1. W. de Bakker: "Meierijse Leenregisters" in: "De kleine Meijerij"
jaargang 22 (1971) bladzijde 53 e.v. en:
Notities drs. H.M. Brokken, Rijksarchief in Noord-Brabant.
2.

L.Galesloot: "Le Livre les feudataires de Jean III duc de Brabant".

4.

A.R.A. Brussel: Leenhof van Brabant inv.nr.4 en
R.A.N.B.: Collectie schaduwarchieven, inv.nr. 4

en
R.A.N.B.; Collectie Cuypers van Velthoven, inv.nr. 396
3. A.R.A. Brussel: Leenhof van Brabant, inv.nr. 2 en
R.A.N.B.: Collectie schaduwarchieven, inv.nr. 2

5. A.R.A. Brussel: Leenhof van Brabant, inv.nr. 9 en
R.A.N.B.: Collectie schaduwarchieven, inv.nr. 7
6. R.A.N.B.: Inventarislijst van de handschriften en documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant, hoofdstuk IX, Schaduwarchieven.
7.

R.A.N.B.: Archief van de Raad en Leenhove van Brabant, inv.nr.1322.

8. W. de Bakker: a.ee
9. R.A.N.B.: Collectie schaduwarchieven,inv.nr. 2 folio 47 verso.
TO. R.A.N.B.: Collectie schaduwarchieven, inv.nr. 2, indices.
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Bij deze 7de aflevering van CAMPINIA kunnen wij U mededelen, dat
het aantal abonnees de 900 reeds is gepasseerd. De belangstelling voor
allerhande zaken uit de oude Kempische wereld van 1200 tot 1900 groeit
onstuimig. Vele zoekende mensen van onze twintigste eeuw gaan zich heroriënteren op situaties, stromingen, ideeën en praktijken van de door
alle tijden evoluerende oude en recente historie der mensheid. Dit is
een verheugend verschijnsel binnen onze rusteloos zoekende en vragende
tijd. Gaarne willen wij met U allen door de publikaties en doelstellingen in CAMPINIA een bescheiden bijdrage leveren om het besef van de
grote edukatieve waarde der geschiedenisbeoefening in bredere kringen
ingang te doen vinden.
Aan de heer Dr. H.P.H.Camps, Weberstraat 7 te Den Bosch mogen wij
hierbij onze bijzondere dank betuigen voor zijn spontane toezegging om
de door ons te publiceren oorkonden van zijn deskundige korrekties te
willen voorzien.
Hoofdstuk VI (Oude Toponymica) zal in de komende aflevering worden
voortgezet en wel door de heer J. van den Bosch, leraar M.O. Nederlands. Gaarne willen wij deze neerlandicus hierbij onze hartelijke
dank betuigen voor zijn spontane toezegging om ook zijn specifieke talenten in dienst te stellen van een unieke historische dokumentatie.
De publikatie der oude jaarkeuren van Oirschot-Best kan in de
laatste aflevering van de tweede jaargang worden afgesloten. Er volgen
dan enkel enige latere addities. In de komende derde jaargang zullen
in hoofdstuk rv de oude "Landrechten, Costuimen en Usantien" der Vrijheid Oirschot-Best worden gepubliceerd en behandeld. Tevens zullen in
een nieuw hoofdstuk de charters en andere belangrijke archiefstukken
van de oude Kempische gilden worden behandeld.
Met bijzondere voldoening kunnen wij ook mededelen, dat enige onzer lezers zich reeds hebben bekwaamd in het lezen van oude geschriften en hun daadwerkelijke medewerking hebben verleend bij het opsporen
van historische gegevens door zo nu en dan tijdens vrije uren in overleg met ons archivariaat bepaalde oude registers te beschrijven te
indiceren (op namen en onderwerpen) en voor onze historische dokumentatie en CAMPINIA rijp te maken. Voor dit teamwork van gedegen amateurs zijn wij onze oprechte dank verschuldigd.
De redaktie.

ATTENTIE
Wegens grote interesse voor de kursus in het lezen van oude geschriften zal het Streekarchivariaat Noord-Kempenland half januari 1973 voor
verdere belangstellenden een tweede kursus organiseren. Aanmeldingen
voor deze tweede kursus moeten vóér 1 januari 1973 schriftelijk of
mondeling worden opgegeven bij het Streekarchivariaat Noord-Kempenland,
Torenstraat 1 te Oirschot of bij Mevrouw Janssen-Schreurs, Helpad 4 te
Oirschot.
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-102I. DE GLOEIIGE BIJ HET KLOTVEN
CORRIGENDA

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930).
Aflevering nr. 6
bladzijde 66, nr. 2 (1 x)
bladzijde 67, nr. 4 (2 x)

"Leuven" moet zijn: "Luik".

In de nabijheid van het gehucht de Meer, te 0. van het dorp, langs
den binnenweg naar Steensel, bestond in mijn jeugd een klein meer (1)
- een "ven" zooals men 't hier noemt - . Het was vrij diep, maar overigens van geringe afmetingen: een moerassige kolk. "Klotven" zou ik
het noemen, omdat men daar vroeger z.g. harde turf of klot uitbaggerde. Maar algemeen stond het bekend als "Klootven". En als ik mijn vader vroeg, waarom dat het zoo'n zonderlingen naam had, dan antwoordde
hij mij: "Jongen, daar worden de menschen gekloot". "Klooten" is een
plat gewestelijk werkwoord, dat "bedriegen" beteekent. En op deze plek
werden de menschen in werkelijkheid "verneukt". Zoo wordt o.a. verhaald van
De gloeiige scheper.
Op 'nne scháonen dag, teeigen den aovond, gong 'nne scheeper mé z'n
schaop ouwver de haai (= hei) nie wèèd (= ver) van deezen Klootkoeul.
Toen ie daor z'n schaop ouwver den dèk ( = dijk) lieit waaien ( = weiden), kwam h'm 'n kaar (= wagen) te'eigen mé 'n kiést er aagter op.
In die kiést zaot veuil geld. D'r 'nne schok vieil de kiést er aaf en
in't hengstespoor. De voerman wist d'r niks aaf, mer de scheeper hai't
gezien en begroewf de kiést onder 'nne hoop vlaggen (= plaggen), die
daorlangs d'n weg laogen. Nier 'n eèintje wijer merkte de voerman,
dè't ie de kiést kwèt was en ie gong trug. De scheeper was daor ook
nog. Toen de voerman h'm vroewg, of ie de kiést nie gezien hai, zeeï,
dè't ie nergens niks va wis en niks hai gezien en ie zwoer er mè'nne
eed op: "Dan maak lèjen, dè'k al ze lèven ès 'nne gloeiige hier rond
moet loopen."
En wa gebeurde? Sènts (= sinds) dieën tèd zwèrft daor èltè (altijd)
'nne gloeiige mens rond. En niemand hègit hart 's naachts daor te
k6mmen.
En die er oit bè toeval, zonder dè'tie 't wist, bè kwA'm, kreeg ieit
va schrik.
Een paar boerenzoons uit Buisel maakte in zekeren nacht ook kennis met
den "gloeiigen Engelschman" (zooals hij hier heette). Ze waren naar
Knegsel kermis geweest en keerden in 't middernachtlijk uur goed
"gelaaie" (geladen = vrij dronken = een snee in de neus hebben) vroolijk en druk stemmend op een boeren ertkaar (= kleine kar) door de eenzame hei naar huis. "Mouw wouw ik, dè de gloeiige is kwam" zei de een.
"Ik zal um is floéuten (= fluiten) zei de andere en hij floot en plotseling zien ze den gloeiigen op korten afstand aan komen en zich vódir
op den haam van het paard nederzetten. "Vierrevoets" (= in vollen ren)
zet het paard aan, de jonge lui rollen achterover in den bak van de
kar en tuimelen niet onzacht in de struikheide. Toen het paard den
breeden weg bereikt had en de Engelsman verdwenen was, hield het stand.
Mijn vader vertelde er bij, dat de een het geval bestorven had.
(1) thans gedempt en ontgonnen
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II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM.

12-10-1615

234.

blz. 89/1

Henrick Janssen als man en momber van zijn vrouw Anna heeft Jacop
Thielemans gemachtigd in zijn naam de verkochte goederen aan Jan Peterssen en diens erfgenamen over te dragen.
Schepenen: Jan Jacobs - Pauwels Mathijssen.

en haar momber Gerard Ariaens verAleijt de weduwe van Andries Diericx
klaren schuldig te zijn aan Henrick Janssen als momber van de minderjarige kinderen van Eijmert Lambertssen van Bamis j.l. tot over 4 jaar
een bedrag van 50 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden 5
stuiver, eerste vervaldag Bamis 1616.
Schepenen: Ariaen Janssen - Dierick Henricx van Hooffve.
(Afgelost 12-1-1624) (Hiermede gekasseerd een schuldbelofte van Henrick Janssen aan genoemde kinderen van 8-3-1613)

232.

235.

(vervolg)
231.

Zo.-Ve.

Z.-Ve.

10-9-1615

7-9-1615

blz. 87/3

blz. 87/4 - 88/1

Jenneken, weduwe van Lenart Peterssen, Jacob Thielemans gemachtigd
door Henrick Janssen als momber van zijn vrouw Anna, Art Janssen als
momber van zijn vrouw Peterken, Jan Vrancken en Jan Peterssen als momber respektievelijk voogd van de minderjarige kinderen van Jan Lenartssen en diens vrouw Neesken, dochter van Jan Vrancken, allen wettige kinderen en erfgenamen van Lenart Peterssen zaliger hebben overgedragen aan Jan Peterssen een aangelag met woning, voorpoting en
houtgewas te Zonderwijck Velthoven (belendende percelen: Anna de weduwe van Jan Janssen Vermispelen, Jan Laureijssen, Mateeus Lambers, de
Gemene Zonderwijckschestraat), verder een akker daaraan gelegen (belendende percelen: Jan Laureijssen, Jan Janssen, Willem Henricx, de
.
aanstede), verder "De Lange Acker" (belendende percelen: Peter Lenarts, Wouter Henricx, de erfgenamen van Jacop Embrechts, het Godshuis van Postel, de kinderen van Dierick Peters), nog een erf genoemd
"In Jan Wilberts Bocht" (belendende percelen: Wierck Hénricx, de kinderen van Pauwels Janssen, Jacop Thielmans, Claes Janssen), los en
vrij. Jenneken de weduwe van Lenart Peterssen blijft echter haar leven
lang hier wonen én behoudt 3 roeden hof en de appelbomen. Verder moet
de koper uit deze goederen jaarlijks betalen: 1 stuiver cijns aan de
Heren van Postel, een beurs van 6 gulden 5 stuiver aan de erfgenamen
van Mr. Henrick Heijmericx (af te lossen met 100 gulden), 6 gulden
5 stuiver voor een kapitaal van honderd gulden aan Margriet
Jans, 3
vaten rogge aan de H. Geest te Véldhoven, 1 gulden aan de kinderen van
Henrick Vreijssen, 15 stuiver aan de kinderen van Nijs Nijssen, 6 gulden 5 stuiver voor een kapitaal van 65 gulden aan Mateeus
Wouters.
Schepenen: Jan Jacopssen - Jacob Thielemans.
233.

Zo.-Ve.

7-9-1615

88/2

Jan Peterssen belooft voor bovenvermelde overdracht (zie nr. 2A2) te
betalen direkt 150 gulden, op Lichtmis
a.s. wederom 150 gulden(-onder
rente) en na het overlijden van Jenneken, de wednwp
van bahirt
roterssen,570 gulden en wel tegen een
t' gulden en 5
jaarlijksv rviltr vno
stuiver per honderd.
Schepenen: Jan Jacopssen - daceh lfileleminee
(Hendrick Janssen verklaart 711n aandeel
vuil
de livIallng wlle
ontvangen te hebben, 16-11-leá, qi•livileuen
Polei Weiliel
eo
Middel
Nijssen.)

12-10-1615

blz. 89/2

Aleijt de weduwe van Andries Diericx en haar momber Gerard Ariaens verklaren schuldig te zijn aan Jan Hermanssen op 1 april over een jaar een
bedrag van 25 gulden tegen een jaarrente van 30 stuiver, eerste vervaldag 1 april a.s.. Mocht Jan Hermanssen het geld tegen 1 april a.s. wederom nodig hebben, dan moet hij twee maanden tevoren opzeggen en is
Aleijt verplicht het geld te restitueren. Hiermede is een oudere gelofte gekasseerd van 18-6-1611.
Schepenen: Ariaen Janssen - Dierick Henricx van Hooffve.
(Afgelost 22-4-1629)
236.

Z.

15-10-1615

blz. 89/3 - 90/2

Erfscheiding tussen de kinderen en erfgenamen van Cornelis Geritssen,
Artste weten Gerart, Jan en Catharina Gerits met hun momber Henrick
sen en hun toeziende voogd Ariaen Janssen Tilborchs aangaande de goederen door hen verkregen en aangestorven van hun vader Cornelis Geritssen en hun moeder Mariken.
1) Aan Gerart is ten deel gevallen een stuk akkerland genoemd de Venacker in het Muggenhool te Zeelst (belendende percelen: Catharina,
Henrick Willemssen). Hij is verplicht hieruit jaarlijks een pacht
van twee lopen rogge te betalen aan het O.L.Vrouwenaltaar te Zeelst.
2) Aan Jan is ten deel gevallen het achterste deel in het woonhuis met
de middenwand en een voet verder in het woonhuis met de hof daaraan
gelegen en de halve boomgaard (belendende percelen: Peter Janssen,
Catharina, de Venacker, de Gemene Straat), verder een stuk akker in
de Venacker (belendende percelen: de erfgenamen van Jan Claeus,
Catharina, Henrick Willemssen, Peter Janssen). Hieruit moet Jan
jaarlijks betalen 1 lopen rogge aan het O.L.Vrouwenaltaar te Zeelst
en een halve stuiver cijns aan de Heer van Oerle.
3) Aan Catharina is ten deel gevallen het oude woonhuis tot de middenwand min 1 voet, met de hof en het aangelag daarnaast (belendende
percelen: de erfgenamen van Henrick Geritssen, Jan zoon van Cornelis Geritssen, de Venacker, de Gemene Straat), verder een stuk in
de Venacker (belendende percelen: Henrick Willemssen en Peter Janssen). Hieruit moet zij jaarlijks betalen aan de H. Geest te
Blaarthem 2 lopen rogge.
Ariaen Janssen.
Schepenen: Dirck van Hooff
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B.

30-10-1615

blz. 90/3 - 92/2

"Condtbrieff" voor Wouter Diericx, waarin aan zijn naaste buren te
weten Henrick Eijmerts, Willem Huijberts en Philips Janssen de vraag
wordt gesteld, of het niet bekend is, dat Wouter in grote armoede verkeert en de verkoop van zijn grondbezit het enige middel is om in zijn
onderhoud te kunnen voorzien. Henrick Eijmerts, destijds burgemeester
van Blaarthem, oud 35 jaar, Willem Huijberts, eveneens destijds burgemeester van Blaarthem en thans. Heilig Geestmeester van Blaarthem en
Philips Janssen, burgemeester en gezworene van Blaarthem, oud 42 jaar,
zijn gerechtelijk door de officier gedaagd en getuigen, dat zij van
bovengenoemde toestanden op de hoogte zijn en aan de provisoren van de
Tafel van de H. Geest te Blaarthem hebben voorgesteld, zijn goederen
over te nemen en hem daarvoor tijdens zijn leven van de renten der H.
Geesttafel te onderhouden, maar dat de H. Geestmeesters dit hebben geweigerd, omdat men er geen geldelijk voordeel in zag.
Volgens testament van Wouter Diericxen en zijn vrouw Margriet dochter
van Frans Gielens van Gennep d.d. 13-2-1613 heeft genoemde overgedragen aan Willem Janssen vanden Boom en Jan Marcelis, provisoren van de
Tafel van de H. Geest te Strijp een aangelag met het huis in de parochie van St.-Lambertus te Blaarthem (belendende percelen: Jan Rutten,
Peter van Herssel, Jhr. Berwouts en Philips Janssen), verder nog een
akker in dezelfde parochie (belendende percelen: Philips Janssen, Peter van Herssel). Uit deze goederen moet jaarlijks een pacht worden
betaald van 5 lopen rogge aan de H. Geest te Den Bosch en aan de H.
Geest te Blaarthem een pacht van 4 vaten rogge. Aan Jan Goijarts moet
een bedrag van 50 gulden ineens worden betaald voor de belening van
genoemde akker. Uit het aangelag moet een pacht van 3 gulden 8 stuiver worden betaald aan Jan Claessen op de Halve Mij le en 4 halve stuivers min een penning cijns aan het convent van Baseldonk.
Willem Janssen vanden Boom en Jan Marcelissen, provisoren van de Tafel van de H. Geest te Strijp hebben beloofd Wouter Diericxen voor deze overdracht zijn leven lang te zullen onderhouden en zijn schulden
van circa een pond Vlaemsche te zullen betalen.
Jan Lijbertssen, schout, Jan Claessen en Hendrik Janssen, schepenen
te Blaarthem, Willem Huijbertssen, Heilig Geestmeester, Antonis Ariaens,
oud-schepen, Henrick Eijmerts en Philips Janssen, oud-burgemeesters,
hebben bij wijze van bijzondere gunst voor Wouter Diericxen namens het
dorp besloten, de achterstallige belasting en kontributie van laatstgenoemde (waarvan Jhr. Reijner Surmont de boeken heeft) tijdens zijn
leven in surséance te houden. Mochten na het overlijden van Wouter na
overdracht van diens goederen aan de H. Geest nog schulden zijn, dan
zullen deze worden kwijtgescholden. Vborwaarde is echter, dat bij het
overlijden van Wouter aan de armmeesters te Blaarthem en Gestel van de
voorgeschreven rente van 4 vaten rogge twee pachten zijn betaald en de
derde lopende is.
Schepenen: Jan Niclaessen - Henrick Janssen.

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
(vervolg)
24-5-1777
V.
1 -6.
Vergadering van president en schepenen van Veldhoven,
besloten, teven de overeengekomen reële omslag tot de
ponding een personele omslag te heffen van 259 gulden
Ondertekend: A. van Meurs, J. van Heijst, A. de Bie en
Brocx. (Van 1-5-1777 tot 30-4-1778)

2/62r
waarbij wordt
helft der veren 13 stuiver.
sekretaris.

30-5-1777
1 --. Z.
Vergadering van de schepenen van Zeelst, waarbij wordt besloten, boven de reële omslag tot een vierde der verponding een personele omslag te heffen van 325 gulden en 4 stuiver (van 1-5-1777 tot 30-41778). Getekend: J. Geene, J. van Breda, sekretaris Brocx.

2/62v

31-5-1777
B.
178.
Vergadering van de schepenen van Blaarthem, waarbij wordt besloten
boven de reële omslag tot twee vijfde der volle verponding een personele omslag te heffen van 135 gulden en 9 stuiver (van 1-5-1777 tot
30-4-1778). Ondertekend: F. van der Leen, Peter Baselmans en sekretaris Brocx.

