
CP:AMPIPNI A 

DRIEMAANDELIJKS BLALAD VAN HEET STREEKARCHIVARIAAr.  

NOORDRD-KEMPENIVIAND 

4e4e jaarganng 

apapril 19744 

nr. 13 

Redaktie: W. Klaasen, archivariris 

Redaktieadres: Torenstraat 1, 0 Oirschot 
tel. 04997  -  142424, toestiel 001 

De prijs voor een abonnement bebedraagt .2q 6,-- per jaar, bijj vooruit-

betaling te voldoen, te stortenen op post:girorekening 10690332 van de 

gemeente Oirschot met vermeldining abonnement Campinia. 



Geachte abonnee, 

"Tempora mutantur et nos mutamur in illis." (De tijden veranderen en 
wij veranderen in deze tijden.) 

Dit vers is meer dan 2000 jaar oud, en men mag met recht zeggen: het 
is nog steeds modern. De tijden veranderen en de mensen veranderen. 
Maar juist deze veranderingen door de eeuwen heen of beter gezegd de 
lijnen der historische evolutie gaan juist vele modernen boeien. Het 
speuren naar verleden geslachten, gebeurtenissen en ontwikkelingen is 
"in". Men wenst tekst en uitleg van oude akten, protokollen en regis-
ters, men zoekt oorzaken, gevolg en verband van politieke en kerkelij-
ke stromingen der laatste 5 eeuwen. Men is zeer geinteresseerd in 
paleografie (het leren lezen der oude geschriften)en het speuren naar 
en het verklaren van oude toponiemen. Aliis verbis: de belangstelling 
voor de oude archieven is in onze moderne maatschappij enorm gestegen. 
De archivarissen kunnen dit unaniem bevestigen. Het is alsof de moder-
ne mens te rade gaat bij het verleden. En dit is naar onze bescheiden 
mening een der beste denkveranderingen in onze wereld: een zekere 
heroriëntatie op hetgeen was en werd, met andere woorden: een zoeken 
naar oorzaak en gevolg, dat uiteindelijk moet resulteren in een ideale 
verbintenis van goede oude en goede nieuwe verworvenheden. Deze menta-
liteit kan grote hedendaagse geschillen helpen oplossen, kan genera-
tiekonflikten geheel doen verdwijnen, tegenstrijdige politieke stro-
mingen verzoenen en kerkelijke geschillen tot een minimum reduceren. 
Deze heroriëntatie kan namelijk betekenen een eerlijk zoeken naar 
recht, waarheid en vrede. 

Met deze inleidende woorden moge ik de vierde jaargang van CAMPINIA 
inluiden. Gezien de talrijke positieve reakties en de aanvullende en 
korrigerende bijdragen uit de kring onzer lezers in en buiten Brabant, 
mogen wij konstateren, dat CAMPINIA met interesse wordt gelezen en de 
belangstelling voor dit blad nog steeds is groeiende. Moge het een 
bescheiden bijdrage leveren tot de geestelijke bruggenbouw van het 
"gisteren" over het "heden" naar het 'borgen". 

De redaktie. 

Uitgeversrecht: Streekarchivariaat Noord-Kempenland 

N.B. Op schriftelijk verzoek kan toestemming tot overname 

worden gegeven. 
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I. EEN FRANSE KRIJGSKAS TE VELDHOVEN BEGRAVEN (1) 

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930) 