2/63r

179. V.

2-6-1777

2/63v-64r

De president Anthonij van Meurs en de schepenen van Veldhoven Jacobus
van Heijst en Adrianus de Bie stellen Martinus Vermeulen aan als heemraad en schutter in plaats van de overleden Joris Swaans, en wel tegen
een jaartraktement van 4 gulden als heemraad en 4 gulden als schutter.
Vermeulen dient zijn ambtseed af te leggen voor de rentmeester-gene-,
raal der Domeinen in Brabant. De aanstelling geschiedt volgens het
reglement betreffende het gebruik van de vroenten door de ingezetenen
A. van Meurs,
van Veldhoven, Steensel, Sittert, Wolfshoeven. Getekend:
J. van Heijst, A. de Bie en sekretaris Brocx.
2/66r-68r
28-2 - 20-6-1777
V.
180.
19 oktoop
J. Blat, schoolmeester, koster en voorzanger te Veldhoven,
ber 1741 reeds als zodanig aangesteld in Maasland en op 13 februari
1748 te Veldhoven, heeft thans 29 jaar dit ambt vervuld en wel zonder
aanmerkingen van de regenten van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem en tot
volle tevredenheid van de kerkeraad. Hij is thans 83 jaar en ziek.
Aangezien beterschap niet te verwachten is, verzoekt hij een waarnemer
te regen aanstellen en vraagt hiervoor een geldelijke tegemoetkoming.
et verzoek wordt in handen gesteld van de rentmeester Verster, om de
Raad van State in deze te adviseren. De Raad beslist, dat aan J. Blat
boven zijn traktement een jaarlijkse toelage wordt toegewezen van
f 40,--. Als ondermeester wordt aangesteld Isaacq Ente, lidmaat der gereformeerde religie, die reeds eerder de kerk- en schooldienst te
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181.

V.

26-6-1777

2/64v

om zich op 13 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1777 tot 30 september
1778. Getekend: J. van Breda, J. Smulders en sekretaris Brocx.
2/70v

2/65r

1-8-1777
B.
187.
Peter Baselmans, schepen, en Richardus van den Oetelaar, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om zich
op 13 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan
te dienen voor de periode van 1 oktober 1777 tot 30 september 1778.
Getekend: Peter Baselmans, Richardus van den Oetelaar (met een kruisje),
subst.-sekretaris Brocx.
21-2-1778
V.
188.
Vergadering van de officier, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeesters van Véldhoven, waarbij het verzoek van de koster en schoolmeester Bernardus Adolphus Schriba wordt behandeld, om een nieuwe
schoolmeesterswoning en school (het oude gebouw is bouwvallig) in het
midden van het dorp te doen bouwen. Er wordt een kommissie samengesteld, bestaande uit de president van Meurs, de schepenen van Heijst
en de Bie en de zetter Mickers, die moet informeren, of er in het midden van het dorp geen bestaande gebouwen kunnen worden gekocht, die
voor dit doel geschikt zijn en met geringe kosten tot schoolgebouw
kunnen worden omgebouwd. Op de komende vergadering (23 maart) zal deze
kommissie een desbetreffend verslag moeten uitbrengen. Tevens zal een
bekwaam architekt om advies worden gevraagd. Getekend: stadhouder de
Jongh, A. van Meurs, J. van Heijst, A. de Bie, Claes van Sande, J.
Mickers, C. v.d. Eijnden, W. v.d. Eijnden, sekretaris Brocx.

2/71

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren en autoriseren hun medeschepen Adrianus de Bie, om op de
door de kwartierschout uitgeschreven kwartiersvergadering te Eindhoven op 2 juli 1777 te verschijnen en met de gekonunitteerden van het
kwartier Kempenland te delibereren en te besluiten. Ondertekend: A.
van Meurs, J. van Heijst en sekretaris Brocx.
182.

Z.

27-6-1777

Joachim Geene, schepen, Jan Smulders en Joost Jansen Couwenberg, burgemeesters van Zeelst, kommitteren en autoriseren hun medeschepen Joost
van Breda, om op de door de kwartierschout uitgeschreven kwartiersvergadering te Eindhoven op 2 juli 1777 te verschijnen en met de gekommitteerden van het kwartier Kempenland te delibereren en te besluiten.
Ondertekend: J. Geene, J. Smulders, Joost Couwenberg en sekretaris
Brocx.
183.

B.

28-6-1777

2/65v

Franciscus van der Leen, schepen, en Richardus van den Oetelaar, burgemeester van Blaarthem, kommitteren en autoriseren hun medeschepen
Peter Baselmans om op de door de kwartierschout uitgeschreven kwartiersvergadering te Eindhoven op 2 juli 1777 te verschijnen en met de
gekommitteerden van het kwartier Kempenland te delibereren en te besluiten. Ondertekend: F. van der Leen, Richardus van den Oetelaar (kon
niet schrijven) en sekretaris Brocx.
184.

Z.

18-7-1777

2/68v-69r

Vergadering van de schepenen te Zeelst, waarbij de kwestie van Hendrik
van den Oever wordt behandeld, die in gebreke is gebleven aan de opvolgende a/nmeester Martinus Keysers 24 gulden, 5 stuiver en 15 penningen
te betalen, zijnde het batig saldo van de afgesloten armenrekening.
Hij ontvangt een.laatste vermaning het bedrag binnen 14 dagen over te
dragen. Blijft hij verder in gebreke, dan moet hij per dag 21 stuiver
boete betalen. De officier zal worden verzocht de boeten te innen.
Getekend: J. Geene, J. van Breda en sekretaris Brocx.
185.

V.

31-7-1777
Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst,
mitteren hun medeschepen Adrianus de Bie,
pachter der gemene middelen aan te dienen
ber 1777 tot 30 september 1778. Getekend:
en sekretaris Brocx.
186.

Z.

2/69v
schepenen te Veldhoven, komom zich te Den Bosch als
voor de periode van 1 oktoA. van Meurs, J. van Heijst

31-7-1777

Joost van Breda, schepen, Johannes Smulders en Joost Jansen Couwenbergh, burgemeesters van :eelst, kommitteren de schepen Joachim Geene

2/70r

23-3-1778
V.
189.
Vergadering van de officier, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeesters van Veldhoven, waarbij het bovenvermelde verslag van de kommissie wordt gegeven. In het midden van het dorp zou de woning van Gerard Pieter Viodrop voor de som van f 750,-- kunnen worden gekocht en
die van de kinderen van Jan van der Linden voor f 850,--. Van de erven
van Petrus van Oijen zou een perceel van 50 roeden kunnen worden gekocht tegen een prijs van 2 gulden 10 stuiver per roede. Door de architekt Johannes Verhagen te Eindhoven werden deze huizen en ook de
oude schoolgebouwen ge7nspekteerd. Deze kwam tot de bevinding, dat het
oude schoolgebouw met een bedrag van f 500,-- kan gerestaureerd worden,
zodat het aan de eisen voldoet. De architekt Verhagen wordt verzocht,
bestek en begroting in te dienen. Er wordt op spoed aangedrongen.
Getekend: stadhouder de Jongh, A. van Meurs, J. van Heijst, J. Mickers,
C.v.d. Eijnden, W. v.d. Eijnden, A. de Bie, Nicolaes van de Sanden,
sekretaris Brocx.

2/72

2/73
9-4-1778
190. V.
Vergadering van de officier, schepenen, burgemeesters, zetter en armmeester van Veldhoven, waarbij over het bestek-plan en de begroting ad
f 700,-- van architekt Verhagen wordt gedelibereerd (zie nr. 189). Men
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- 109 besluit dit plan en begroting aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier, Verster, te zenden en deze te verzoeken het geheel door een door hem te benoemen architekt te laten examineren en
vervolgens de schoolmeesterswoning te inspekteren, om daarna verslag
uit te brengen. Getekend: stadhouder de Jongh, A. van Meurs, J. van
Heijst, A. de Bie, Claes van de Sande, J. Wekers, C. van den Eijnden,
W. van den Eijnden, sekretaris Brocx.
191.

V.

23-4-1778

2/74

Vergadering van de officier, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeester van Veldhoven, waarbij de brief van bovengenoemde rentmeester
wordt behandeld. Deze wil zich niet belasten met het zenden van een
architekt of het examineren van bewust bestek. Om verdere vertraging
te voorkomen wordt besloten, bij het plan van Verhagen te blijven en
spoedig een openbare aanbesteding te doen plaatshebben, waarna een
rekwest bij de Ho.Mo. zal worden ingediend om de nodige permissie.
Getekend: stadhouder de Jongh, J. van Heijst, Claes van de Sande, J.
Miskers, C. van den Eijnden, W. van den Eijnden, sekretaris Brocx.
192.

V.

11-5-1778

Vergadering van de officier, schepenen, burgemeester, zetters en armmeester van Veldhoven, naar aanleiding van een rekwest van de koster
en schoolmeester Bernardus Adolphus Schriba aan de Raad van State,
door deze van appointement voorzien gezonden aan de rentmeester der
geestelijke goederen, inzake de schoolmeesterswoning en school. Er
wordt besloten aan de rentmeester te schrijven, dat de regenten van
Veldhoven met verontwaardiging kennis hebben genomen van de brief van
genoemde schoolmeester aan de Ho.Mo. om een huis in het midden van het
dorp te verkrijgen, dat men altijd heeft getracht de schoolmeester van
een geschikte woning te voorzien, maar dat men ook rekening diende te
houden met de geringe middelen van de gemeente, dat ieder lid van de
vergadering steeds bereid was, hem een goed huis te bezorgen en dat
op zijn eerste verzoek op 21 februari direkt een vergadering werd belegd, dat men in de vergadering van 23 maart had besloten het oude
sehooImeestershuis geheel te restaureren, dat op de vergadering van
9 april een bestek en plan-begroting van architekt Verhagen werd geexamineerd, dat men dit plan aan rentmeester Verster had doorgezonden
met het verzoek zelf een architekt voor kontrole aan te wijzen en het
gebouw ter plaatse te inspekteren, dat genoemde rentmeester zich hiervan excuseerde en dat de stadhouder op 23 april wederom een vergadering
konvoceerde (zie 191) en dat men niets anders heeft gedaan dan waartoe
eed en plicht de leden heeft verbonden. De leden der vergadering verklaren, dat de ingezetenen van Veldhoven liever de school op de oude
plaats wensen, daar de kosten dan aanzienlijk minder zijn dan die voor
een te bouwen nieuwe school en schoolmeesterswoning. De vergadering
wenst niets meer dan de schoolmeester het genoegen te geven van een
goede woning en zij verzoekt de Ho.Mo. bijgaand plan en bestek door een
bekwaam architekt te doen examineren en daarna te disponeren.
Getekend: stadhouder de Jongh, J. van Heijst, Claes van de Sande, J.
Miskers, C. van den Eijnden, W. van den Eijnden, Hendrik Blom, Evert
Bogers, sekretaris Brótx.

2/75-76

2/77-78
12-5-1778
V.
193.
Op verzoek van Anthonij van Meurs en Adrianus de Bie is in het notulenboek gememoreerd het protest van deze twee tegen de officier en de overige regenten inzake de bouw of restauratie van school en schoolmeestershuis. Zij protesteren tegen de resolutie van 23 april, die door
zich vooraf partijdig getoond hebbende leden is genomen. Zij protesteren eveneens tegen alle besluiten, die door de thans bij elkaar zijnde
partijdige leden zullen worden genomen en tegen al hetgeen buiten hun
kennis zal worden ondernomen. Zij protesteren tegen alle kosten, die
de gemeente hierdoor zullen worden opgedrongen. Zij wensen afschriften
van alle stukken, die op school en onderwijzerswoning betrekking hebben. Getekend: A. van Meurs en A. de Bie.
17-6-1778
V.
194.
Vergadering gehouden door de president Anthonij van Meurs en de schepenen Jacobus van Heijst en Adrianus de Bie. Op 5 juni werden door een
aantal personen in opdracht van Hendrik van den Eijnden te Veldhoven
twee ezels of bokken uitgegraven, die op aanwijzing van de regenten op
de gemeentedijken waren gelegd tot lozing van het water ten dele naar
Riethoven en ten dele naar Steensel. Deze handelwijze wordt bestempeld
als een benadeling van deze gemeente en een minachting van de overheid.
Er wordt besloten een desbetreffend bericht te zenden aan de stadhouder van de kwartierschout van Kempenland met het verzoek hiertegen de
nodige stappen te ondernemen, daar anders elders recht zal worden gezócht. Getekend: A. van Meurs, A. de Bie, J. van Heijst, sekretaris
Brocx.

2/79r

25-6-1778
195. V.
Jacobus van Heijst en Adrianus de Bie, schepenen van Veldhoven, kommitteren en autoriseren de president Anthonij van Meurs, om op de door
de kwartierschout uitgeschreven kwartiersvergadering te Eindhoven op
6 juli a.s. te verschijnen en met de gekommitteerden van het kwartier
Kempenland te delibereren en te besluiten. Getekend: J. van Heijst,
A. de Bie, sekretaris Brocx.

2/79v

26-6-1778
Z.
196.
Joost van Breda, schepen van Zeelst, Willem van Mol en Hendrik Peeter
Renders, burgemeesters van Zeelst, kommitteren en autoriseren de schepen Joachim Geene, om op de door de kwartierschout uitgeschreven vergadering te Eindhoven op 6 juli a.s. te verschijnen en met de gekommitteerden van het kwartier Kempenland te delibereren en te besluiten.
Ondertekend: J. van Breda, Willem van Mol, H.P. Renders, sekretaris
Brocx.

2/80r

26-6-1778
Z.
197.
Vergadering van de officier, schepenen en burgeMeesters van Zeelst,
waarbij werd besloten, op het schoolgebouw een nieuw dak te laten aanbrengen, het brandhuisje te vergroten en verder nodige reparaties te
laten verrichten. Be desbetreffende publieke aanbesteding zal spoedig

2/81r
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plaatshebben. De timmerman Mattijs Baselmans zal een bestek gereed
maken. De kosten zullen door de fungerende burgemeester worden betaald uit personele omslagen over de inwoners. Getekend: J. Geene, J.
van Breda, H.P. Renders, Willem van Mol, sekretaris Brocx.
198.

B.

(vervolg)
122.
2

27-6-1778

/8
0v

Volgende der actien van den persoonen binnen Oirschot vrij gehouden wesende onder date den derthienden merte anno 1583 is naerder
geresolveert, dat voortaen nijemant en sal vrij gehouden worden
't sij staende onder eedt oft andersints maer sal gegagiert Worden. naer sijnen dienst ter moderatie van schepenen.
(Aangaande personen, die volgens verordening van 13 maart
1583 waren vrijgesteld van lasten (personen die onder eed
staan.) wordt bepaald, dat niemand van hen. in het vervolg zal.
vrijgesteld zijn van lasten, maar dat een ieder voor de door
hem verrichte diensten volgens regeling van de schepenen zal
worden belooncL)

Franciscus van der Leen, schepen, en Willem van Baarschot, burgemeester van Blaarthem, kommitteren en autoriseren de schepen Peter Baselmans, om op de door de kwartierschout uitgeschreven vergadering te Eindhoven op 6 juli a.s. te verschijnen en met de gekommitteerden van het
kwartier Kempenland te delibereren en te besluiten. Getekend: W. van
Baarschot, Franciscus van der Leen, sekretaris Brocx.
199.

V.

16-7-1778

2/81v

Vergadering van president en schepenen van Veldhoven: bij vervanging
van de officier door de president-schepen bij transakties als verkoping, taxaties, e.a. geschiedt de salariëring van nu af niet meer uit
de jura van de schepenen maar uit die van de officier. Getekend: A. van
Meurs, J. van Heijst, A. de Bie, J. Fabri en sekretaris Brocx.
Deze beslissing ingetrokken in november 1779. Getekend: A. van Meurs,
J. van Heijst en J. Fabri.
200.

V.

30-7-1778

123.

2/82

Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeester van Veldhoven, waarbij de resolutie van de Ho.Mo. inzake de
school en schoolmeesterswoning wordt behandeld. Het voorstel van de
Ho.Mo. om tot reparatie der oude gebouwen over te gaan echter met enkele wijzigingen aangebracht door architekt van de Weijer wordt aangenomen. Ten raadhuize alhier zal een publieke aanbesteding plaatshebben, waarvan in de dagbladen (o.a. Bossche Courant) bekendheid zal worden gegeven. Getekend: stadhouder de Jongh, A. van Meurs, J. van Heijst.
A. de Bie, H. van den Eijnden, Hendrik Blom, C. van den Eijnden, Evert
Boogers, J. Mickers, sekretaris Brocx.
201.

V.

20-8-1778

2/83r

Jacobus van Heijst en Adrianus de Bie, schepenen, kommitteren de president-schepen Anthonij van Meurs, om zich op 19 september a.s. te Den
Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode
van 1 oktober 1778 tot 30 september 1779. Getekend: J. van Heijst, A.
de Bie, sekretaris Brocx.
202.

Z.

29-8-1778

Joachim Geene, schepen, Willem van Mol en Hendrik Peter Renders, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Joost van Breda, om zich
op 19 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan
te dienen voor de periode van 1 oktober 1778 tot 30 september 1779.
Getekend: J. Geene, H.P. Renders, Willem van Mol en sekretaris Brocx.