In 1813 moesten de Fransen ons land verlaten. Kozakken en Engelse 
soldaten dreven de Franse troepen voor zich uit naar het zuiden door 
Noord-Brabant en België. Op zekere dag sloeg een afdeling vluchtende 
Franse cavaleristen in de omstreken van de oude standaardmolen (2) 
tussen Zandoerle en Knegsel neer om rust te nemen. 
De oude molenaar Roovers wees me nog de kuilen (3) aan, die de Fran-
sen aldaar hadden gegraven om als drinkplaatsen voor de paarden te 
dienen. Iets verderop, ongeveer tien minuten lopen naar het zuiden, 
in het zogenaamde Oeijenbosch (4) liet men mij een put zien, waaruit 
de Fransen hun drinkwater zouden hebben opgehaald. In de volksmond 
sprak men van de put "nooit zonder water". Thans is ze (5) ingestort. 
Deze plek en de put zelf kregen al spoedig de benaming: "Het Franse 
leger". Na enkele dagen, aldus de oude molenaar, verscheen in de ver-
te een bende kozakken en waren de Fransen genoodzaakt hun bivak haas-
tig af te breken. Door dit plotseling vertrek en de haastige vlucht 
zagen zij geen kans meer, de (kennelijk) zware schatkist of krijgs-
kas mee te voeren. De overlevering wil, dat de Fransen deze zware 
kist in de grond hebben begraven en wel in het Oeijenbosch ten zuid-
oosten van Knegsel. 
Honderddertien jaar later, in 1926 liep het gerucht, dat een Rietho-
vense boer in de Waliker heide te Riethoven een "schatkist" had ge-
vonden, die hij in de donkerte van de nacht op zijn wagen naar zijn 
woning zou hebben vervoerd. En de inhoud? Ik weet het niet. Ik belief 
dit laatste ook niet te geloven. 

Noten: 1. Het eerste gedeelte van dit verhaal is historisch. 
2. In 1915 verplaatst naar Kerkoerle, dagtekent uit de 13e 

eeuw. 
3. Voordat die heide ontgonnen was, kon men die kuilen of 

putten aldaar nog zien. Ze hadden een middellijn van + 5 
meter. 

4. Het Oeijenbosch heeft zijn naam te danken aan een Belg, 
die Oeijen heette en aan wie het bos in eigendom toebehoor-
de. 

5. Het woord "put" heb ik hier vrouwelijk gebezigd, omdat het 
in den mond van het volk ook vrouwelijk is. 
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DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVEN-
BLAARTHEM. 

(vervolg) 

321. Z. 31-3-1616 blz. 123/4 - 124/2 

Erfdeling onder de kinderen van Art Willemsen en diens vrouw Dingen: 
1) aan Dirck Henricx als momber van zijn vrouw Elijzabeth Arts zijn 
ten deel gevallen: a. het oude woonhuis met "aangelag" in het Muggen-
hol te Zeelst (belendende percelen: Henrick Arts, Art Henricx, 
de gemene straat), b. een akker genaamd "De Bloessemist" (belendende 
percelen: Art Henricx, Gerit Artssen), c. een spint zaadland in de 
"Braeck" (belendende percelen: Roelof Wouters, de weduwe en kinderen 
van Michiel Lamberts). Uit deze goederen is hij jaarlijks een rente 
verschuldigd aan de armen van Zeelst van 4 vaten rogge en 3 gulden, 
welke rente Henrick van Best bij testament heeft vastgelegd. Tevens 
is Dirck Henricx aan de heer de Borchgraeve een cijns van 3 stuiver 
en 1 oort verschuldigd en aan de heer van Pastel een cijns van 2 
stuiver en 1 oort; 
2) aan Art en Willem Artssen zijn ten deel gevallen: a. een akker ge-
naamd "De Braeck" (belendende percelen: de weduwe en kinderen van 
Michiel Peters, de weduwe en kinderen van Michiel Lamberts), b. twee 
weilanden en een stuk heide (belendende percelen: Art Henricx, Peter 
Gerits, de gemene straat). Uit deze goederen zijn zij jaarlijks ver-
schuldigd aan Gerit Artsen een mud rogge en aan dezelfde een bedrag 
van 50 gulden ineens volgens schepenschuldbrief. 

Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen 

322. Z. 31-3-1616 blz. 124/3 

Art en Willem Artssen hebben aan Gerardt Artssen overgedragen a. de 
akker "De Braeck" in het Muggenhol te Zeelst (belendende percelen: 
de weduwe en kinderen van Michiel Lamberts, de weduwe en kinderen van 
Michiel Peters), b. twee weilanden (belendende percelen: Aert Hen-
ricx, Peter Gerits en de gemene straat). 

Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen 

323. Zo. -Ve. 29-3-1616 blz. 124/4 - 125/1 

Servaes Henricx heeft aan zijn zwager Anthonis Anthonissen in erf-
recht overgedragen hetgeen hem van zijn vader Henrick Servaes was 
aangestorven, te weten een stuk land ter plaatse genoemd Heijberch 
in Zonderwijck-Velthoven, om dit met zijn zwager Peter Groenen te 
delen. 

Schepenen: Pauwels Thijssen - Jan Jacobs 

324. Zo.-Ve. 29-3-1616 blz. 125/2 

Anthonis Anthonissen verklaart in verband met de bovenvermelde over-
dracht schuldig te zijn aan Servaes Henricx van Pasen aanstaande tot 
over één jaar een bedrag van 72 gulden en 2 stuiver zonder rente. 

Schepenen: Pauwels Thijssen - Jan Jacobs 



-3- 

325. 26-2-1616 blz, 125/3 

Testament van Heijlwich, weduwe van Jan Lijben, aangaande de goede-
ren, haar van haar vader Dierick Crijns aangestorven: 1) de normale 
geestelijke aanbeveling en een begrafenis op gewijde aarde, 2) aan 
haar nicht Lijntken, de dochter van Michiel Diericxen en vrouw van 
Peter Francen moet wordén betaald een bedrag van 150 gulden en wel 
in drie termijnen (le termijn 2 jaar na haar dood, 2e termijn 4 jaar 
en 3e termijn 6 jaar na haar dood); tevens verkrijgt Lijntken nog 3 
eikebomen, die naast het erf van Pauwels Mathijssen staan. Dit is 
een kompensatie voor het beheer van zekere mobiele goederen door 
Lijntken. 

Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacobs 

326. 9-2-1616 blz. 125/4 

Jan Henricx verklaart schuldig te zijn aan Alijt de weduwe van Wou-
ter Wiericx van Lichtmis j.l. tot over 3 jaar een bedrag van 150 
gulden tegen een rente van 6 gulden 5 stuiver per honderd, eerste 
vervaldag Lichtmis a.s.. 

Schepenen: Pauwels Thijssen - Jacob Thielmans 
(afgelost 15-5-1626) 

327. B. 16-4-1616 blz. 126/1 

Art Jans Janssen te Oerle, gemachtigd door Bartholomeus Peters inge-
zetene der Vrijheid Hoogstraten, heeft krachtens prokuratie, gepas-
seerd voor de schepenen van Hoogstraten d.d. 17-3-1616, verklaard, 
dat Bartholomeus heeft beleend Peter Peters Janssen van Oerle met 
een beemd te Blaerthem, waarvan de helft aan Art Janssen toekomt, en 
wel voor een periode van 15 jaar en onder voorwaarde, dat Bartholo-
meus het andere stuk zal mogen lossen voor 30 gulden. Zolang dit be-
drag nog niet is betaald, zal Peter Peters de beemd verder mogen ge-
bruiken. 

Schepenen: Dierick van Hooff - Adriaen Janssen 

328. 24-4-1616 blz. 126/2 

Jan Michielssen, wonende te Stéensel, verklaart áchuldig te zijn aan 
de minderjarige kinderen van Jan Janssen van Aelst en diens vrouw 
Mariken dochter van Michiel. Peters, van nu tot over vier jaar een 
bedrag van 30 gulden tegen een jaarlijkse rente van 16 penningen. Dit 
bedrag is afkomstig uit de verkoop in het sterfhuis van Jan Janssen 
en diens vrouw Mariken. Mochten de minderjarigen het geld eerder no-
dig hebben, dan zal een desbetreffende opzegging met 3 maanden tevo-
ren moeten plaatshebben. 