2/83v

VAN NIJEMANDEN VRIJ TE HOUDEN:

VAN EGHEENE NIEUWE POLICIJE TE MAECKEN:

Item soo verstaen wort dat ijmant de gemeijnte, oft eenige van
dien soude mogen versoecken, oft quellen onme eenige nieuwe policije te stellen, ofte eenige andere nieuwicheijt inne te brengen van reeckeningen te lauderen, te debatteren oft andersints
soo wort uijtterlijck geresolveert dat nijemant van den schepenen
't sij in d'een oft d'ander jaer ijet en sal mogen consenteren
lauden noch nieuwe ordonnantien, oft policijen stellen, oft
maecken, 't sij bij overvestinge van eenige gemeijnten, heijden,
wateren, weteringen, duijnen, oft andersints, noch oock laudatie
van reeckeninge, diewelcke sij resteren totter vergaederinge ende
prohatie van hen lieden, contrarie doende sullen alsulcke persoonen, die sulcken consent dragen, ende sonder voorgaende advis
vande andere, alsulcke overvestinge op henne goederen moeten nemen, als deselve voor soo veele verplichtende voor de gemeijnte,
als alsulcke gemeijnten, heijden, wateren, weteringen ende duijnen. weert sullen mogen sijn, omme op henne erffven ende goederen
te verhalen ende wat reeckeningen dat bij de selve goede mannen
oft door hennen advijs bij hennen gecommitteerde, soo verre ijerst
daer af publicatie gedaen is, ende openbaerlijck voor alle man
uijtgewesen ende gedebatteert, ende gehoort is ende dien volgens
laudabel bevonden worden als nijemant gecompareert sijnde, die
ter contrarien wettelijck geallegeert heeft sullen worden gelaudeert, ende geapprobeert sullen alsoe gelaudeert ende geapprobeert blijven sonder eenigh wedersegghen, ende dit al volgens der
ander polijtijcker costuijmen ende hercomen, over thien, twintigh,
dertigh, veertigh, vijfftigh en meer jaeren geobserveert, ende
oock conform den eedt bij ijgelijck van de goede mannen voorsc.
in't aennemen van benne officien gedaen, als aldaer gelooft en gesworen, de oude polijtijcqe saecken ende der Vrijheijt in hare
oude rechten te houden omme dat dijenvolgens in sulcken gevalle
die selve oft sijnen officier den seleen goeden mannen niet en
vervangt van overtredinge van hennen eedt.
(Niemand van de schepenen mag op verzoek of pressie van per-
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hetzij bij overdrachten van gemene gronden, heide, waterlopen
en duinen, hetzij bij het sluiten van rekeningen, zonder voorgaand advies van de anderen. Desbetreffende overtredingen bij
overdrachten van gemene gronden etc. zullen naar de waarde
dezer gemene gronden etc, op de goederen van de overtreder
worden verhaald.)
124. VAN INSUFFICIENTE COLLECTEURS:

Item soo oock seeckere collecteuren gestelt sijn, oft gestelt
souden worden omme de contributien oft commeren te ontfangen
souden mogen bevonden worden insufficient, soo is geresolveert
gelijck oock anderen tijden is geordineert dat alle hefferen,
henne quote niet opbrengende sullen worden. geexecuteert aen henne persoonen offte haefftelijcke goeden soo verre die sijn tot
voldoeninge van hennen achterstellen, ende indien die niet ge noegh sufficient en sijn dat men sal procederen op de erffelijcke
goederen, oft het regres haelen op ten hertganck die niet en voldoet dewelcke sulcke collecteurs sullen mogen hebben gestelt, ofte alnoch souden mogen stellen.
(Van kollekteurs of heffers, die hun quote van de belasting
niet binnen brengen, zal het tekort op hun persoon en roerende goederen worden verhaald. Indien deze niet toereikend zijn
zal het verdere tekort op hun onroerende goederen worden verhaald of op de hertgang, die dergelijke kollekteurs heeft aangesteld.)
125. VAN DE SCHOUWE DER STRATEN ENDE WEGHEN:

Alsoo in voorlede jaeren door diversche claghten gecomen over het
repareren ende maecken vande wegen, straten, dijcken en voetpaden
oock ten versoecke van den officieren omme daer inne beter ver sien te worden, was geordineert als volght, ende mits daer inne
behoort gecontinueert te worden, soo wort alhier wederomme geordineert dat naer d'ijerste geboth, ofte publicatie vande voorsc.
wegen, straten en voetpaden te maecken, ende den geprefigeerden
tijt overstreecken sijnde, die voorsc. officier de selve wegen,
straten en voetpaden naer'ouder gewoonte mette schepenen en gesworen sal begaen, ende ter ordonnantie ofte wijsinge vande selve sullen die gebreckelijcke persoonen die de voorsc. wegen, straten ende voetpaden tegen henne erffenisse ende daer sij die moeten onderhouden, niet behoorlijck en sullen hebben gemaeckt verbeuren oft verbeurt hebben voor de ijerste reijse den ouden en
gewoonlijcke pene van seven st. ende alsoo verscheijde persoonen
souden mogen wesen, die op de verbeurte vande selve penen niet en
souden achten, is alnogh geordineert dat die tweede publicatie
gedaen sijnde, ende mede geinthimeert wesende bij de selve publicatie die voorgaende gedaene becalengieringe met specificatie
van de gebreeckelijcke persoonen naer den tweeden geprefigeerden
tijdt alle voordere gebreeckelijcke persoonen sullen verbeuren
den pene van_vierthien st., alles t' emploijeren ten profijte van
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oudts gewoonlijck ende dat voorden derde reijse den voorsc. officier de gebreeckelijcke parceelen sal mogen bestaden, naer inhoude als voren oft bij den vorster particulierlijck tot henne
laste te doen op dobbelen coste ende niet te min XXI st. voor pene ende alle de selve peenen en dobbelen coste te nemen naer ouder gewoonte.
(Naar aanleiding van klachten in de voorafgaande jaren aangaande het onderhouden van wegen, straten, dijken en voetpaden wordt opnieuw Verordend als volgt: wie na de eerste oproep de voorgeschreven tijd laat voorbijgaan en bij de schouw
door de. officier, schepenen en gezworenen in gebreke wordt bevonden, zal als vanouds met 7 stuiver worden beboet; wordt hij
na de tweede publikatie wederom in gebreke bevonden, dan wordt
een boete van 14 stuiver opgelegd. Bij een derde keer zal het
betreffende onderhoud door de officier worden aanbesteed op
dubbele kosten van de overtreder. Bovendien zal dan nog een
boete van 21 stuiver worden geheven.)
126. VAN AEN DE GEMEIJNTE GEEN GRACHTEN TE MOGEN VOLLEN, GROOTER
MAECKEN ETC.:

Is geordonneert dat nijemant sonder consent van de weth en sal
mogen vollen eenige grachten aen de gemeijnte, offt aen gemeijne
straten, wallen in grachten aen te leggen, oft eenige de minste
incorporatie te doen, noch oock sonder consent van de weth uijt
de grachten aen de gemeijnte oft gemeijne wegen eenigh leem te
graven oft de grachten wijder te maecken, als die te voren waren
op pene van XXI st. te deijlen als voor.
(Niemand mag zonder toestemming van de magistraat grachten bij
gemene gronden of straten dempen of er wallen in aanleggen noch
uit de grachten leem halen of de grachten breder maken. Overtreding wordt met 21 stuiver beboet.)
127. VAN EGHEENEN TORFF OFT ROSSEN OPT BERSVELDT, OFTE VLOEDT TE MOGEN
STEECKEN OFT SLAEN:

Is geordonneert dat nijemant hem en sal vervoorderen eenige rossen oft torff te steecken, off te slaen opt Bersveldt offte vloedt
bij daeghen, oft bij nachten op ten pene van te verbeuren voor
elcker rossch, oft torf seven stuijvers als voor te deijlen.
(Niemand mag overdag of bij nacht in het Bersveldt of de
Vloedt zoden of turf steken. Overtreding wordt met 7 stuiver
beboet.)
128. VAN EGHEEN CONSENT PARTICULIER TE MOGEN DRAGEN TOT AFHOUWEN VAN
EENIGH HOUT, OFT TOT EEN1GE INCORPORATIE:
Item is geordineert dat nijemant particulier van die vanden eede
oft andere gebueren ijemanden vanden ingesetenen en sullen mogen
consenteren 't sij om wat saecke oft tot wijens behoeve dat het
sij, oft in wat hertganck dat het ware, te verkoopen oft afhouwen
eenigh hout op. de gemeijnte staende, 't sij doof hout, schaerhout,
eijcken hout opgaende offt ander hout, oft eenige hoecxkens offte
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consent ende generale commissie van die geheele magistraet op
den peene van sesse gld. te deijlen als voor, de schade te refunderen ende goet te doen, ende alnoch arbitralijck gecorrigeert
te worden naer gelegentheijt vande saecke, te verbeuren den pene
ende correctie, soo wel ten lasten vanden genen die 't voorst.
onbehooriijcke consent dragen sullen als die d'incorporatie, off
afhouwinge doen sullen.
(Niemand van de beëdigden mag partikulier aan ingezetenen toestemming verlenen, enig hout op de gemene gronden te verkopen
en te kappen of hoeken en grachten van de gemeente te doen'inlijven zonder toestemming van de gehele magistraat. Overtreding wordt met 6 gulden beboet. De schade moet worden hersteld
en de overtreder zal door de rechter een straf worden opgelegd.)
129. VAN EGHEEN BEESTEN DIE DE BOOMEN BLECKEN, BOGEN ETC. OP DE GEMEIJNTE TE MOGEN LATEN GAEN:

Is nogh geordineert dat niemant egheené beesten oft peerden op
de gemeijnte en sal mogen laten gaen, die de pooten oft heesteren
blecken, nederhalen oft boogen ende de bladeren offte scheuten
aff bijten gelijck men in voorgaende jaeren gesien heeft geschiedt te sijn, offt sullen breucken elcke reijse XXI st. als
voor te deijlen, ende goet te moeten doen de schade, ende die des
versoght sijnde oft eens becalangiert geweest hebbende de selve
noch nademael bevonden sullen wesen te hebben laten gaen, sullen
dat geheele jaer, daer naer alle henne beesten vande gemeijnte
moeten houden oft sullen telcken breucken XXI st. als voor te
deijlen.
(Niemand mag koeien of paarden op de gemene gronden laten weiden, die het pootsel of de heesters ontvellen en neerhalen of
de bladeren afbijten, zoals in voorafgaande jaren is voorgekomen. Overtreding wordt met 21 st. beboet. Bij een herhaalde
overtreding zullen de overtreders voor het gehele jaar van het
gebruik der gemene gronden worden uitgesloten.)
130. VAN DE BEESTEN VAN DUIJN TE MOETEN HOUDEN:

Is geordineert dat nijemant sijne perden off beesten en sal mogen
laten gaen van Paesschen af tot Baemisse toe op de duijnen, ende
die van Verenbest, oft Naestenbest oock niet henne schapen, het
sant soo seer weijcken sullen, als mogelijck sijn sall, mits de
groote schade die door de losmaeckinge van den selven sande gebeurt, ter tijdt ende wijlen toe het sant beeter bepoot ende bewassen sal sijn oft sullen breucken elcke reijsse XXI st.
(Vanaf Pasen tot Bamis mag niemand zijn koeien op de duinen
laten weiden. De inwoners van Verrenbest en Naastenbest mogen
in dezelfde tijd ook hun schapen aldaar niet laten grazen.
Overtreding wordt met 21 stuiver beboet.)
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Is geordineert dat men egheene schaepen en sal mogen wasschen in
dese naevolgende gemeijne weteringen te weten tot Verrenbest nijet
in de Croonsche Weteringen, de Weteringe Schaepsdijek, Naestenbest
-Weterenghe, Quade Weteringen, Hooge Weteringe,
nijet in de Rotsche
ende Nieuwe Weteringhe, Aerle in de Voortsche Weteringe aen de
Dijcken bij Jan Peetersen den Santcuijl, bij Adrijaen Jan Joris,
bij Baetijen Neelen, de Weteringe bij Ghijs Werts Boucht, ende bij
d'Armer Hoeve, tot Straeten die Snepschutse Weteringe, ende bij
Jan Schepens, ende in den Nootel in geene Weteringen in't Broeck
op den pene van XXI st. als voor te deijlen.
(In de navolgende weteringen mogen geen schapen worden gewassen: 1) in de Croonsche Weteringen en in de Wetering Schaepsdijk te Verrenbest, 2) in de Rotsche Wetering, de Quade beteringen, de Hooge Wetering en de Nieuwe Wetering te Naastenbest, 3) in de Voortsche Wetering aan de dijken bij Jan Peeters, bij Batijen Neelen, de Wetering bij Ghijs Werts Boucht
en bij de Armehoeve te Aarle, 4) in de Snepschutsche Wetering
en bij Jan Schepens te Straten, 5) in geen enkele Wetering
in het Broeck te Notel. Overtreding wordt met 21 stuiver beboet.)
132. VAN ONDER DEN DIENST GODTS OP TER STRATEN NIJET TE MOGEN GAEN
WANDELEN:
Item is noch geordineert dat nijemant wije het oock sij anderen
ten quaden exempele onder het sermoon en sal men mogen op de
piaetse ofte Vrijthof omtrent de kercke gaen wandelen oft hem
aldaer houden, oft ij et uijt-rechten op de pene van vierthien st.
als voor te deijlen.
(Niemand mag tijdens de preek bij de kerk of op het Vrijthof
gaan wandelen, zich aldaar ophouden of iets uitvoeren. Overtreding wordt met 14 stuiver beboet.)
133. VAN DEN RUIJDIGHEN SCHAEPEN:

Is nogh geordineert dat nijemant noch van buijten noch van binnen
egheene ruijdige koijen en schaepen, al waert op sijn eijge
erffve en sal vermogen te hueden ofte drijven ofte doen ofte laten hueden noch op egheene gemeene plaetsen laten beweijden, op
peene van de binnen schapen te verbeuren als voor geordineert is,
ende die buijten-schaepen te schutten op den breuck in de schutcaerte vermelt.
(Niemand (buiten of binnen Oirschot) mag schurftige schapen
of koeien al ware het ook op eigen erf - hoeden of op gemene
plaatsen laten grazen. Desbetreffende Oirschotse schapen zullen worden verbeurd verklaard. Schapen van vreemden zullen
worden geschut.)
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V. a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW

134. VAN DEN RIOLEN:

Item is geordineert dat men de rijole geweest sijnde den Pensenveegen ende soo dickwils beschauwen als daer
poel loop sal doen
inne gebreck bevonden wort op den pene van XXI st.
(De riool ( eerder: de Pensenpoelloop) moet geregeld worden geveegd. Bij ieder mankement moet inspektie plaatshebben. Overtreding wordt met 21 stuiver beboet.)
135.

(vervolg)
49.

Origineel niet

voorhanden.

Afschriften:
B. (niet voorhanden) Confirmatie van de bovengenoemde uitgifte door hertog Philips de Goede d.d. 8 april 1448.
C. (niet voorhanden) Afschrift in een privilegeboek van stad
en Meierij van 's-lièrtogenbosch, in 1510 geschreven en in
1753 in het bezit van J. Cannarts.
D. 's-Hertogenbosch, Rijksarchief, arch. Raad en Rentm. generaal 296, 17e eeuw (naar B).
E. 's-Hertogenbosch, Rijksarchief, Leen- en tolkamer 158a fol.
287v-288v, 18e eeuw (naar C).
einde
F. 's-Hertogenbosch, Gem.arch., Aanw. 8062 p. 1-3,

VAN EGHEEN MOESS OFT GOOTWATER OVER DEN VRIJTHOFF ONBEDECKT TE
MOGEN LATEN LOOPEN:

Is geordineert datt ijgelijck rondsomme den Vrijthoff,ende aen de
gemeijne straten daer ontrent egheen moes offt gootwaeter en sal
laten buijten loopen tsij op de plaetse oft straten, 'tgene gemeijnelijck grooten stanck, ende vuijligheijt maeckt, dan bedeckt
onder door soijen.
(Niemand, die rond het Vrijthof of aan de gemene straat woont
mag moes- of gootwater op de plaats of op de straat laten lopen, waardoor stank en vuil wordt veroorzaakt.)
136. VAN WACHT TE HOUDEN VOOR DE DIEVERIJEN:

18e

eeuw (naar D).

Is geordineert mits de moetwillicheijt vande dieverije die men
als nu dagelijcks is hoorende dat men des nachts sal scherpe
wachte houden alle nacht met vier persoonen in elcken hertganck,
daerop d'officier met advijs vande schepenen instructie sal
maecken, ende leveren aen alle capiteijnen, ende en sal niemant
faelgieren, die't achtervolgen, ende elck in sijnen tour behoorlijck te waecken op de pene van XXI st. te deijlen als voor.
(In verband met dieverijen zal des nachts in elke hertgang
door 4 personen de wacht worden gehouden. De officier zal met
advies van de schepenen een desbetreffende instruktie opstellen, die de aanvoerders ter hand zal worden gesteld. Een ieder zal op de hem aangewezen plaats behoorlijke wacht houden.
Wie deze verordening niet nakomt, zal met 21 stuiver worden
beboet.)

Edities:
a. Enklaar, Gem. gronden p. 231.
a

notum c
Nos Iohannes Dei gratia dux Lotharingie, Brabantie et Lymburgie
b
Wilhelmo
facimus universis recognoscentes quod nos dilecto nobis
e
d
, de
ad opus hominum nostrorum de Spoerdonck
dicto de Vos de Oirschot
f
et de Hedel thimu0 seu communitatem cum fundo iacentem
Boterwyck
de Boeckvoerth usque
prope Oirschot, prout se extendit a loco dicto
i
Baensffoert per directam kviam dictam vaert penes Wippenhout, de
m
1
i
et
iuxta limites domini de Boxtel
usque Tregelersvoert
Baentsffoert
n
usque Hamelaer, dedimus, vendidimus et per presende Tregelaersvoert
°
et donamus pro nostra et nostrorum, hominum utilitate
tes vendimus

137. VAN DEN BAN ENDE VREDE OVER DE VOORSC. ORDONNANTIEN:
Item is ter manisse des schoutethen geordineert ende geresolveert, dat die selve alle dese ordonnantien behoirlijck sal bannen ende vreede imponeren, ende een ijgelijck bevelen op de pene
van 'tsestigh goude realen te verbeuren tot behoeff vande selve
hoocheijden oft die daer toe gereght soude mogen wesen, ende op
arbitrale correctie deselve nijet te blameren noch nijemant ter
saecken van dijen te injurieren, oft qualijcken te tracteren dan
met manieren van recht.
(De schout zal deze keuren door plechtige verklaring bekrachtigen en aan een ieder onder boete van 60 gouden realen
trale berechting opleggen, de keuren niet te belasteren en te
smaden.)

OORKONDE VAN HERTOG JAN II VAN BRABANT
18 februari 1312
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tenendumP, possidendumq et habendum

Si quis etian de commorantibus in dictis villis portionem suam de dicbb
seu reliqui
to censu et prelevio solvere noluerit, ipse Wilhelmus

iure hereditario pro annuo et
hereditario censu vzginti. solidorum, nobis et nostris post nos heredi-

nostri homines poterit vel poterunt illum vel illos qui huiusmodi cen-

bus seu successoribus annis singulis in festo omnium sanctorum dando
et persolvendo; pro qua communitate seu thimo dictus Wilhelmus

s

pre-

dd

dictis hominibus nostris viginti quinque libras nomine prelevii seu
t
precii primitivi nobis plenarie
persolvit in parata pecunia, grosso
u
c
turonensi antiquo pro sedecim denariis computato. Cui Wilhelmo
ad

thimo et eius usu expellere et dictum thimum cum eius usu ei vel eis

opus nostrorum hominum predictorum concedimus quod de dicta communi-

gg
eorum successores promitseu antedictos homines nostros, eius vel
timus pro nobis et nostris heredibus seu successoribus contra quosli- ii
hh
in
iniuriam inferentes
bet eos in hoc turbantes vel ei vel eis

tate seu thimo et fundo tantum vendere et ad annuum censum et hereditarium exhibere libere possit seu possint ut dictas viginti quinque
libras v inde recipere valeat seu valeant et de quanto ipse seu ipsi
summam dicti census viginti solidorum percipiat obtineat, seu perci-

auctoritate nostra efficaciter prohibere. De qua communitate seu thimo
ff
ee
,, si ita contigerit ut dictum est,
Wilhelmum
et eius usu nos eundem

premissis bona fide defendere et tueri.
In quorum testimonium et robur perpetue firmitatis sigillum nostrum

piant vel obtineant, annuatim, prout ei vel eis visum fuerit expedire.
w
x
Et si dicti nostri homines
dictam emptionem WilheImi
sepedicti ratam non observaverint, ipsam communitatem ipse et sui post ipsum here-

presentibus duximus apponendum.
Datum anno Domini millesimo trecentesimo undecimo, sabbat
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villicus E
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Concedimus insuper eidem Wilhelmo

seu hominibus nostris ut ipse seu
ipsi dictam communitatem seu thimum apertam, non preclusam seu cirz
cumseptam, prout iacet et antea
iacuit, teneat seu tenant in futu-
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(Uitgifte van de "gemeijnt" (gemene gronden) door hertog Jan aan
de inwoners van Spoordonk, Boterwijk en Hedel en wel het gebied
van Boeckvoert tot Baensfoert via de Vaert bij Wippenhout, en
van Baensfoert tot Tregelersvoert bij de limieten van de heer van
Boxtel en van Tregelersvoert tot Hamelaer, tegen een jaarlijkse
erfcijns van 20 schillingen en een "voorlijf" van 25 pond (geschenk in geld als beleefdheid bij de overdracht). Vee van andere
dorpen, dat op deze gemeijnt wordt aangetroffen, mag worden geschut. Wie weigert zijn bijdrage in de jaarlijkse cijns te betalen, zal van het gebruik der gemeijnt op gezag van de hertog
worden uitgesloten.)

suscipere solvendam.
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(extranearum) villarum ibidem repertas arrestare et detinere, quod
aa
vulgariter dicitur
scutten , et inde emendam duorum solidorum ipsi
Wilhelmo c seu nostris hominibus et arrestanti duodecim denariorum

secundum D

cc
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rum, et quod possit seu possint pecora seu bestias extranee ville vel

P

o post In-

vocavit.

des et successores modis quibus dictum est possidebit vel possidebunt
et obtinebuntY.