Schepenen: Hooffmans en Adriaens 

329. 30-4-1616 blz. 126/3  - 128/3 

Inventaris van meubelen en huisraad van Gerit Henricx en overeenkomst 
tussen hem en de mombers van zijn minderjarige kinderen, verwekt bij 
zijn eerste vrouw Mariken Peters. De kinderen verkrijgen bij hun meer- 
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derjarigheid de helft van de beschreven goederen. Al hetgeen Gerit 
Henricx later verkrijgt blijft zijn eigendom. Van het geld, dat Bar-
bara de tweede vrouw van Gerit Henricx heeft ingebracht, zullen de 
vermelde mombers de helft moeten.korten op de inventaris. Wat be-
treft de schuld aan Joseph die Snijder voor gekochte schapen, zal de 
helft door de kinderen moeten worden betaald. Ook voor de huur van 
een beemd van Matheeus Wouters moet de helft door de kinderen worden 
betaald. Tevens moet door de kinderen de helft warden betaald van de 
uitgaven gemaakt bij de uitvaart en voor gehaald bier en Alit Dircx 
voor gehaalde waar. Zodra de kinderen meerderjarig zijn, zal hun va-
der aan ieder kind één mud rogge moeten geven. Gerit Henricx mag in 
hetzelfde jaar nog het gehele schaarhout dat op het erf groeit, oog-
sten.  

Schepenen: Jacob Thielmans - Pauwels Mathijssen 

330. 30-4-1616 blz. 128/4 - 129 

Jan Lijbrechts, schout van deze bank, pleitbezorger van het minder-
jarige kind Henrick, zoon van Willem Henricx en diens vrouw Elijza-
beth, dochter van Jan Jan Jacobssen, en de voogd Pauwels Janssen, 
regelen de deling der goederen tussen Willem Henricx en zijn zoon, 
nadat de momber Art Janssen de deling ten overstaan van de schepenen 
d.d. 21-4-1616 had geweigerd. Aan de minderjarige worden toegewezen: 
a) het zuidwaartse gedeelte in de Dries en het "aangelach", b) in het 
Voorste Veld eveneens het zuidelijke gedeelte, aan het huis gelegen, 
c) de noordzijde in het "Peter Symons Bochtken", d) de zuidzijde in 
het "Achterste Bochtken", e) de noordzijde in de "Ackerdries", f) de 
oostzijde in "Peter Symons Beemt", g) het vierde deel van de schuur 
(westzijde), h) achttien getekende schapen en vier lammeren, twee 
tinnen schotels, de wan en de jonge koe. Aan Willem Henricsen worden 
toegewezen: een bont osken voor 6 gulden en vier stuiver, een ploeg 
voor 4 gulden 121 stuiver, paard en kar voor 23 gulden, een koeketel 
voor 6 gulden 5 stuiver. Aan Pauwels Janssen worden toegewezen: een 
ketel voor 8 stuiver, een tobbe voor 9 stuiver, een zicht voor 21 
stuiver, een scherfbord voor 3 stuiver, een handketel voor 2 gulden 
3 stuiver. Ook alle schulden moeten worden gedeeld. 

Schepenen: Pauwels Thijssen - Jan Jacobssen - Jacob Thielmans 

331. 2-5-1616 blz. 130/1 

Henrick Diericxen verklaart schuldig te zijn aan Anneken dochter van 
Andreas Daniëls van nu tot over twee jaar een bedrag van 56 gulden 
tegen een jaarlijkse interest van 6 gulden en 5 stuiver per honderd. 
Mbcht Anneken gaan trouwen, dan kan zij na een opzegtermijn van 3 
maanden tevoren binnen het jaar het vermelde bedrag ontvangen. 

Schepenen: Dierick van Hooff - Ariaen Janssen 
(afgelost: 20-11-1627) 

332. 2-5-1616 blz, 130/2-3 

Joost Anthonissen en Anthonis Joosten (zijn vader) verklaren schul-
dig te zijn aan Peter Jacobssen van Lichtmis j.l. tot over 3 jaar 
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een bedrag van 50 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden. 
Joost Anthonissen verklaart het geld ontvangen te hebben. 