D

cc

sum solvere recusaverit vel recusaverint a dictis communitate vel

50.

SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
(gemeentearchief Oirschot)
20 augustus 1391

Wij kouter van Audenhoven, Alart Woest, Arnt vander Braken, Goedevart
Brant, Corstiaen die Cromme, Peter wanden Loect ende Jan Henr(icx)
soen was van Jans, scepen in Oerscot tughen onder onsen ghemeynen
seghel dat voer ons comen is Mathijs Henr(icx) soen was van Jans
voercc. ende heeft erfeliken vercocht Jannen vander Raffendonc een
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- 121 half mudde goets ende gheefs rogghen siaers erfspachs der gherechter
maten van Oerscot allen iaer erfeliken ende ommermeer op onser Vrouwen dach Lichtmisse als men kerssen bornt te ghelden ende te betalen
te heffen ende te boeren uut enen gheloect gheheyten den Hoghenbeempt
gheleghen in die herscap van desen Best inder parochien van Oersscot,
met eenre siden aen den erve vander Layc metter anderer siden ende
met enen eynde aen Henr(ic) Maechelmans erve, ende dat Matthys voersc.
gheloeft heeft op hom ende op sijn goet voer hom ende voer sijn erfghenamen nae hom Jannen vander Raffendonc voersc. ende sinen erfghenamen
nae hom dat voersc. een half mudde rogghen siaers erfspachs te weren
in den voersc. onderpande als men erve met recht is sculdich te weren,
ende allen voercommer daer inne af te doen sonder der heren tsijns
vanden gronde. Ghegheven int iaer ons Heren doe men screef dusent
driehondert tneghentich ende een op den twentichsten dach in augusto.
(Mathijs, zoon van Henrick Jans, heeft aan Jan vander Raffendonc
verkocht een erfpacht van een half mud rogge per jaar uit de
Hoghenbeempt te Best (belendende percelen: het erf vander Layc
en het erf van Henrick Maechelmans).)
51.

SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT
20 februari 1396

(Gemeentearchief Oirschot)

Wij Willem Andries zoen was,Jan vander Raffendonck, Jan die Kromme,
Jan die Gruter van Rodereyghen, Henric vanden Schoet, Peter vanden
Schoet ende Jan van Voirt, scepen in Oerscot, tughen onder onsen ghemeynen seghel, dat voir ons comen is Jan vanden Stadecker als provisoer ende momhoir 's Heilichs Gheest van Oerscot ende heeft scout ende ghebreck van 's Heilichs Gheest weghen van Oerscot voirsc. bethoent
met goeder wairheit van verganghen pachte ende jairghelt op die helfte
van alsulken goede ende erfenis als Jan die Monec te besitten plach,
gheleghen tot Boterwijc inder prochien van Oirscot soe dat die scepen
voir rechte ghewijst hebben in enen vonnisse, dat men den voirsc. Jan
rechten sal tot behoef
's Heilichs Gheest voirsc. aen den voirsc. onderpande voir siin ghebreck sijns erfspachts ende sijns jairghelds,
des heeft die here den voirsc. Jan ghericht aen den voirsc. erfenis
ende hen een pant ghelevert tot behoef 's Heilichs Gheest voirsc. vanden voirsc. onderpande alsoe als recht is, met welken pande die voirsc.
Jan als provisoer 's Heilichs Gheest voirsc. voirt heeft ghevaren alsoe
die vonnissen der scepenen ghewyst hebben ende negheen poent van recht
dair in after ghelaten dat hi met rechte sculdich was te doen ende al
alsoe als recht is. Nu heeft die voirsc. Jan als provisoer
's Heilichs
Gheest voirsc. dien voirsc. pant met allen dien rechten dair hi dien
mede hadde vercocht Gherarden den Wever Arnts 's Wevers zoen, ende
dat 'tfonnis voirt ghewijst heeft dat die here vanden lande dies coeps
een weer sal sijn alsoe als recht is ende alsoe verre als de scepenen
dair wijsers over sijn, ghegeven inden jair ons Heren gheboirt duzent
driehondert neghentich ende sesse den twentichsten dach in februario.
(Jan vanden Stadecker, provisor van de Tafel van de H. Geest te
Oirschot, toont aan, dat de achterstallige pacht uit het erf,
waarin Jan die Monec te Boterwijc woont, nog niet is betaald, en
verkoopt met toestemming van de schepenen het hierbij gestelde

onderpand aan Gherard den Wever, zoon van Arnt 's Wevers.)
52.

SCHEPENOORKONDE VAN 'S-HERTOGENBOSCH
24 juni 1396

( Gemeentearchief Oirschot)

Rutgherus dictus de Audenhoven,filius quondam Willelmi dicti de Audenhoven,annuam et hereditariam pactionem unius modii siliginis mensure
de Buscoducis solvendam anno quolibet hereditarie in festo Purificationis Beate Marie Vïrginis et in Buscoducis tradendam et deliberandam
ex medietate ad Jacobum filium quondam Jacobi dicti de Baest spectante
in quodam prato dicto die CONINCSBEEMT sito in parochia de Oerscot ad
locurn dictum Spoerdonc inter hereditatem Johannis dicti de Creyelt exuno
latere etinter aquandictam die AA ex alio latere venditam dicto Rutghero de Audenhoven a Jacobo filio quondam Jacobi dicti de Baest,prout
in litteris scabinorum de Buscoducis super hoc confectis plenius continetur,legitime et hereditarie supportavit Arnoldo dicto Hoernken
sirnul cum predictis litteris et cum toto iure sibi in dictis litteris
et in hiis que continentur in eisdem quotis modo competente et effestucando resignavit modo in talibus consueto, promittens prefatus Rutgherus de Audenhoven ut debitor principalis super se et bona sua omnia
quod ipse supportacionem et resignacionem huismodi ratas et firmas
perpetue sine quacumque contradictione observabit, et quod omnem obligacionem ex parte dicti Rutgheri in dicta pactione existentem ut ipse
dicebat prefato Arnoldo Hoernken deponet omnino, testes interfuerunt
scabini in Buscoducis Ghiselbertus de Spina et Jacobus Coptiten, datum in fe8to nativitatis Beati Johannis Baptiste anno domini millesimo CCC —nonagesimo sexto.
(Rutgherus van Audenhoven, zoon van Willem van Audenhoven, heeft
aan Arnoldus Hoernken een jaarlijkse erfpacht van één schepel rogge overgedragen uit de Conincsbeemt te Spoordonk, betaalbaar te
Den Bosch op het feest van Purificatio Mariae (belendende percelen: Johannes van Creijelt en de beek de Aa), welke erfpacht door
Jacobus, zoon van Jacobus van Baest, aan genoemde Rutgherus was
verkocht.)

V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW.
(vervolg)
6.

SCHEPENOORKONDE VAN OERLE
1 8 februari 1342

(Archief: Abdij Poste])

Wi Jhan Happen soen was ende Herman die Smit, scepene in Oerle, tughen
dat voer ons is comen Heinric Mertens soen was van Oerle ende heeft
vercocht ende heeft gheliet ende ghekent, dat hi vercocht heeft voer
hom voer sijne erfghenamen na hom ende voer sijne nacomelinghe Jhanne
die soen is Jhans, gheheiten Kulut van Mirde dertich scillinghe erfelike ende emmermeer alle iaer den voerseiden Jhanne sijnen erfghenamen
na hom ende sijnen nacomelinghen van Heinric voerseit van sijnen erf-
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- 123 ghenamen na hom ende van sijnen nacomelinghen op onser Vrouwen Lichtmisse als men kersen draycht in alsulkenen payement als alle iaer op
dien voersprokenen dach in borsen ghenghe ende gheve is te betalen ende te ghelden ende te heffen ende te boren ute den huyse ende ute den
hoeve aen dien huyse gheleghen, dat Heinrics Mertens soens is voerseit, ende ute dien dat daer aen dien huijse ende hoeve is gheleghen
dat Heinrics Mertens soens is voerseit ende dat gheleghen is binnen
Oerle ende ute enen ecker die men heit die Stekelsecker die Heinrics
Mertens soens is voerseit, ende dat Heinric voerseit heeft ghegheven
den Goedshuyse van Postele in rechten aelmussen twee scillinghe payments als ghemeenliké in borsen ghenghe is in borsen erflike ende
emmermeer alle jaer op anser Vrouwen Lichtmisse ute den voerseiden
onderpande te betalen ende te heffen, ende dat Heinric Mertens soen
voerseit heeft gheloeft Jhanne voerseit Jhanne Kuluts soen voerseit
dat voersproken ghelt te weren in dat voersproken onderpant erfliken
als men erve sculdich is te weren ende alle voercommer af te doene,
in welker dinghe ghetuchenisse wi scepene in Oerle boven ghenoemt hebben onse seghele aen dese letteren ghedaen. Ghegheven int jaer ons
Heren als men scrijft dusent drïhandert veirtich ende twe des maendaechs voer vastellavont.
(Heinric Mertens van Oerle verklaart, dat hij aan Jan, zoon van
Jan genaamd Kulut van Narden, heeft verkocht een jaarlijkse erfrente van 30 schilling uit zijn huis, hof en "aangelag" en uit
de hem toebehorende Stekelsecker, en dat hij aan het Godshuis
van Postel elk jaar op Maria Lichtmis een liefdegift van twee
schilling uit het genoemde onderpand zal geven.)
SCHEPENOORKONDE VAN OERLE
(Archief: Abdij Postel)
2 april 1348

Luetgaert die zuster was Heinrics Kemerlings ende Margarite haer dochter mit haren momboren die hon die richter gaf mit vonnisse der scepenen ende Arnt Luetgarden soen voerscreven hebben vercoft ghesamender
hant Lijsbetten Mertens dochter was van Oerle een huijs ende enen hof
mit allen haren tuebehoerten, gheleghen in Oerle mit der eenre siden
bi Laurens Scupparts erve ende mit der anderre siden bi Metten Pepers
erve. Ende Luetgaert ende Margarite mit haren momboren ende Arnt voerghenoemt hebben gheloeft ghesamender hant ende onghescheiden als saecwelter op hon ende op alle haer goit der voerseider Lijsbetten dat huis
ende dien hof mit allen haren tuebehoerten voerscreven te weren als men
erve mit den recht sculdich is te weren. Ende alle voercommer af te
doen sonder der heren tsijns. In welker ding ghetuechghennisse hebben
wi Jhan Tilen soen was van der Meer ende Herman die Smyt gheheiten der
Kinder, scepene in Oerle, ons seghele als orconde an desen letteren
doen hanghen. Ghegheven int iaer ons Heren gheboert dusent driehonden:
veirtich ende achte op den anderen dach in aprille maent.
(Luetgaert, zuster van Heinric"Kemerling, haar dochter Margarite
met de haar toegewezen momber en Arnt, zoon van Luetgaert, hebben
aan Lijsbet Mertens van Oerle verkocht een huis en hof te Oerie
(belendende percelen: Laurens Scupparts en Niette Pepers).)

8.

SCHEPENOORKONDE VAN OERLE

16 april 1365

(Gemeentearchief Veldhoven)

Wij Herman die Smet ende Henric Happen zoen was scepene in Oerle tughen
onder onse seghelen dat voer ons comen is Gherart gheheiten van Beerse
swager Jhans Smollers was van Oerscot ende zoen Wouters was van Beerse,
heeft gheloeft voer hem en voer sinen erfghenamen na hem Heinrike Jhans
Marien soens soen was van Vessem ende sinen erfghenamen na hem twee mudde goets ende geefs roggen syaers erfspachts alle jaer ende emmermere
op etser Vrouwen dach Lichtmisse alsmen kersen bornt te ghelden ende
te betalen metten gerechter maten van Oerle te heffen jaerlijcs ende
te boeren ute enen vijfte deel van enen goede met sinen tobehorten dat
des vorsc. Jhans Smollers te wesen plach ghelegen tot Kerke-Oerie ieder
prochien van Oerle welt vijfte deel vorghenoemt den vorsc. Heinrike
vanden vorsc. Janne den Meiler sinen sweer bleven ende verstorven was
inden vorsc. goede ende dat Gherart vorsproken teghen den vorsc. Heinric onder enen erfpacht vercreghen heeft ghelijc als der scepen letteren van Oerle daer op ghemaect begripen, ende des heeft Gherart van
Beerse vorsc. seven loepen goets ende gheefs rogghen syaers erfspachts
der vorsc. maten van Oerle die hie bewijst heeft in enen vijfte deel
dat hie heeft inden vorsc. goede met sinen tobehorten dat Margrieten
sinen Wive bleven is ende verstorven van Jhanne den Moller hoeren vader
was vorsc. tonderpande gheset erfeleken in dien vorsc. twee mudde roggen syaers ghelijc den vyften deel vanden vorsc. goede daer men die
twee mudde roggen syaers ute gheldende blijft, ende dat Gherart vorsc.
gheloeft heeft op hem ende op sijn goet die vorsc. seven loepen roggen
syaers te weren tot enen onderpande in die vorsc. twee mudde rogghen
syaers ende in dien onderpande vorghenoemt met sinen tobehorten ende
alle verkommer afte doen, ghegeven int jaer ons Heren dusent driehondert tsestich ende vive op den sestiensten dach in den aprille.
(Gherart van Beerse, zoon van Wouter van Beerse en zwager van
Jhan Smollers, heeft verklaard schuldig te zijn aan Henric, zoon
van Jhan Marien van Vessem, een jaarlijkse erfpacht van 2 mud rogge uit een vijfde deel van een goed van Jhan Smollers te Kerkoerle, welke vijfde deel Henric van Jan den Maaier was aangestorven
en dat Gherart van Heinric in erfpacht had verkregen. Tot onderpand stelt Gherart van Beerse een erfpacht van 7 lopen rogge per
jaar uit een vijfde gedeelte van het genoemde goed, welk gedeelte
zijn vrouw Margriete was aangestorven.)
(In de komende aflevering van CAMPINIA zal onder hoofdstuk V een begin
worden gemaakt met de publikatie en beschrijving der oorkonden van
BEERS, BERGEIJK, VALKENSWAARD en WAALRE, en later van andere Kempische
gemeenten.)

OUDE TOPONYMICA
Wordt in de volgende aflevering voortgezet.
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VIT. GENEALOGICA
get.

25- 4-1730 Balthazar
1. HET GESLACHT KUIJPERS (Kuypers) te Veldhoven vanaf 1674
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)
ARNOLD CUYPERS
13- 3-1674 Suzanna

X

DELIANA VAN SPELBERGEN
get. Jan v.Spelbergen, Elisab.Rijkers

MATTHEUS HENDRIX CUYPERS X
IDA JANS
26- 4-1676 Henrica
get. Nicolaus Cuypers, Ida Jan Timmermans
JOANNES CUYPERS
25-11-1682 Hénricus
26- 1-1684 Henricus

X
get.

26- 9-1688 Nicolaus
1- 1-1691 Joannes
26- 4-1693 Joannes

If
ft

MARIA GIJSBERS
Gijsbertus Jan, Johanna Cuypers
Mathias Cuypers, Adriana Gijsbers
Joannes Jacobs, Elisabeth Tuijms
Jacobus Fransen, Ida Hendricx
Henricus Dircx, Joanna Gijsberts

MATHEUS CUIPERS
11-10-1685 Daniel

X

ALEGUNDIS WILBERS
get. Joannes van Haren, Joanna Cuypers

JAN
1325-

X

JOHANNA ----get. Hendrik Cuypers, Maria Franssen
Nicolaas Fijnders, Cecilia Everts
Hendrik Cuypers, Theodora van
den Broeck

CUYPERS
1-1689 Ida
8-1692 Maria
1-1699 Hendrik

CHRISTIANUS JANS CUYPERS
27- 6-1716 Petronella
19- 4-1718 Joannes

X

17- 2-1721 Joanna
10- 5-1724 Wilhelma
29- 8-1727 Maria
BALTHASAR CUYPERS
6-11-1720 Joannes

X

6- 1-1722 Cornelius
30- 5-1723 Anna
2-12-1725 Aldegundis
JAN CUYPERS, zoon van
Claas
1- 3-1721 Nicolaas

MARIA PEETERS
get. Joannes Jans, Gertrudis Anthonis
Joannes Cuypers, Elisabet
Adriaens
Adrianus de With, Joanna Gijsbers
Joannes Cuypers, Henrica Tops
'f t
Bartholomeus van Doren, Elisabetha Hendricx
JOANNA JANS SENDERS
get. Nicolaus Cuypers, Aldegundis
Senders
Joannes Cuypers, Elisabetha
Senders
Joannes Cuypers, Maria Senders
Daniel Bathasaris, Elisabet
Senders

X
get.

22- 2-1723 Hendrik

ft

17- 8-1727 Maria

tt

ELISABET
- Hendrik Verbeek, Petronella,
dochter van Nicolaas Cuypers
Balthazar Klaassen, Helena Swijsen
Frans Peeters, Johanna Ver-

JOANNES CUYPERS
3- 9-1728 Mechtildis

X
get.

17- 9-1729 Joanna
14- 7-1731 Catharina
14- 7-1731 Henricus
3- 9-1736 Joanna
10- 9-1737 Joannes
24- 9-1738 Bartholomeus
31-12-1741 Catharina
16- 2-1743 Aldegundis
CHRISTIANUS CUYPERS
29- 6-1730 Henricus

X

CHRISTIANUS CUYPERS
12- 3-1734 Joanna Maria

X

get.

get.

20- 7-1736 Laffibertus
4- 3-1742 GuilieImus
JOANNES CUYPERS
11- 9-1735 Joannes

X
get.

24- 3-1737 Petrus
CHRISTIANUS CUYPERS
25- 1-1739 Petronella

X

LAMBERTUS KUYPERS
27- 8-1759 Joannes

X

4- 3-1761 Joannes

get.

get.
fl

X
BALTHAIAR CUYPERS
27- 7-1761 Maria Elisabetha get.
17-11-1763 Wilhelmina
1-12-1765 Johanna

beeck, dochter van Hendrik
Adriaan van Beek, Johanna Baltussen
MARIA HEIJMANS
Joannes Cuypers, Catharina Tielens
Christianus Cuypers, Elisabetha
Segers
Bartholomeus van Doren, Elisabetha Heijeans
Everardus Heijmans, Judoca Cuypers
Joannes Christianus Cuypers,
Elisabetha Anthonij
Adrianus Eijmans, Elisabetha
Joannes Cuypers
Joannes van Emmen, Nicolaa Cuypers
Joannes Senders, Henrica Joannis
van der Linden
Christianus Cuypers, Henrica
Dijckmans
MARIA BOGAERS
Adrianus de With, Anthonia van
de Ven
NICOLAA PEETERS
Henricus van der Meiren, Henrica
Lamberts
Joannes Cuypers, Cornelia Peters
Petrus van Keulen, WilheIma --ELISABETHA PEETERS
Christianus Cuypers, Anna Pee=
ters
Petrus van Mierde, Maria CuyperS
NICOLAA VAN DE VEN
Anthonius van Maren, Maria Joannis Cuypers
JOANNA BIJSENS
Henricus Bij sens, Nicolaa Peeters
Henricus Bij sens, Nicolaa Peeters
JOAMMARIAVERCAUWEN
Nicolaas Cuypers, Cornelia Cuypers
Ludovicus Vercauwen, Maria Verberk
Hendrik van Stiphout, Johanna
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14- 1-1771 Johannes
7- 5-1774 Martinus
26-12-1776 Barbara
JOANNES CUYPERS
18-12-1763 Joanna
13- 2-1765 Petrus

IV

WILHELMUS KUYPERS
21- 1-1765 Joanna Maria
22- 7-1766 Henricus
27- 3-1769 Christianus
24- 6-1772 Joanna
5-12-1774 Philippus
24-11-1777 Nicolaa
16-12-1780 Joanna Maria
20- 1-1782 Cornelius
12-10-1784 Cristina
5-10-1787 Joannes

Verkouwe
get. Nicolaas van Stiphout, Dorothea
Verkouwen
Theo Verkouwen, Elisabeth van
Stiphout
Johannes van Hout, Johanna Maria
Ansems
Anton van Roy, Elisabeth Cuypers
JOANNA VAN EIJCK
X
get. Petrus Spooren, Adriana van
Eijck
Henricus Cuypers, Catharina Vogels
X
ANNA MARIA VAN DE REIJT
get. Lambertus Kuypers, Christina
van den Oever
Mattias van de Reijt, Elisabetha
Popeliers
Lambertus Cuypers, Christina van
den Oever
Cornelius van de Reijt, Mechtildis Cuypers
Antonius van de Reijt, Angelina
Popeliers
Henricus Kuypers, Petronilla
Timmermans
Henricus Kuypers, Dimpna van den
Berkt
Joannes Cuypers, Elisabetha van
de Meeren
Henricus van den Broeck, Wilhelma EgeImaars
Petrus Kuypers, Adriana Eliens

(wordt vervolgd)
2. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOOM VAN OLAF DE CROON, geb. 7-3-1971
te Tilburg, D.J.Jittastraat 55.
(Samengesteld door F.J.J. de Croon, Tilburg.)

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz.144
3. AANVULLINGEN

EN KORREKTIE op hoofdstuk XI, nr. 2 (GENEALOGIE TEURLINCX), blz. 91 t/m 98 van aflevering 6.
(door H. Teurlincx, Eindhoven)

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz.144
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- 130 VIII. HUIZEN EN HUN

BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW

(vervolg)
13. "Huize Diest" (Torenstraat 8 en Kerkstraat 5)

De lijst der onroerende monumenten der gemeente Oirschot omschrijft
dit pand als volgt: "Woonhuis van twee verdiepingen met hoog zadeldak tussen in- en uitgezwenkte topgevels, op de hoek van de Kerkstraat, waarin 5 genummerd. Tegen de achtertopgevel is Nieuwstraat 7
aangebouwd."
De verpondingsregisters vermelden na 1630 de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
A. WOUTER VAN CUIJCK
B.DE ERFGENAMEN VAN WOUTER VAN CUIJCK
vóór 1665
r
"Huijs en Hoff", Kerkhof 1, fol. 78 B
grootte: 33 roijen, aanslag: 5 g. 18 st.
1665
C. a) DIRCK VAN MORETTEN
r
"114 part in Huijs en Hoff",
Kerkhof 1, fol.78 B
grootte: 84 roijen, aanslag:
1 g. 9 st. 8 p.
b) NICOLAAS JANSSEN VAN CUIJCK
1665
r
"1/4 part in Huijs en Ebff",
Kerkhof 1, fol. 78 B
grootte: 84 roijen, aanslag:
1 g. 9 st. 8 p.
c) JAN ODULPHUS GOOSSENS
1665
r
"de hellicht in Huijs en Hoff", Kerkhof 1, fol. 79
grootte: 161 roijen, aanslag 3 g.
(dit pand wordt thans onder D voortgezet)
D. NECETELD EECKERSCHOT, weduwe van MR. JAN ODULPHUS GOOSSENS
na 1665
r
"de hellicht in Huijs en Hoff", Kerkhof 1, fol. 79
grootte: 161 roijen, aanslag: 3 g.
E. DIRCK VANDEN BIGGELAAR
omstreeks 1700
r
'Thijs en Hoff", Kerkhof 2, fol. 71
grootte: 163 roijen, aanslag 3 g.
F. BARTEL AERT BUCKINCX
1727
r
"Huijs en Hoff", Kerkhof 2, fol. 71
grootte: 163 roijen, aanslag 3 g.
G. CORNELIS WILLEM SNELLAERTS
1742
"Huijs en Heff", Kerkhof 2, fol. 137'
grootte: 161 roijen, aanslag 3 g.
H. a) HENDRICK JANSSE BAIJENS
1748
"Int Huijs en Hoff", Kerkhof 2, fol. 137'
grootte: 2 roijen,' aanslag: 7 st. 8 p.
b) JUDOCUS LEENDERT VAN ROIJ
1748
v
"Huijs en Hoff", Kerkhof 2, fol. 137
grootte: 9 roijen, aanslag: 1 g. 12 st. 8

•

N

0

rn

rt

iJ

- 132v
"een derde part in Huijs en Hoff", Kerkhof 2, fol. 137
grootte: 51 roijen, aanslagv 1 g.
zie ook Kerkhof 2, fol. 152
de panden b worden thans vervolgd)
PEETERS PEETERS VAN TAERTWIJK
1749
v
' Wijs en Hoff", Kerkhof 2, fol. 118 II
plus
"een derde part in Huijs en Hoff"
grootte: 9 roijen en 51 roijen, aanslag: 1 g. 12 st. 8 p. en
1 g.
In Kerkhof 3, fol. 94 dezelfde eigenaar, het pand
is thans genoemd:
"Huijs, gent. DIEST EN HOF",141 roijen, aanslag 2
g. 12 st. 8 p.
zie ook Kerkhof 4, fol. 68
J. CORNELIS BENDRICX VAN HERSSEL
•
1770
"Naijs gent. DIEST EN HOF", Kerkhof 4, fol. 68
grootte: 141 roeden, aanslag: 2 g. 12 st. 8 p.
zie ook Kerkhof 5, fol. 69
K. PEDER JACOBUS VAN HOUT
1805
"Huijs gent. DIEST EN HOF", Kerkhof 4, fol. 68
grootte: 141 roeden, aanslag: 2 g. 12 st. 8 p.
L. HELENA XEMPS, weduwe en togterse van P.J.VAN HOUT
1808
"Huijs gent. DIEST EN HOF", Kerkhof 4, fol. 68
grootte: 141 roeden, aanslag: 2 g. 12 St. 8 p.
De kadastrale leggers vermelden aansluitend de volgende eigenaars
respektievelijk bewoners.: (men lette hierbij op de splitsing in
sektienummers F 461 en F 462, gekenmerkt door de toevoeging van a)
respektievelijk b) aan de hoofdletters)
M. a) DE WEDUWE EN DE KINDEREN VAN PETER VAN HOUT
1832
"Huis" F 461, art. 261/2, naar art. 1289/1
grootte: 70 CA
b) HELENA KAMPS, gehuwd met THCtIAS SOMERS
"Huis", F 461, art. 1289/1, naar art. 1872/1
grootte: 70 CA
c) JOHANNES PAPTIST en ANNA PETRONELLA SOMERS
"Huis", F 461, art. 1872/1, naar art. 2960/2
grootte: 70 CA
d) PETRUS SOMERS (timmerman)
1883
"Huis", F 461, art. 2960/2, naar art. 1872/1
grootte: 70 CA
1887
e) DE WEDUWE FRANCISCA VEROUDEN en CONS.
"Huis", F 461, art. 1872/1, naar art. 3334/1
grootte: 70 CA
f) MARTINUS VAN HOUT
"Huis", F 461, art. 3334/1, naar art. 4087
grootte: 70 CA
1891
g) HENDRICA, PETRONELLA, ANNA, HELENA en PETRUS VAN HOUT

- 133 "Huis", F 461
grootte: 70 CA, art.. 4087
h) PETRUS ANTH. VAN HOUT (smid) en CONS.
ANNA CORNELIA VAN BOUT (dienstbode te Antwerpen)
HELENA MARIA VAN HOUT (dienstbode te Oostelbeers)
"Huis", F 461, art. 4087/3, naar art. 4447/1
grootte: 70 CA
N. a) DE WEDUWE EN KINDEREN VAN PETER VAN BOUT
"Huis", F 462, art. 261/3, naar art. 1288/1
grootte: 60 CA
b) JACOBUS VAN HOUT (smid)
"Huis", F 462, art. 1288/1, naar art. 1210/5
grootte: 60 CA
c) PETRUS JACOBUS VAN HOUT (smid) en CONS.
"Huis", F 462, art. 1210/5, naar art. 4087/4
grootte: 60 CA
d) PETRUS ANTH. VAN HOUT (smid) en CONS.
ANNA CORNELIA VAN HOUT (dienstbode te Antwerpen)
HELENA MARIA VAN HOUT (dienstbode te Oostelbeers)
"Huis", F 462, art. 4087/4, naar art. 4447/2
grootte: 60 CA
(De panden M.h) en N.d) worden thans samen in 0 voortgezet)
0. ANTHONIS DE KROON (wagenmaker)
"Huis", F 461, art. 4447/1, naar art. 5038/1
"Huis", F 462, art. 4447/2, naar art. 5038/2
grootte: 70 CA en 60 CA
P. JAN JOHANNES ZN. SMETSERS (barbier)
"Twee Huizen", F 461 en 462, art. 5038/1-2, naar 6456/1-2
grootte: 70 CA en 60 CA
Q. JOHANNES SMETSERS (barbier) voor 11/20 en 9 andere personen, 1943
elk voor 1/20
"Twee Huizen", F 461 en 462, art. 6456/1-2
R. JOHANNES SMETSERS (kleermaker en winkelier)
"Twee Huizen", F 461 en F 462, art. 6456/1-2

1832

1912

1923

1951

NOG EENS : "Huize Groenberg"
De rubriek "Huizen en hun bewoners te Oirschot van de 17de tot de
20ste eeuw" werd in onze eerste aflevering (april 1971) geopend met
"Huize Groenberg", Molenstraat 27. Omtrent de hierbij verstrekte gegevens bleef er steeds enige twijfel bij ons bestaan. Men was toen
namelijk uitgegaan van een konklusie, opgesteld door een vroegere archiefonderzoeker, die Huize Groenberg als "Het Hooghuis" had aangewezen. Een tussentijds door ons gevonden register van 1808 leverde de
schakel van de kadastrale leggers naar de oude verpondingsregisters,
waardoor duidelijk werd, dat de in april 1971 in Campinia gepubliceer-

- 134 de aantekeningen uit de verpondingsregisters niet juist waren. De uit
de kadastrale leggers genoteerde gegevens zijn wel juist. Wij willen
deze fout thans gaarne herstellen en hebben mevrouw M.C.MertensSlingerland (eigenaresse van Huize Groenberg) bereid gevonden met medewerking van het archivariaat de juiste gegevens uit de verpondingsregisters te elimineren en in onze rubriek "Lezers leveren hun bijdrage" te publiceren.
Zie: hoofdstuk XI, nr. 4, blz. 146
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Hilvarenbeek deel (2).
In Oerle waren reeds de 28ste januari 1630 besprekingen van de achterban onder leiding van Franpis Prouveur en wel ten huize van Hilleken
Symons (3). Oerle was oorspronkelijk de hoofdplaats van het kwartier
Kempenland, Sint-Oedenrode van Peel land. Later werden dat Eindhoven
respektievelijk Helmond.
Francois Prouveur, naast Marcus van Gerwen een van de grootste pioniers tot verbetering van de toestand in de Meierij, woonde in Oirschot. Hij was een neef van rentmeester Gerard van Broeckhoven, ontvanger van de beden in het kwartier van Antwerpen te Breda. De verZie ook: onder hoofdstuk XI (Lezers leveren hun bijdrage):
houding met die neef was blijkbaar uitstekend en een dochter van Prou14. "De Biouwverwer" , Rijkesluisstraat
4 dikwijls bij haar oom (4). Dezelfde rentmeester Van
veur logeerde
(door H. Teurlincx, Peckiuslaan 15, Eindhoven).
Broeckhoven was echter vaak voor de Meierij een voorwerp van kritiek,
hetgeen tot uitdrukking komt onder meer als er in de kwartiersvergadering van Peelland geklaagd wordt, dat hij aan diverse dorpen in Peelland te zware lasten oplegt (5).
IX. VREDESCONFERENTIES RONDOM KEMPENLAND.
V66r de kapitulatie van 's-Hertogenbosch in 1629 waren Prouveur en
Van Gerwen in mei 1627 naar Brussel gereisd om toen al tot verzachting
(door L.M,Th.L. Hustinx)
van de retorsiën "ende extorsiën" verzoeken in te dienen en besprekingen te houden (6). De kwartierschout van Oisterwijk, Coomans, voegde
Dank Zij de moderne kommunikatienedia is de hedendaagse westerse mens
zidch in juni bij hen (7). Deze besprekingen in Brussel waren echter
ertoe in staat aktuele kwesties van nabij te volgen. Zo flitsen er
op niets uitgelopen. Dit was de aanleiding om tot hernieuwde konferenzo nu en dan in onze huiskamers beelden van grote rampen, van terreities te komen en dank zij de pogingen van Marcus van Gerwen kwamen
nen waar de mensen elkaar het leven zo moeilijk mogelijk maken en
eindelijk van eind januari 1630 tot maart 1631 in Tilburg vertegendaarnaast zien of horen we figuren spreken, die trachten - al of niet
woordigers van beide partijen vijfmaal bijeen (8). Hoofdonderwerp in
oprecht - de bewuste twisten ter plaatse weer bij te leggen. Een goed
Tilburg was de vraag in hoeverre de stad 's-Hertogenbosch soevereinivoorbeeld hiervan zijn de konferenties te Parijs tussen vertegenwoorteitsrechten op de Meierij had. Dit stond in verband met artikel 7 van
digers van de Verenigde Staten van Amerika en Noord-Vietnam.
het Capitulatieverdrag van 14 september 1629 (9), waarin werd bepaald,
Laten we ons in verbeelding eens voorstellen, dat de televisie reeds
dat de Staten Generaal in de "voors. Stadt, Vrydom, ender Meyerye voor
in de 17de eeuw was uitgevonden.
tooveel die aen de Stadt annex" dezelfde jurisdiktie zouden uitoefenen
Een van de ergste strijdtonelen, die dan op het scherm zouden zijn geals de hertogen van Brabant tot dan toe hadden gedaan (10).
Het beeld van het strijdtoneel was intussen totaal niets veranderd en
komen, zou men dan vanuit Brabant vertoond hebben. De zogenaamde reFrancois Prouveur schreef vanuit Oirschot aan kollega Van Gerwen over
torsiemaatregelen, die hier plaatsvonden, zouden tot de belangrijkste
de d6or de Staatse gouverneur verplichte levering van stro aan de foraktualiteiten hebben behoord. Deze retorsiemaatregelen waren de verten van 's-Hertogenbosch (11). De voormalige bevelhebber van 's-Hertogeldingsmaatregelen, die bestemd waren voor het Zuidnederlandse gebied,
genbosch, Grobbendonck, die in 1629 voor Frederik Hendrik moest kapidat onder Spaanse soevereiniteit stond (1). Het hevigst waren ze rond
tuieren, zat toen in Brussel en eiste van ~ruit in een scherpe
1630. De inwoners van het gebied, dat thans het zuidelijk deel van de
brief nog betaling door de verschillende kwartieren van onvoldane "serprovincie Noord-Brabant vormt, waren toen slachtoffers van plunderingen en aanslagen van huurtroepen van zowel Spaanse als Staatse kant.
viciegelden" (12).
Francois Prouveur vertegenwoordigde opnieuw, nu begin 1632, met Van
Tot 18.10 werd de Meierij van 's-Hertogenbosch verdeeld in het vrijdom.
Gerwen de Meierij bij het overleg met de Staten Generaal in Den Haag,
en vier kwartieren: Peelland, Oisterwijk, Kempenland en Maasland. De
voornaamste personen, die trachtten te bemiddelen om een voor de Meieaangaande de status van de Meierij (13). Zij waren dus echte diplomarij van 's-Hertogenbosch zo gunstig mogelijke oplossing te vinden,
ten, maar dat zij niet zo onschendbaar werden geacht als heden ten
dage, blijkt uit het feit, dat de Staatse rentmeester Hamel met zeven
waren Marcus van Gerwen, kwartierschout van Peelland, en diens collega
van Kempenland, Francois Prouveur.
soldaten kort tevoren hen in Sint-Oedenrode en Oirschot had trachten
De kwartiersvergadering van Peelland had reeds de 8ste januari 1630
gevangen te nemen (14).
een rekest aan de Staten Generaal aangeboden, waarin werd verzocht een
Fannius, een jaar tevoren Spaans afgevaardigde bij de konferenties in
Tilburg en daarnaast lid van de Geheime Raad, schreef naar aanleiding
konferentie te organiseren met afgevaardigden "van haere hoocheijt",
van dit optreden, dat hij graag zou willen vernemen, of de autoriteit
aartshertogin Isabella, tot verzachting van de oorlogsomstandigheden.
van een rentmeester zó groot was, dat hij een officier van de koning
Deze konferentie vond 21 januari 1630 te Brussel plaats en naast Mar- in casu de kwartierschouten - mocht gevangen nemen en vroeg zich in
cus van Gerwen nam daaraan ook Christaen Cauthals, kapitteldeken van
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- 136 gemoede af, waar deze de brutaliteit vandaan haalde, om met zeven soldaten ofwel "struikrovers" zo bruusk op te treden (15). Door rondtrekkende huurtroepen werd intussen vreselijke wanorde veroorzaakt en
Geldrop, Heeze en Leende b.v. werden overvallen, geplunderd en het
slachtoffer van brandschattingen (16). Vooral de huurtroepen onder
leiding van graaf Willem van Nassau gaven aanleiding tot klachten en
de Raad van State liet in april 1632 dan ook vaststellen, dat gouverneurs en kommandeurs niets te genieten of te pretenderen hadden "zonder publieke authoriteit" (17). In Kempenland werden verschillende
plaatsen gedwongen bij te dragen in de kosten voor de reparatie van
het kasteel Eindhoven (18) terwijl de kwartierschouten van Peelland,
Kempenland en Oisterwijk met gekómmitteerden te Oirschot vergaderden,
wederom over de retorsiemaatregelen van de "Staten van wederzyde",
waarmede de Staten Generaal werden bedoeld (19). Eind 1632 kwam ook de
aartsbisschop van Mechelen naar Oirschot om met Prouveur en Van Gerwen
over de status van de Meierij van 's-Hertogenbosch te onderhandelen
(20). Tegelijkertijd werden afgevaardigden gekozen voor vredesbesprekingen op hoger niveau in Den Haag. Aan deze "peys ofte treves"-konferenties zouden wederom Prouveur en Van Gerwen deelnemen (21).
Dat ook deze bijeenkomsten geen spoedig eind aan de ellende in het
strijdgebied maakten heeft de geschiedenis geleerd. Eerst bij de Vrede
van Munster in 1648 was er sprake van het slot van de oorlogstoestand.
's-Hertogenbosch, een militair, politiek, geestelijk en ekonomisch
bolwerk, sinds 1629 in Staatse handen, werd nooit meer door Spaanse
veldheren heroverd, Brussel heeft zelfs nooit een dergelijke herovering overwogen. In 1648 bereikte de regering te Den Haag wat zij wilde: het omstreden gebied werd geheel onderworpen en werd aldus een
uiterst waardevolle voorpost tegen en een invalspoort naar het Zuiden.
Herhaaldelijk verbleven in de tussenliggende jaren dan ook Frederik
Hendriks troepen in de Meierij, door geen grensvesting, hoogstens door
de Kempen van het Zuidnederlands platteland gescheiden (22). Na 1648 was
Brabant een wingewest van de Republiek met alle gevolgen van dien.
L.M.Th.L. Hustinx
NOTEN.
1. V.A.M. Beermann: "Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629
tot 1648" (Nijmegen, 1940) p. 29
2. Rijksarchief in Noord-Brabant;
Archief Kwartier
Peelland; inv.
nr. 15
3. Rijksarchief in Noord-Brabant;
Archief Kwartier
Kempenland; inv.
nr. 15
4. Rijksarchief in Noord-Brabant;
Archief Kw artier Kempenland; inv.
nr. 15 (24-7-1631)
5. Rijksarchief in Noord-Brabant;
Archief Wartier Peelland; inv.
nr. 15 (28-5-1630)
6. Rijksarchief in Noord-Brabant;
Archief Kwartier
Kempenland; inv.