Schepenen: Dierick van Hooff Ariaen Janssen 
(afgelost: 8-12-1627) 

333. 12-5-1616 blz. 130/4 

Jan Jan Geritsen en zijn zwager Wouter Peters verklaren schuldig te 
zijn aan Lijntken Corstiaens van Balen van Lichtmis j.l. tot over 
twee jaar een bedrag van 50 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 
gulden en 21 stuiver, opzegtermijn 2 maanden tevoren. Hiermede wordt 
afgelost een obligatie t.l.v. Jan Geritsen en zijn zwager Wouter Pe-
ters aan heer Philipsen pastoor te Veldhoven d.d. 2-11-1612. 

Schepenen: Dierick Henricx vanden Hboff Adriaen Janssen 
(afgelost: 1-5-1675) 

334. 14-5-1616 blz. 130/5 

Maria dochter van Willem Anthonisse en haar momber Cornelis Marcelis-
sen, en haar broer Anthonis Willemssen, verklaren schuldig te zijn 
aan Laureijs Henricx van Lichtmis j.l. tot over 3 jaar een bedrag 
van 50 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden 3 stuiver, eer-
ste vervaldag Lichtmis aanstaande. Dit bedrag had voormaals hun vader 
Willem Anthonissen opgenomen. Met deze schuldbekentenis is de lening 
van hun vader afgelost. De schuldenaars verklaren tevens nog een ren-
te achter te zijn. 

Schepenen: van Hooff - Ar. Janssen 

335. 14-5-1616 blz. 131/1 

Maria dochter van Anthonis Willemssen met haar momber Cornelis Márce 
lissen en haar broer Anthonis Willemssen verklaren tevens schuldig te 
zijn aan Anna de dochter van Jan Welten van Bamis j.l. tot over 3 
jaar een bedrag van 34 gulden 10 stuiver tegen een jaarlijkse rente 
van 2 gulden en 5 stuiver. Hiermede wordt een obligatie ten laste van 
Anna de weduwe van Willem Anthonissen d.d. 20-2-1609 (verlengd op 20-
12-1612) afgelost. 

Schepenen: van Hooff - Ar. Janssen 

336. 2-5-1616 blz. 131/2 

Jan Janssen en Cornelis Janssen hebben aan Jenneken, de weduwe van 
Lenart Peters overgedragen een jaarrente van 6 gulden en 5 stuiver 
uit het erf van Lenart Peters. Deze rente was hun aangestorven van 
hun zuster Margriet volgens schepenbrief van 26-2-1611. 

Schepenen: Jan Jacobs - Jacob Thielemans 
(afgelost: 10-12-1620) 

337. 2-5-1616 blz. 131/3-4 

Jenneken de weduwe van Lenart Peters en haar momber Jacob Thielemans 
hebben aan Jan Janssen en Cornelis Janssen overgedragen: a) een erf-
rente van 8 gulden 15 stuiver op naam van Willem Janssen Steijmans 

(5-5-1612) hun aangestorven van hun zuster Margriet Jans, b) een ren-
te van 4 gulden 5 stuiver op naam van Joost Adriaen Jaspers te Heeze 
(3-9-1612), het derde deel in 121 gulden op naam van Dielis Goijarts 
en diens vrouw Luijtken te Geldrop, hetgeen Jenneken van haar zuster 
was aangestorven. 

Schepenen: Jan Jacobs - Jacob Thielmans 

338. Zo.-Ve. 2-5-1616 blz. 131/5  - 13
2/2  

Erfdeling der goederen van Lenaert Henricx en diens vrouw Maria tus-
sen Jan Lenaerts Henricx en Dirck Lenaerts als man en momber van 
Sophie. 1) Aan Jan Lenaerts zijn ten deel gevallen: a. de "Zoeacker" 
aan het Broeck te Zonderwijck (belendende percelen: Peter Ghijsberts, 
Frans van Nuenen, Dirck Janssen, de Zoe), b. een halve beemd "De 
Heijberch" (belendende percelen: Jan Janssen, Willem Janssen en de 
Gender), c. nog een beemd in de Heijberch (belendende percelen: Wou-
ter Lippen, de weduwe en kinderen van Dirck Peters, de Loop). 2) Aan 
Dierick Lenaerts zijn toegewezen: a. de "Straetacker", ter plaatse 
genoemd de "Kerckacker" (belendende percelen: Alijt de weduwe van 
Dierck Peters, Pauwels Mathijssen, de kinderen van Jan Janssen en Ne-
lis Janssen), b. een halve beemd "Heijberch" (belendende percelen: 
Jan Laureijssen, de gemeijnt, Willem 'Janssen), c. nog een halve beemd 
"Heijberch" (belendende percelen: gemeijnt, Loop, Wouter Lippen, 
Alijt Diericx en haar kinderen). 

Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobssen 

339. Zo.-Ve. 2-5-1616 blz. 132/3 

Dirick Lenaerts heeft in een erfelijk recht aan zijn zwager Jan Le-
naerts overgedragen het erf "De Cuijl" te Zonderwijck aan het Broeck 
(Dirck in erfdeling toegewezen), (belendende percelen: Anna de wedu-
we van Joost Lippen van Vessem, de erven van Frans van Nuenen, Antho-
nis Willems). Met deze regeling zijn alle geschillen opgelost. 

Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs 

340. Zo.-Ve. 2-5-1616 blz. 133/1 

Jan Lenaerts heeft aan Dierick Lenaerts in erfrecht overgedragen zijn 
aandeel in het erf "Het Lopen Saot" in Zonderwijck bij het Broeck 
(belendende percelen: Anthonis Willems, Dierick Hermans, Peter Ghijs-
berts, de erven van Jenneken Peters). 

Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs 
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III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARM-
MEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK 
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN. 

(vervolg) 

292. V. 29-6-1786 2/161v 

Jacobus van Heijst en Hendrik Ross, schepenen van Veldhoven, kommit-
teren de president-schepen Anthonij van Meurs, om op 3 juli a.s. op 
de jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland met de andere 
gekommitteerden te delibereren en te besluiten. 

Getekend: H. Ross, J.v.Heijst, sekretaris Brocx 

293. Z. 30-6-1786 2/162r 

Joost van Breda, schepen, Godefridus Janssens en Govert Eliëns, bur-
gemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus Bor-
gers, om op 3 juli a.s. op de jaarlijkse vergadering van het kwartier 
Kempenland met de andere gekommitteerden te delibereren en te beslui-
ten. 

Getekend: J.v.Breda, Godefridus Janssens, Govert Eliëns (kon 
niet schrijven), sekretaris Brocx. 

294. V. juli 1786 2/162v-164r 

Afschrift van een brief van officier en schepenen van Veldhoven aan 
de Raad van State der Verenigde Nederlanden: Bedekohieren of leggers 
der beden zijn er in Veldhoven nooit geweest. De bede werd jaarlijks 
geheven tot een achttiende gedeelte van de verponding, en wel vier-
maal vier en een kwart of vier en een half al naar gelang er een 
voor- of nadelig slot was. Sinds 1781 werd een vierde der verponding 
berekend en na 1783 wederom op de oude voet d.i. een achttiende ge-
deelte viermaal gekollekteerd. Gezien de apostille in de rekening 
1781/82, waarbij is bepaald, dat in het vervolg de bede steeds op 
dezelfde voet moet worden geheven, en verondersteld dat een vierde 
der verponding voldoende is tot betaling van het Comptoir der Beden, 
kollektloon en fouten, men daarvoor approbatie van de Raad van State 
nodig heeft, verzoeken de schepenen van Veldhoven machtiging te wil-
len verlenen, om de bede van nu af tot een vierde der verponding te 
mogen heffen en tevens de rekening der beden met die der verponding 
te mogen kombineren, waardoor tevens jaarlijks één kollekteur kan 
worden uitgespaard. 

Getekend: F. van Maanen 

295. V. 10-8-1786 2/164v 

President en schepenen van Veldhoven kommitteren de schepen Jacobus 
van Heijst om zich op 19 augustus a.s. te 's-Hertogenbosch als pach-
ter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 
1786 tot 30 september 1787. 