nr. 15 (26-5-1627)
7. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Kempenland; inv.
nr. 15 (1-8-1627)
8. V.A.M. Beermann, a.w., p. 17-22
9. Rijksarchief in Noord-Brabant; Collectie Aanwinsten 1967, nr. 2
10. A. Frenken in: Bossche Bijdragen XIV (1936-1937), p. 86-88
11. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Peelland; inv.
nr. 59 (1-8-1631)
12. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Peelland; inv.
nr. 59 (27-10-1631)
13. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Peelland; inv.
nr. 59 (1-2-1632)
14. Ibidem
15. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Peelland; inv.
nr. 59 (4-2-1632)
16. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Peelland; inv.
nr. 59 (6-4-1632)
17. Resolutie Raad van State 30-4-1632
18. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Kempenland; inv.
nr. 4 f. 11
19. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Kempenland; inv.
nr. 4 f. 13
20. Rijksarchief in Nbord-Brabant; Archief Kwartier Kempenland; inv.
nr. 4 f. 17
21. Rijksarchief in Noord-Brabant; Archief Kwartier Kempenland; inv.
nr. 4 f. 17vo
22. V.A.M. Beermann, a.w., p. 254
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LIJST VAN KEMPISCHE STEDEN, VRIJHEDEN EN DORPEN IN 1466 MET OPGAVE VAN HUN BIJDRAGE IN DE BEDE.

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1.

Oirschot

116 aude stilde

Eijke (Bergeyk)

100

2 derdendeel

(Behorende bij hoofdstuk VIII: HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW) door H. Teurlincx,
Peckiuslaan 15, Eindhoven

14.

Loemel

93

1

Strijp ende Straten

68

2

Zeelst ende Mirefelt

63

Bladel ende Roesel

83

1
1

Riethoven

51

Westerhoeven

49

1

Loen

36

2

Hapaert

29

Orle

27

Vessem

28

"De

4)
(Rijkesluisstraat

Blouwverwer"

In de monumentenlijst staat over dit pand als volgt genoteerd: "Huis
onder zadeldak tussen zijtopgevels, gepleisterde voorgevel, 17e eeuws.
Twee stoeppalen."
In de oude verpondingsregisters werden de volgende eigenaars respektievelijk bewoners aangetroffen:
omstreeks 1630
A. DANIEL ODULPHUS GOOSSENS
"Huijs en Hoff", Kerkhof 1, fol. 110 a
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.
B. ANNA, weduwe van DANIEL ODULPHUS GOOSSENS

1

"Huijs en Hoff", Kerkhof 1, fol. 110 a
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.

C. PAULUS AERT MOESCOPS
"Huijs en Hoff", Kerkhof 1, fol. 82 c
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.

1696

D. MARGRIET MOESCOPS en JOSEPH MOESCOPS
"Huijs en Heft .van Daendel Dulfs",Kerkhof 2, fol. 67
p.
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4

1732

E. AERT PAULUS MOESCOPS
Dulfs", Kerkhof 2, fol. 67
"Huijs en Hoff van Daendel
st. 4 p.
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10

1732

F. PAULUS ANTONISSE VERHOEVEN
"Huijs en Hoff van Daendel Dulfs",
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10

1734

Berse

41

2

Dusel

24

2

Steensel

23

1

Eersel

53

2

Casterle

22'

1

Sonderwijck ende Velthoeven

23

1

Dommelen

15

1

Wijn ter le

15

1

Knechsel

13

Kerkhof 2, fol. 67
st. 4 p.

G. SIJMON COUWENBERGH
r
en 68
"Huijs en Hoff van Daendel Dulfs", Kerkhof 67
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.
H. JOHANNA DF CROON, weduwe van SIJMON COUWENBERGH
"Huijs den Blauwverwer en Hof", Kerkhof 3, fol. 159
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.
I. JOHANNES EN FRANCIS, kinderen van SIJMON COUWENBERGH
"Huijs den Blauwverver en Hof", Kerkhof 3, fol. 159 en
Kerkhof 4, fol. 110
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.
J. JAN CORNELISSE THEURLINGS
"Huijs den Blauwverwer en Hof", Kerkhof 5, fol. 111 en
Kerkhof 6, fol. 111
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.

v

1748
1760
1764

179-
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K. JAN TEURLINCX (winkelier)
"Huijs den Blauwverwer en Hof", register 7
grootte: 5 roijen, aanslag 2 g. 10 st. 4 p.
Uit de kadastrale leggers resulteren de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
K. JAN TEURLINCX (dezelfde als in register 7)
"Huis en Erf", F 435, art. 684, groot: 1 A 82 CA
"Tuin", F 434, art. 684, groot: 2 A 5 CA

"De
1832

1845

M. CORNELIS TEURLINCX (winkelier)
"Huis en Erf", F 435, art. 2643/2, groot: 1 A 82 CA
"Tuin", F 434, art. 2643/3, groot: 2 A 5 CA

1872

N. PETRUS JAN VAN HAAREN (bakker)
"Huis en Erf", F 435, art. 2810/1, groot: 1 A 82 CA
"Tuin", F 434, art. 2810/2, groot: 2 A 5 CA

1875

0. PETER DEN OUDEN (timmerman)
"Huis, schuur en erf" F 3010 (samenvoeging 1890 van F 434
en F 435), art. 1634/12
grootte: 3 A 87 CA
P. HELENA JANSEN, weduwe van PETER DEN OUDEN
"Huis, schuur en erf" F 3010, art. 1634/12
grootte: 3 A 87 CA

1881

S. PETRUS JOHANNES DEN OUDEN (bakker) voor 7/12 en ZIJN S
BROERS RESP. ZUSTERS, elk voor 1/12
"Huis, schuur en erf", F 3010, art. 5281
grootte: 3 A 87 CA
lste verbouwing tot woonhuis, winkelhuis, bakkerij en
erf 1933
2de verbouwing tot woonhuis, winkelhuis, bakkerij en
erf 1957
T. JOHANNES PETRUS ADRIANUS DEN OUDEN (bakker)
"Winkel, woonhuis, bakkerij en erf", F 3010, art. 7300
grootte: 3 A 87 CA

r

F 434 en F 435

L. CORNELIS en CATHARINA TEURLINCX (wieldraaier)
"Huis en Erf", F 435, art. 1759/2, groot: 1 A 82 CA
"Tuin", F 434, art. 1759/3, groot: 2 A 5 CA

Q. ARNOLDUS DEN OUDEN en ZIJN 6 BROERS RESP. ZUSTERS (elk
"Huis, schuur en erf" F 3010, art. 1634/12
grootte: 3 A 87 CA
R. PETRUS DEN OUDEN (timmerman), FRANCISCUS DEN OUDEN (bakker)
en JOHANNA DEN OUDEN (winkelierster), elk voor 1/3
"Huis, schuur en erf", F 3010, art. 4320
grootte: 3 A 87 CA
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R.K. KERK

MARKT

LIJST VAN OUDE NAMEN DER HUIZEN, behorende bij de tekening op bladzijde 142 (Rijkesluisstraat volgens de oudste kadastrale kaart),
wordt in de komende afleveringen vervolgd.
I I

St.-Jorisgasthuis "

F 431

De Moriaen "

F 433

St.-Jacob "

F 434/435

I I

F 436

" De Reijsende Man

F 436 A

" De Arent "

F 776

" Het Varken "

F 827

" De Ster"

De Blauwverver "
11
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2. Aanvullingen en korrektie op de genealogie TEURL1NCX, hoofdstuk
XI, aflevering nr. 6,
blz. 91 e.v..
1. blz. 95, XI.b. 4: Maria Aegidia : overleden te 's-Hertogenbosch op 25-6-1834. Als religieuze van hel
klooster in de Choorstraat heette zij: zuster
Vincentia.
2. blz. 96, XII. 8:
Louisa Hendrika: overleden te Egreville (dept.
Seine et Marne, Frankrijk) op 29-12-1936.
3. blz. 96, XIII. 3: Joanna Louisa: gehuwd: niet op 27 juli 1920,
maar op 27 mei 1920.
4. blz. 96, XIII. 5:
Maria Francisca: gehuwd te Oirschot op
8-6-1929 met Bern. ten Dam.
5. blz. 97, XIII. 7: Carolina Josephina: gehuwd te Eindhoven op
3-9-1937 met Petrus Panhuizen.

- 145 VI. a) Kinderen uit
Jordanus
11-6-1772
Henricus
24-1-1781
Machtildis
25-12-1789

III. a) Kinderen uit huwelijk II, b:
Jacobus
Johanna
Henricus
Johannus
16-12-1677
11-5-1679
20-3-1684
26-10-1686
b) JACOBUS, zoon van Theodorus
gehuwd met: Elisabeth Jordani Viemmincx, op 31-1-1715
IV. a) Kinderen uit huwelijk III, b:
Gordianus
Johanna Maria
Elisabeth
Maria
27-4-1716
28-9-1718
5-3-1720
9-11-1722
b) JORDANUS (Gordianus), zoon van Jacobus
gehuwd met: Wilhelma Walraven op 30-1-1746
V.
a) Kind uit huwelijk IV, b:
Jordanus
30-12-1746
b) JORDANUS, zoon van Jordanus (Gordianus)
gehuwd met: Maria Catharina L. van Someren, op 5-5-1771 (Maria
Catharina werd gedoopt op 6-8-1749 en is overleden op 9-8-1823)

Maria Catharina
11-10-1787

Wilhelma
27-2-1785

Maria
9-12-1791
gehuwd 17-2-1814 met

Willem van der Steen

2. Kinderen uit huwelijk VI, b, 2:
Hendrik
8-10-1811

te Tilburg, wonende D.J.Jittastraat 55, Tilburg.

a) Kinderen van Jacobus
Theodorus
Franciscus
b) THEODORUS, zoon van Jacobus
gehuwd met: Elisabeth, dochter van Willem de Croon, op
31-5-1676

Petrus
17-10-1778

VII. a) 1. Kinderen uit huwelijk VI, b, 1:
Maria Catharina
Machtildis
10-10-1797
11-3-1796

(door F.J.J. de Croon, Tilburg)

II.

Wilhelmus
10-2-1783

Jacobus
29-12-1775

b) JORDANUS, zoon van Jordanus
1. eerste huwelijk met: Anna Theresia van Delft op 17-5-1795
2. tweede huwelijk met: Denie Peeters de Leest, geboren op 1411 - 1778 en overleden 20-5-1840, op 4-7-1802

3. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOOM VAN OLAF DE CROON,geb. 7-3-1971

I. JACOBUS
geboren: + 1600

huwelijk V, b:
Ludovicus
21-5-1774

b) HENDRIK, zoon van Jordanus
gehuwd met: Maria van Schijndel, geboren 12-7-1823
VIII.a) Kinderen uit huwelijk VII, b:
Dyonisia
Antonius
26-9-1851
13-10-1850

Geertruida
2-6-1856

Adriana
5-10-1859

Gerardus
18-5-1862
b) GERARDUS, zoon van Hendrik
gehuwd met: Cornelia Fabrie, geboren 31-1-1862
IX.

a) Kinderen uit huwelijk VIII, b:
Petronella
Hendrika
12-1-1902
15-10-1899

Marius
26-5-1905

b) MARIUS, zoon van Gerardus
gehuwd met: Hendrika Dobbelsteen op 6-9-1934 (Hendrika werd
geboren 13-4-1903)
X.

a) Kinderen uit huwelijk IX, b:
Gertrudis
Cornelius
Petrus
Gerardus
23-5-1940
21-10-1935 25-4-1937 30-1-1939
Johannus
Franciscus
Marius
6-8-1946
3-10-1941 20-6-1944
b) FRANCISCUS, zoon van Marius
gehuwd met J. Wellens op 1-10-1969
25-1-1946)

XI.

Kind uit huwelijk X, b:
Olaf
7-3-1971

(J. Wellens werd geboren
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- 146 Wie aangaande deze stamboom aanvullende gegevens kan verstrekken,
wordt vriendelijk verzocht schriftelijk of telefonisch kontakt op te
nemen met F.J.J. de Croon, D.J.Jittastraat 55 te Tilburg, tel. 013 67.55.58.

JACOB
G. JACOBA PETRONELLA SMIT, weduwe van CAREL HENDRICK
BARON SWEERTS .0E LANDAS
"Huijs, Hoven en Boomgaert soo agter op zij als over de
Straat voor het Huijs gelegen", Kerkhof III, fel. 187 en
Kerkhof IV, fol. 132 en V, fol. 131
grootte: 4 lopen 17 roeden, aanslag: 9 g. 7 st.

4.

H. PAULUS STRAALMAN, gehuwd met JACOBA PETRONELLA SMIT, weduwe van CAREL HENDRICK JACOB BARON SWEERTS DE LANDAS
"Huijs, Hoven en Boomgaert soo agter op zij als over de
Straat voor het Huijs gelegen", Kerkhof III, fel. 187 en
Kerkhof TV, fol. 132 en V, fol. 131,grootte en aanslag als G

"Huize

Groenberg"

(door M.C. Mertens-Slingerland, Oirschot)

Zie vooreerst: "Nog eens: Huize Groenberg", hoofdstuk VIII, blz. 133.
De oude verpondingsregisters respektievelijk akten vermelden de navolgende eigenaars:
A. PETER VAN NAEHUIJS (Stadthouder)
"Huijs ende Hoff", Kerkhof 1, fol. 124
grootte: 1 lopen, aanslag: 5 g.

omstreeks 1650

B. JOUFFR. CATERINA SOETENS, weduwe van de heer Stadhouder PETER
VAN NAEHUIJS
omstreeks 1670
"Huijs ende Hoff", Kerkhof 1, fol. 124
grootte: 1 lopen, aanslag: 5 g.
C. MARTIJN CHRISTIAEN SWEERTS DE LANDAS, Kwartierschout
van Kempenland en Heer van Oirschot
"Huijs ende Hoff en den Hoff van Catalijn van Kelst",
Kerkhof 1, fol. 46
grootte: 1 lopen resp. 16 roeden, aanslag: 5 g. 8 st.
Zie ook: protokol Oirschot R 227, blz. 103: "woonhuijs,
schuijre, stallinge, hoff, boomgaert, visvijver en den
Kleijnen hoff daer agter eangelegen
... neffens heer Jan
Daems Gasthuijs aenden eene zijde noortwaerts, zuijdwaerts
aan het Molenstraetje", bij koop van de kinderen van wijlen
Pieter van Nahuijs voor f 2.200,-D. DE VROUWE VAN OIRSCHOT, weduwe van MARTIJN CHRISTIAEN
SWEERTS DE LANDAS
"'t Huijs en Hoff metten nieuwen Hoff", Kerkhof 2, fol.
142v
grootte: 2 lopen 31 roeden, aanslag: 5 g. 18 st. 8 p.
E. J.D. BARON SWEERTS DE LANDAS, Heer van Oirschot
1730: "'t Huijs en Hoff metten nieuwen Hoff", Kerkhof 2,
fol. 142v
grootte: 2 lopen 31 roeden, aanslag: 5 g. 18 st. 8 p.
+ 1754: "Huijs, Hoven en Boomgaert soo agter op zij als over
de Straat voor het Huijs gelegen", Kerkhof III, fol.
187
grootte: 4 lopen, 31 roeden, aanslag: 9 g. 16 st.
F. CAREL HENDRICK JACOB BARON SWEERTS DE LANDAS, Drossard
"Huijs, Hoven en Boomgaert soo agter op zij als over de
Straat voor het Huijs gelegen", Kerkhof III, fol. 187 en
Kerkhof IV, fol. 132 en V, fol. 131
grootte: 4 lopen 17 roeden, aanslag: 9 g. 7 st.

1698

1796

1798

1. JAN SCHOUW, Sekretaris der Vrijheijd. van Oirschot
"Huijs, Hoven en Boomgaart", Kerkhof 5, fol. 139
grootte: 3 lopen 28 roeden, aanslag: 7 g. 2 st. 8 p.

1803

J. J.F. VAN DER GON
"Huijs, Hoven en Boomgaart", Kerkhof V, fol. 139 en
Kerkhof VI, fol. 130 en overgangsregister (1808)

1804

K. No. FRANS GULJE, Medicinae Doctor
volgens de oudste kadastrale kaart: F 794
Zie de verdere gegevens omtrent Huize Groenberg in Campinia, aflevering
1, blz. 54 en 55, letters J t/m T, waar de rij der eigenaars vanaf
1830 wordt geopend met Wilhelmus Guljé.

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST) 2
door J. Vriens
HET GOED TEN RODEKEN

1704

1730

In alle leenregisters die hierop nageslagen werden, vinden we, dat
het leengoed Ten Rodeken wordt gesitueerd in de heerschap of heerdgang Arle of Aarle, welk gebied thans onder de gemeente Best ressorteert. De heerschap Aarle ligt in het westen van Best, praktisch tegen de gemeentegrens van Oirschot. Verder komt men niet met de lokalisatie van het goed Ten Rodeken. Ook op oude kaarten staat het goed
niet vermeld in tegenstelling tot vele andere leengoederen van Oirschot.
Rond 1340 is het goed Ten Rodeken, ook wel geschreven Ten Roedeken,
Ten Rodken of Ten Reudeken, in leen verheven door Daneel "die men heit
Van Stedeacker". Ten Rodeken wordt in het Stootboek omschreven als:
"1 woeninghe, land ende beempde, met allen den toebehoerten, alsoe
verre als't leen is" (1).
Het is mogelijk, dat Ten Rodeken voor een deel allodiaal was in het
begin. Het gebeurde vaak dat een grondheer die van de .hertog, of een
andere heer, grond in leen had, zijn eigen grond, allodium, opdroeg
aan de hertog en het van deze dan weer in leen terug ontving. Een dergelijke opdracht werd echter voor Ten Rodeken niet gevonden. Later
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Nycolaus Specht, de opsteller van het leenregister in 1379, vermeldt
eveneens als leenman: "Daneel, die men hiet Vanden Stadeacker". Tevens
wordt hier vermeld, dat Ten Rodeken in Arle is gelegen in de parochie
van Oirschot.
Opvolgers van Nycolaus Specht hebben niet zo goed raad geweten met deze Daneel. De naam is doorgehaald en men heeft er boven gezet: "Rutgheer
zijn zoen (zoon)". (2)
Het is wel zeker dat deze Rutgeer niet de zoon was van Daneel vanden
Stedeacker. Er is eerst het tijdverschil. Het leenverhef door Rutgeer
vindt pas plaats in 1440 en bovendien wordt hij dan vermeld als Rutgeer
van Arkel. Een verband tussen Daneel en Rutgeer is niet aan te tonen
en nergens wordt gesproken over een koop of overdracht van Ten Rodeken.
Rutgheer van Arckele, zoals hij in het leenregister "Eda-Boeck" wordt
genoemd, verheft het goed Ten Rodeken in 1440 vanwege de dood van Godevaert, "sijn oudervader". (3)
Oudervader betekent grootvader of voorvader. Een dergelijke relatie
is niet aan te tonen. In het Spechtboek staat, dat Godevaert in het
bezit kwam van Ten Rodeke door het te kopen van Rutgheer van Arckele.
In het Edaboeck staat - en nu andersom - dat Rutgheer Ten Rodeke verheft wegens de dood van Godevaert van den Meervenne "sijn oudervader".
Het is dus niet precies na te gaan hoe een en ander in elkaar zit. De
eventuele koop van Ten Rodeken door Godevaert vanden Meervenne van
Rutgheer van Arckele moet gebeurd zijn in 1440. We zien immers dat
Rutgheer in 1440 als leenman Ten Rodeken verheft, maar in hetzelfde
jaar maakt Godevaert vanden Meervenne een akte van denombrement betreffende Ten Rodeken (4). Waarschijnlijk moest hij het denombrement
maken als de nieuwe leenman van Ten Rodeken. Nog waarschijnlijker is,
gezien de dateringen van al de denombrementen, dat op last van de hertog al zijn leenmannen hun lenen moesten beschrijven om orde op zaken
te stellen. Godevaert of Govert van den Meervenne heeft niet lang plezier gehad van zijn leen Ten Rodeken want hij sterft reeds in 1441
vermoedelijk aan de pest. Nog in hetzelfde jaar verheft zijn zoon God
efridus het goed. Deze Godefridus van den Meervenne was getrouwd met
Ik neem aan dat Nycolaus Specht
Postuluna Rutgersdochter van Arckel.
het allemaal niet zo goed geweten heeft, maar dat we toch mogen stellen dat Rutgeer van Arckele de schoonvader was van Godefridus vanden
Meervenne en dat Rutgeer Ten Rodeken bezat vffir het geslacht Vanden
Meervenne (5).
De akte van denombrement van 31 mei 1440, opgesteld door Godevaert
vanden Meervenne, luidt in het huidige Nederlands als volgt:
"Hieronder staan de lenen, die ik, Godevaert vanden Meervenne, in leen
houd van mijn gènadige Heer, de hertog van Brabant.
Dit leen is gelegen in de parochie van Oirschot, in de heerschap Aarle en omgeving en heet het goed Ten Rodken.
Op de eerste plaats, een hofstad met huizen, bijgebouwen en alles wat
erbij hoort. Dit is ongeveer een bunder land en het grenst aan de gemene straat (vermoedelijk de oude weg Oirschot-Best) en aan het erf
van Dyrck Everdey.
(Een hofstad is een omsloten ruimte met woningen en moestuinen).
Daarnaast bestaat het Leen Ten Rodeken nog uit de volgende stukken
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- een bunder land die grenst aan de gemene straat en aan het erf van
Ghijben vander Di.jcke;
- anderhalve bunder grenzend aan de gemeinte en aan het erf van Dyrc
Everdeij;
- anderhalve bunder geheel omsloten door het erf van Dirck Everdeij;
- anderhalve dachwant land, begrensd door het erf van de al eerder genoemde Dyrc Everdeij en door het goed van Ratten vander Hoven;
(Een dachwant, dachmael of dachmaet is een stuk land zo groot als in
een dag beploegd kan worden of in eendag kan worden afgemaaid. Ongeveer een/vierde deel van een bunder.)
- een halve dachwant gelegen aan de goederen van Jan Crommen en Jan
Marien;
- een halve dachwant grenzende aan het erf van Gielys Cruyn en het erf
van Jan Marien;
- een halve bunder eeusel grenzende aan de goederen van Joerden Essen
en de erven Henrick van Aerle
.........
(Een eeusel is een door bossen ingesloten weide. De mogelijkheid bestaat ook dat het identiek is aan "eewas". Eewas is een laag gelegen
weiland dat bij hoge waterstand onderloopt). "
Tot zover het denombrement voorlopig.
Om al deze stukken in de huidige oppervlaktematen om te zetten is een
hachelijke onderneming. Wanneer ik alles in bunders omzet kom ik op
zes een/achtste bunder. Schat ik zo'n bunder op ongeveer een hectare,
dan zou het goed Ten Rodeken op ongeveer zes hectaren grond komen. In
latere beschrijvingen spreekt men niet meer van bunders maar van lopense. Het goed Ten Rodeken komt dan op ongeveer vijftien lopense. Een
Meierijse lopense is 0,1655 hectare. Voor Ten Rodeken komt men dan uit
op een grootte van circa twee en een halve hectare, wat me meer waarschijnlijk voorkomt. (6)
In Middelnederlands luidt het denombrement verder:
Ende dese voorschreven goede houdt men ende ontfaetse van mijnen.
genedichen heere, den Hertoge voirschreven voor een vol leene. Ende
hier en geet gheen commer uut.
Ic, Goyaert vanden Meervenne bovengenoemd, houde noch van mijnen genedichen heere, den Hertoge van Brabant te leene:
Drie buenre onderbeempt eeusel ende lant gelegen in de prochie van
Oerschot, in die heerschap van Strathem metter eenre sijden neven Danels Cronunen erve ende metter andere sijden neven die goede der erfgenamen wijlen Goyaerts vanden Meervenne, commende metten eynde aan
Reijner Loeijens erve Aelbrechtssoen. Ende hier ende geet ghenen commer uut.
In kennissen der waerheit, soe hebbe ic, Goyvaert voorschreven, mijnen
segel hier opgedruct in't jaer ons Heeren 1400 ende viertich, opten
lesten dach van Meye." (7)
Zie zien dat Govert van de Meervenne twee lenen in zijn denombrement
beschrijft. Het tweede leen heet De Moest of 'bost. Het wordt later
door deling weer afgesplitst van Ten Rodeken en ik zal het daarom in
een aparte aflevering behandelen.
Zoals we gezien hebben, verheft Godefridus van de Meervenne, gehuwd
met Postuluna Rutghersdochter van Arckele, in 1441 het leen Ten Rode-
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Aleid en Geertruid. (8) Mosmans meent dat Godefridus in 1459 sterft
en dat dan Goyart zijn zoon in 1459 het goed Ten Rodeken verheft. Daar
is echter niets over te vinden in de leenregisters; een verhef in 1459
van Ten Rodeken vindt niet plaats. De letterlijke tekst in het "Leenbouck van t'Shertogen-Bosch" betreffende de registratie van de verheffen van Ten Rodeken luidt als volgt:
"Pauwels Wijnants, 21 juli anno 1523 bij doode jonffrouwen Alijten
vanden Meervenne, sijnen moeyen (tante).
Jonffrouw Aleyt vanden Meervenne met Jeronimus van Aken (is Jeroen
Bosch, de beroemde schilder) hueren man: 7 juli anno 1400 ende 84 bij
doode wijlen Godevaerts vanden Meervenne haers broeders..
Goerdt vanden Meervenne bij dode Goerdts sijns Vader anno 1441 hout
't goet Ten Rodeken gelegen tot Aerle in de prochie van Orschot te wetene: eene woeninghe metten huysen dairop staende ende sijnen toebehoirten, groot omtrent een
buender mit noch omtrent vier buenderen ende een half dachs lants ende omtrent een half buender eeusels in de
voorss. prochie gelegen, welke volle leen is." (9)
In het Strick-grefier aangelegd rond 1440 is het precies hetzelfde.
(10) Nergens wordt het verhef van Goyart vanden Meervenne in 1459 genoemd. Als we op de leenregisters afgaan dan komen de genealogische
notities van Mosmans over het geslacht Van den Meervenne wat op losse
schroeven te staan, want in de leenregisters missen we een generatie,
namelijk Godefridus vanden
Meervenne, gehuwd met Postuluna Rutgheers
van Arckel. Het is jammer dat Mosmans te weinig bronnen vermeldt.
Zoals we in het voorafgaande gezien hebben, sterft in 1484 de broeder
van Aleid vanden Meervenne. Aleid vanden Meervenne verheft samen met
haar man Jeroen Bosch op 14 juli 1484 het leen Ten Rodeken. In het
leenboek van 's-Hertogenbosch wordt vermeld: 7 juli 1484 en in het beter bijgehouden Strick-grefier staat 14 juli
1484. Misschien gaf Aleid
op 7 juli procuratie aan haar man Jeroen Bosch, als haar momboor, om
het goed te verheffen en had het eigenlijke
verhef voor het leenhof
plaats op 14 juli.
In een korte inleiding van Werner Jiittner bij een aantal reprodukties
van de beroemde schilder Jeroen Bosch, wordt over het echtpaar Hieronymus van Aken (is Jeroen Bosch) en Aleid vanden Meervenne het volgende geschreven:
.... Auch war er (Jeroen Bosch) keineswegs unvermbgend, denn wir erfahren, dass er anlAsslich seiner Ernennung zum "Geschworenenbruder"
den Mitgliedern der Bruderschaft (Unserer
Lieben Frau von 's-Hertogenbosch) in seinem Haus inmitten der Stadt ('s-Hertogenbosch) am
grossen
Markt ein Festessen gegeben hat. Hier lebte er zusammen mit seiner
drei Jáhre jiingeren Frau Aleid van de Meervenne, die er um 1478 als
Wáise geheiratet hatte. Aleid war eine reiche und fromme Patrizierin
und bereits seit ihrem sechzehnten Lebensjahr Mitglied der Bruderschaft.
Sie kennte iiberhaupt der Anlass gewesen sein, dass auch Hieronymus beitrat. Als Erbe hatte Aleid das Landgat Rodeke bei Oirschot, einem Dorf,
das etwa 30 km von 's-Hertogenbosch entfernt war,mit in die
Ehe gebracht. Vielleicht verbrachte hier das junge Paar die Sommermonate,
und wahrscheinlich hat der Knstler dort viele Anregungen empfangen
.......
" (11)
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Pater drs. Gerlach o.f.m.cap., eminent kenner van het leven en werk
van Jeroen Bosch, is echter bereid te zijner tijd een bijdrage te leveren voor "Campinia" over Jeroen Bosch en het geslacht Van den Meervenne. In ieder geval wordt door de leenregisters duidelijk bewezen,
dat Jeroen Bosch wegens zijn vrouw het goed Ten Rodeken bezat.
Zoals we al gezien hebben stierf Aleid van den Meervenne in 1523. Omdat Jeroen en Aleid geen kinderen hadden, ging Ten Rodeken over op
Paulus Wijnants, een neef van Aleid. Hij verheft Ten Rodeken volgens
het Strick-grefier op 21 juli 1523 (12).
De volgende verheffer is vermoedelijk de doChter van Paulus Wijnants,
hoewel dat niet vermeld wordt bij Mosmans (13).
Volgens het leenregister verheft "Jonffrouw Postulane Wijnants, 12 May
anno 15 ende 31, navolgende zekere scheydinge ende deylinge". Bij deze
scheiding van goederen waren Ten Rodeken en De Moest gesplitst geworden.
De zoon van Postulane Wijnants, Rutgheer Spaan verheft op 21 april
1563 Ten Rodeken vanwege de dood van zijn moeder (14).
Dan verdwijnt Ten Rodeken uit het bezit van de nabestaanden van het
geslacht Van den Meervenne, omdat Rutgheer Spaan Ten Rodeken verkoopt
in 1567 aan Jan Jans Crommensoene de Jonge. Op 31 december van dat
zelfde jaar verheft deze Ten Rodeken. De naam Ten Rodeken wijzigt zich
dan in Ten Roedeken. In het volgend register lezen we:
"Catharina de Cromme, 23 mei 1586
Jan Jans Crommensoen haer vaders (verhef 31 december 1567) hout Ten
Roedeken gelegen tot Arle in de prochie van Orschot te wetene: eene
woeninge metten huyse daeropstaende." (15)
Jonkvrouw Ida de Toirkens is de laatste die Ten Rodeken te Brussel verheft. Door de oorlogsomstandigheden wordt Brabant in tweeën gesplitst
voor het Noordelijke gedeelte gaat zetelen in
en de Raad van Brabant
's-Gravenhage.
jonkvrouw Ida de Toirkens, huisvrouw van Jan Arnt
In Brussel verheft
Janssen op 27 juli 1628 Ten Roedeken vanwege de dood van Catharina de
Cromme ''haer suestere". (16) Ook dete relatie is wat duister. Ida Toirkens is de dochter van Dirck Toirkens. Hoe nu Catharina de Cromme haar :
zuster kan zijn is me een raadsel. Het is mogelijk, dat Ida de schoonzuster is van Catharina, omdat Jan Arnt Janssen misschien ook de Cromme heeft geheten. In dit geval rijst echter de vraag, waarom Jan het
leen zelf niet verheft. Als broer van Catharina had hij naastere rechten dan zijn vrouw Ida. Ook is het mogelijk, dat de naam "De Cromme"
plechtig is gewijzigd in "Toirkens". Als we het erg ver zoeken kan
Toirkens een verbasterde Latijnse naam zijn voor Cromme. Tortus betekent Kromming. In dat geval zou Ida wel de zuster zijn van Catharina.
Omdat de nieuwe Raad van Brabant in 's-Gravenhage zeker niet de inkomsten uit de haar toevallende lenen, nu de Staten-Generaal fungerend
Hertog van Brabant was, wilde missen, doen de leenvinders hun uiterste
Zodoende wordt Ten
best verzwegen of "verachterde" lenen op te sporen.
een verhef en denombrement:
Rodeken nogmaals verheven in de vorm van
"Jan Aert Janssen als man ende momboir van Ida, dochter wijlen
Dirck Toirkens heeft op den 15 februari 1634 te leen verheven, seecker
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parthelen erffenisse maeckende saem een leen; wesende 't een parcheel
een huis, hoff ende aengelegen erffenisse groot omtrent 9 loopen saet,
(1 lopense is 0,1655 ha) gelegen in de vrijheyt van Oorschot inden
hertganck gemeynlijck genoemt Aerle, tusschen erve der hoeve van Bootsasthuis (oorspronkelijk het Goed Aarle) aen d'een zijde ende d'een
eynde, ende tusschen de gemeyn straet aen d'ander zijde ende d'andere
eynde. D'ander parcheel een stuck acker landts omtrent vijff loopen
saets gelegen ter plaetse voorschreven tusschen erffenisse der kinderen Willem Niclaes Schepens tot op erffenisse Jan Joosten Herberts,
volgens 't leste verlydt (verheffing) bij hem gedaen in den Leenhove
van Brabant tot Brussel 17e juli 1628."(17)
Wat men uit de verschillende verheffingen en de eerder beschreven akte
van denoffibrement al kon vermoeden, blijkt nu wel zeker uit de laatste
beschrijving, namelijk dat Ten Rendeken, zoals het nu voortaan genoemd
wordt, uit twee stukken bestond. De hofstad zelf, waar wat huizen op
staan en zeker ook een boerderij met wat grond en gescheiden door het
erf van de hoeve van het Bootsgasthuis van het andere stuk grond dat
alleen uit akkers en weilanden bestaat zonder huizen of schuren. Omdat
men over de hoeve vanhetBoots-Gasthuis nog meer zal kunnen vinden is
het niet onmogelijk door deze begrenzing ook de plaats van Ten Rodeken
nader te lokaliseren.
Op 9 juli 1668 verheft Hendrik Jansen van de Ven man en momboor van
Elisabeth. Janssen, dochter van Jan Aert Janssen en Ida Toirkens het
goed Ten Reudeken vanwege de erfenis van Jan Aert Janssen. Deze Janssen's gebruiken als achternaam ook nog Legius.
Op 27 april 1684 verheft Elisabeth, dochter van Jan Aert Legius, weduwe van Henrick Jansen van de Ven, wonende in Liempde, het goed Ten
Reudeken. (19)
Het op een na laatste verhef gaat via de leenvinder van de Raad van
Brabant:
'Verste etc. doen te wetene, dat Johan Visser, leenvinder in de gemelde Rade en Leenhove Comptoor voor de Heeren (Stadhouder en Leenmannen) als boven. Ende exhibeerde (een) acte in speciale last ende
procuratie op den 25 april 1699 voor de notaris Heribert vanden Audenhoven en sekere getuygen tot Oorschot ter sake' nabeschreven op hem
(zijn) comptoir gepasseert bij Jan Hendrikcx van de Ven inwoonder aldaar. Ende versocht in den requeste en wegens etc. ten behoeve van de
constituant verlijd ende beleent te worden met seker goet gemeenlijk
genoemt Het Goet Ten Reudeken bestaande in twee parceelen. De constituant aangekomen mits doode van sijne moedere Elisabeth Jansen Legius." (20)
Zulks zien we bevestigd in een minuut-akte van procuratie gepasseerd
voor notaris Heribert van Audenhoven op 25 april 1699, waarbij Johan
Visser, leenvinder voor de Raad van Brabant, machtiging krijgt om het
goed Ten Reudeken te verheffen in de naam van de leenman Jan Hendriks
van de Ven. (21)
Het verhef vindt plaats op 7 mei 1699."(22)
Hieruit blijkt, dat Ten Rodeken geen verdwenen of "verachtert" leen
was, omdat de leenvinder Johan Visser het wel degelijk wist te vinden
en hijzelf per procuratie het verhef doet voor het Hof om Jan Hendriks
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Toch duurt het dan bijna honderd jaar voor ik weer iets over Ten Rodeken vind. Dit is een vreemde zaak. Al de leenboeken heb ik er op
nageslagen, maar niets meer over Ten Rodeken gevonden. Ik heb nog gezocht bij het Leenhof van Bijsterveld in de veronderstelling, dat Ten
Rodeken een achterleen geworden was. Zulks blijkt niet het geval te
zijn. We moeten dus aannemen, dat Ten Rodeken zonder meer als een stil
of verlaten leen tot 1792 heeft bestaan of, dat het als een onderdeel
bij een ander leengoed heeft behoord en daar in 179.2 weer van afsplitste. In het laatste geval zal ik het dan bij de andere leengoede-:
ren van Oirschot nog tegenkomen.
Op 28 november 1792 verschijnt Hendrik Gijsbert de Rooy voor de heer
Stadhouder en Leenmannen van het Leenhof van Brabant en verzoekt beleend te worden met het goed Ten Reudeken dat hem is aangekomen vanwege zijn ouders Gijsbert Aarts de Rooy en Petronella Hendrik Schepens. (23)
Het verhef van Ten Reudeken vindt nog op dezelfde dag plaats. (24)
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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-Kempen
land 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.
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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,
99 voor U."
"eentje voor mij, de andere
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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een oud man vernomen te hebben, dat de kabouters menigen nacht aan den
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
zou het er in buisel donker uitwoning, in zich zelven denkende: "Wat
zien, 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.
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. 92/3

blz. 92/4 - 93/2
.
30-10-1615
Z.
239.
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
28-3-1614
Z.
240.
Joost Marcelissen heeft krachtens oktrooi van de Raad van Brabant d.d.
18-3-1614 aan Andries Henricxen en Willem Marcelissen als H.Geest-

blz. 93/3

meesters te Zeelst voor de Armentafel gegeven 67 gulden t.b. van Jan
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
Z.
blz. 93/4
28-3-1614
241.
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

- 94/1

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) met een bemei 1615. Ariaen mag deze rente aflossen (steeds op 1
drag van 124 gulden en de onbetaalde renten en wel met een opzeggingstermijn van een half jaar.
Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen
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.
- Ariaen Janssen
Schepenen: Dierick van Hooff
244.
Z.B.
blz. 94/4
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

94/3

- 95/1
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22-11-1615

Schepenen: Dirck van Hooff
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

B.

19-11-1615

blz. 95/3-4

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

Z.

9-12-1615

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.

blz. 96/5 - 97/1

Testament van Henrick Artsen en zijn vrouw Dingen:
Henrick 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 roeren.
Nelen
de goederen. d) Dingen geeft aan Truijcken de dochter van Jan
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

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'
~ene middelen aan te
19 september a.s. te Den Bosch als pachter der
dienen voor de periode van 1 oktober 1778 tot 30 september 1779.
Getekend: F. van der Leen, W. van Baarschot en sekretaris Brocx.
204.
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.

11-12-1615

2S0.

a)

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.

- Ariaen Janssen

96/4

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.

2

15-10-1778

/8
5v

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.
206.

Z.B.

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 te u nnen 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.
11-2-1779
V.
209.
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.

2/88

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
en 6 weken te Zeelst wonende). De bruideuit Veldhoven (reeds 1 jaar
gom 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

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

9
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2/90-91
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-162goederen worden gemolesteerd, moeten de buren worden wakker gemaakt;
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 1631getranskribeerd. 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:

rs
deser Vrij"Is nogh bij de drije stoelen kerck- en Heijlighgeestm
heijt 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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ongecalangiert, door alsulcke dreven alsser tegen elcken hertganck met
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.)

(vervolg)
53.

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 ge
ordineert, 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.)

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
de Possuborta frater Andreas et frater Johannes magistri dicte domus
tula 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°
CC' LXXX primo in crastino purificationis
sum. Datum anno Domini M
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.)

OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, HELST, VELDV. b. DE VELDHOVENSE
HOVEN, 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-

- 166rici Dei gratia ducis Lotharingie Brabantie ac Limburgie non cancellatas non abrasas non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas ac sigillo iliustrissimi principis prefati una cum sigillis venerabilis in
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

1.

VAN BERGEIJK VANAF DE 14e EEUW

OORKONDE VAN HERTOG JAN
24 september 1331

1 7e-eeuwse kopie, Gemeentearchief Ber9eijk, 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, 2nr.

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 s t
ellingen 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. Col
30 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 communitatis 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,
grossorum Tijpro qua communitate dicti homines nostri quinque libras

,
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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 nos
tra 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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- 174Gijsseling noemt in zijn eerder genoemd boek (p. 770) Oerle bij
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.

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
2- ,2-1773 JOannes
4-10-1774 Christianus
JOANNES CUYPERS
20- 6-1787 Joanna Maria
17- 1-1792 Henrica
5- 1-1795 Joanna
GODEFRIDUS KUYPERS
14- 8-1793 Hendrina
16- 7-1796 Catharina
23- 7-1798 Henricus
13- 9-1800 Christianus
14- 5-1805 Joannes
11-11-1808
CHRISTIAAN
24- 9-1795
15-10-1797

.

Petrus Martinus
CUYPERS
Johannes
Joanna Maria

17-12-1799 Anna Maria
26- 1-1802 Peter
11- 2-1806 Elisabeth
2- 5-1807 Arnold
2- 3-1809 Catharina
HENRICUS KUYPERS
18- 5-1798 Maria Catharina
13- 3-1801 Joanna

Oerle, december 1972
J.A.J. van den Bosch

1. 75-

X

ERICA HANS
get. Joannes v, Erckel, Maria Schellens .
.11
Lambertus Cuypers, Gertrudis
Eliens
Henr.v.d.Vloet, Petronilla v.
Erckel
X
PEIRONILLA VAN DER MEEREN
get. Hubertus v.d.Meeren, Henrica
Haens
Christianus Cuypers, Lucia v.d.
Meeren
Joannes v. Deursen, Petronella
Kuypers
X
ELISABETHS ELIENS
get. Adrianus Eliens, Petronella
Kuypers
Christianus Kuypers, Petronilla
Eliens
Petrus Eliens, Maria Cuypers
Henricus van Dijck, Antonia Jansens
77
Gerard v. Velthoven, Petronilla
van der Meeren
1'
Adrianus Jansens, Joanna v.Dooren
WILHELMINA ZENDERS
X
get. Philip Cuypers, Maria Zenders
Johannes lenders, Nicolaas Cuypers
T'
Cornelis Cuypers, Joanna M.Senders
Gerrit zenders, Christina Cuypers
Jan Cuypers, Elisabeth Keijsers
Jacob Beiinen, Antonetta Janssens
Jacobus van Kuylen, Joanna M. Elsen
X
Jinw ..!..RIA VAN DE VEN
get. Christianus Kuypers, Engelina v.
d.Ven
if
Matheijas v.d.Ven, Josina Cuypers

- 176 CORNELIS JACOBUS KUYPERS
2- 1-1800 Nicolaas

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

-PHILIPPUS KUYPERS
1-12-1802 Andrea
30- 71805 Wilhelmus
17- 3-1808 Joannes
5-12-1810 Antonius

.

CHRISTIANUS KUYPERS
24- 4-1803 Henrica

ge

29- 6-1805 Petrus Henricus
1- 1-1807 Gerardus
2-10-1808 Joanna
19- 4-1810 Anna Catharina

I!

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"
tie D 489, gelegen buurtschap Straten.)

(De

Bol

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.
VO
verpondingsboek Straten nr. 1, folio 58
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"
9 st. 8 p.
grootte: 18 roijen, aanslag
verpondingsboek Straten nr. 1, folio 51 vo"
1691
D. HENRICK DIRCK HUIJSKENS
"Huijs en aenstede"
9 st.518 ro
p.
grootte: 18 roijen, aanslag 1, folio
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
WILLEIS VAN OVERBEECK 1795
I. JENNEKEN DE WEERT, weduwe van HENDRICK
"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
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

1800

Wij vervolgen de rij der eigenaars respektievelijk bewoners of pachters aan de hand van de kadastrale leggers.

u
tn
o
0
O

i-t
cn
+J

.‹
Q
t.1

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

IX. OIRSCHOT EN DEFAMILIE VANDEN

tot 1971
na 1971

MEERVENNE (JEROEN BOSCH)

HET GOED TEN
(Naar aanleiding van "Oirschotse leengoederen, 2,
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
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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
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verder
gesticht Reinier van Arkel. De Vanden Meervennes komen zoals
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 afhanijver der "zelateurs"en "zelatrices", die er overigens
kelijk van de
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 vertel"Eda-Boeck" Rutger van Arkel in
len, dat blijkens het leenregister
1440 het goed Ten Rodeken verheft vanwege de dood van Godevaert "sijn
oudervater". Godevaert (vanden Meervenne II) zou volgens het "Spechtgekocht van Rutger van Arkel. Vermits Godeboek" Ten Rodeken hebben
veert 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
van Aert en Goyart
een zuster van genoemde Zoete; zij waren de ouders
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
payment jaarlijks te betalen aan Rutger (van Arkel)
Bruyn, om 2 pond
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
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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
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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
"Moest" in de
Rodeken er sprake was van een stuk grond de "Mbost" of
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)

-191 -

- 190 Met deze gegevens zijn we weer wat beter op de hoogte gekomen van de
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 zijn
re 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

-

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.
Noten:
Jan Mosmans: "Jheronimus Anthonis-zoon van Aken", alias Hierony1.
musch Bosch. Zijn Leven en zijn Werk. ('s-Hertogenbosch, 1947)
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-1922.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jan Mosmans: a.w. blz. 26
F.W. Smulders.: "De Schilders-familie Van Aken (vervolg) in:
"De Brabantse Leeuw", jaargang 7 (1958) blz. 46
P.W. Smulders: "De Ooms van Jeroen Bosch" in:
"De Brabantse Leeuw", jaargang 6 (1957) blz. 56
A.J. van der Aa: "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden"
zesde deel (Gorinchem 1845) blz. 49-50
F.W. Smulders: "Nog een zuster van Jeroen Bosch" in:
"De Brabantse Leeuw", jaargang 6 (1957) blz. 72
F.W. Smulders: a.w., zie noot 6
Jan Mosmans: a.w. blz. 77
Jan Mosmans: "De St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch; nieuwe geschiedenis" ('s-Hertogenbosch, 1931) blz. 366
H. van Rooij: "1-let Gesticht "Reinier van Arkel" te 's-Hertogenbosch; het oudste krankzinnigengesticht in Nederland" in "Bossche Bijdrage
n
jaargang 7 (1925/26)
blz. 96
Jan Mosmans: a.w., zie noot 1, blz. 76
A.R.A. Brussel: Chambre des Comptes, inv.nr
. 14147 en: "Onze
Wachter", 1847/Deel II, blz. 13 noot 2
F.W. Smulders: a.w., zie noot 6
P.W. Smulders: "Een zuster van Jeroen Bosch" in:
"De Brabantse Leeuw" jaargang 4 (1955) blz. 97
en 98
L.H.C. Schutjes: "Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch"
(St. Michiels-Gestel 1876) vijfde deel, blz. 303
H.J.M. van Rooij: "Het oud-archief van het Groot-Ziekèngasthuis
te 's-Hertogenbosch" deel
regestnr. 1683
Jan Mosmans: "De middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch"
in "Bossche Bijdragen" jaargang 6 (1923/24) blz.
189 en:
F.W. Smulders: a.w., zie noot 14, blz. 98
F.W. Smulders: a.w., zie noot 6, blz. 71
A.R.A. Brussel: Chambre des Comptes inv.nr
. 17143 en:
R.A.N.B.: Collectie Cuypers van Velthoven
A.R.A. Brussel: Chambre des Comptes, inv.nr
. 17149 en
R.A.N.B.: Collectie Cuypers van Velthoven (deze wordt niet korrekt weergegeven door J.A.C. Hezenmans in: "Onze Wachter" 1874/deel II, blz. 13 noot 1)
R.A.N.B.: Rechterlijk archief Den Bosch, inv.nr. 1257, fol. 274
R.A.N.B.: Ibidem, fol. 274 verso

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

'

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

31.

32.
33.
34.
35.

. 1261, fol. 109
R.A.N.B.: Ibidem, inv.nr
R.A.N.B.: Ibidem, fol. 78 verso
F.W. Smulders: a.w., zie noot 6, blz. 98
. 556 en:
A.R.A. Brussel: Chambre des Comptes inv.nr
J.A.C. Hezenmans: "Onze Wachter" 1874/deel II, blz. 13 noot 3
H.J.M. Ebeling: "Miscellanea Gessleriana" (Antwerpen, 1948)
blz. 447
G.C.A. Juten: "Jeronimus Bosch" in "Taxandria" jaargang 40
(1933) blz. 310 en:
. 217, en:
R.A.N. B.: Collectie Cuypers van Velthoven inv.nr
A.R.A. Brussel: Chambre des Comptes, inv.nr. 4880
R.A.N.B.: Rechterlijk archief Den Bosch inv.nr.1306, fol. 190
A.F.O. van Sasse van Ysselt: "De voorname huizen en gebouwen van
's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen"
('s-Hertogenbosch 1910) deel II,
blz. 163
Jacob van Oudenhoven: "Silva-Ducis aucta et renata" of "Een nieuwe ende gantsch Vermeerderde beschrijvinge
van de Stadt van s'Hertogen -Bossche"
('s-Hertogenbosch, 1670), blz. 70
A.F.O. van Sasse van Ysselt: a.w. deel II, blz. 165
. 2972, fol. 338R.A.N.B.: Rechterlijk archief Den Bosch inv.nr
339v
A.F.O. van Sasse van Ysselt: a.w. deel II, blz. 169
A.F.O. van Sasse van Ysselt: a.w. deel II, blz. 122, noot 2
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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.

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE

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

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,
4-1925, wonende Mar. de Haasstraat 16 te Eersel.
(exakte gegevens vanaf 1640

geb. 24-

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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DiT HvYS EN PL ATS VAN OVTS
OENAAMT GRoOT ESYSTERVELT IS

EBOVWT EN AANQELEGT DOOR DEN
HO0GWELGE SCOREN HEER ENVROVW E
VAN OORSCHOT EN DOOR HVN HOOG

ELG EBOOR EN ZOON JAN DIRKBARON
5W EERTS DE LA NDAS DEN EERSTEN STEEN
ELEGD DEN 23 MAART. J789.

• Gedenksteen in den huize "Groot Bijsterveld" te Oirschot

-201 eaar :een Jan de Grote van
Rijc, en over Kareline van der Braken en 1
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
's jaers van sesse
lants, 18 aude grote (- een bepaalde muntsoort -)
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).
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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
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- 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 on.
derscheidde 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
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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;

-209e. de Rielandacker, 6 lopenzaad, 22 roeden; E. 12 lopenzaad,
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 ka__
dasterkaart 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
51t
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 nieu- 1830? Als dit
we eigenaar een zoon van de eigenaar uit de jaren 1821
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.
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DE ORDESTICHTER

(-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:
Odilia
8-10-1648
te Bree,
jong gestorven

Arnoldus
Odilia
30-11-1650 1653
te Bree
te Bree

Johannes
31-5-1656
Bree

Maria
juni 1659
te Bree

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

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

EN

II.

JOHANNES (in sommige doopakten van zijn kinderen staat vermeld
Joannes Baptista)
en huwde aldaar op 21-9vestigde zich als chirurgijn te Leende
1681 met Johanna (Godefridusdr.) Buul
•
a. Kinderen uit huwelijk I zijn:
Ida
Alegundis
Petrus
ged. 24-1-1687
" ged. 4-8-1685
ged. 5-7-1682
over'. 7-9-1706
overl. 5-5-1693
Leende
•
Leende
Leende
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

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 II, b, 1:
Maria Márgarita
Johannes Baptista
26-8-1724
ged. 14-8-1722
Leende
Leende

Johanna
13-4-1725
Leende
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Johannes Baptista
ged. 14-8-1727
Leende

1I, b, 2:
Godefridus
ged. 26-8-1728
Leende

Cosmas Damianus
ged. 6-4-1733
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,
Dr.Beels het niet nodig achtte
na het overlijden van. Anthony Rijken;
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.

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

I.

CORNELIS Ry(c)ken
huwt N.N.

II.

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

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

Adrianus
16-10-1689

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

Jacob

2. ADRIANUS, zoon van Guilhelmus
gedoopt te Dussen op 16-10-1689
gehuwd met: Helena van der Pluym, dr. van Ariaen
a. 1. Kinderen uit huwelijk III, b, 1
Guilhelmus
Jacobus
Margaretha
28-11-1708
8-1-1711
6-12-1712
Gertrudis
20-4-1717

Cornelia
8-5-1727

Adrianus
13-9-1721

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

Maria
30-3-1715

Cornelia Theresia
16-10-1'24

huwelijk III, b, 2
Quirina
Guilhelmus
23-12-1722
6-11-1720
Dussen
Dussen

Adrianus
1-10-1724
Dussen

Adrianus
14-3-1730

b. 1. GUILHELMUS, zoon van Cornelius

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.

a. 1. Kinderen uit huwelijk IV,
Maria
Henricus
5-11-1732
12-11-1730
Petronella
23-7-1741

b, 1
Jacobus
17-3-1735

Adriana
17-7-1757

Joannes
14-5-1737
allen te Dussen
gedoopt

Cornelius
13-5-1745

Johanna
30-5-1745

2. Kinderen uit huwelijk IV,
Antonius
Cornelius
18-4-1747
2-9-1745
Jacobus
10-8-1755

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

IV.

2. Kinderen uit
Maria
30-3-1718
Dussen

-

b. 2
Reynerus
11-9-1749

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.

1 I. a. Kinderen uit huwelijk V, b
Theodorus Jacobus
30-8-179 7

Cornelia
4-12-1798

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.
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