Getekend: A. van Meurs, H. Ross, sekretaris Brocx.  
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296. Z. 10-8-1786 2/165r 

Herbertus Petrus Borgers, schepen, Godefridus Janssens en Govert 
Eliëns, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Joost van 
Breda, om zich op 19 augustus a.s. te 's-Hertogenbosch als pachter 
der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1786 
tot 30 september 1787. 

Getekend: H.P. Borgers, Godefridus Janssens, Covert Eliëns 
(kon niet scrijven), sekretaris Brocx 

297. B. 10-8-1786 2/165v 

Franciscus van der Leen, schepen, en Willem Geraards van Baarschot, 
burgemeester van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel 
om zich op 19 augustus a.s. te 's-Hertogenbosch als pachter der ge-
mene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1786 tot 
30 september 1787. 

Getekend: F. van der Leen, W.G. v. Baarschot, sekretaris Brocx 

298. V.Z. 10-8-1786 2/166 

Vergadering van president, schepenen en burgemeesters van Veldhoven 
met de schepenen, burgemeesters en zetters van Zeelst: Naar aanlei-
ding van herhaalde klachten van inwoners, dat schapen van diverse 
personen aan hun vruchten, bossen en weiden dagelijks schade toe-
brengen, wordt op voorstel van de president besloten, dat van nu af 
geen schapen meer mogen weiden op andermans eigendom. Elke schade 
moet worden goedgemaakt en de overtreding wordt beboet met 2 stui-
ver per schaap (waarvan een derde voor de officier, een derde voor de 
armen en een derde voor de aanbrenger). 

Getekend: A. van Meurs, H.P. Borgers, Godefridus Janssens, 
Goort Elsen, Hendrik van Stiphout, Govert Eliëns 
(kon niet schrijven), Adriaen Borgers, J.v.Breda, 
H. Ross, J.v.Heijst, sekretaris Brocx 

299. Z. 7-9-1786 2/167-169r 

Brief van schepenen, burgemeesters, zetters, kerkmeesters en annuees-
ters van Zeelst aan de Raad van State der Verenigde Nederlanden in-
zake de bijdrage van Meerveldhoven in de korporele diensten van de 
schoolmeester en de reparatie van de schoolmeesterswoning. Vanouds 
zijn de meeste kinderen uit Meerveldhoven bij de schoolmeester van 
Zeelst op school geweest. In 1760 werd de tegenwoordige schoolmees-
ter Joachim Geene door de Raad van State ook als schoolmeester van 
Meerveldhoven geapprobeerd. Met appointement van 6 februari 1769 wer-
den de regenten van Meerveldhoven gelast een zesde van de kosten voor 
de verwarming der gezamenlijke schoolkinderen bij te dragen en tevens 
een zesde in de kosten der nieuw te bouwen school en een zesde van 
alle reparatiekosten voor de school. Voor de schoolmeesterswoning en 
de korporele diensten van de schoolmeester heeft Zeelst tot nu toe 
alleen moeten betalen. Aangezien de schoolmeester ook voor Meerveld-
hoven dezelfde diensten verricht, zoals het onderwijzen van kinderen, 
bijhouden der dodenlijst, toezicht op de kerken en het kerkhof, over 
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onderhoud van bruggen, hekken, inkwartiering van troepen, over de le-
vering van karren etc., en aangezien ook door Gestel, waar dezelfde 
verhoudingen liggen t.o.v. Blaarthem, in de kosten der korporele 
diensten van de schoolmeester wordt bijgedragen, zoals elders in ge-
kombineerde dorpen der Meierij, verzoeken de regenten van Zeelst de 
Raad van State, om de regenten van Meerveldhoven te gelasten, van nu 
af in de kosten voor de korporele diensten en de woning van de school-
meester een zesde bij te dragen. 

Getekend: F.v. Maanen, 
Het antwoord van de Raad van State hierop luidt: aan het verzoek, om 
een zesde in de kosten voor de korporele diensten en de woning van de 
schoolmeester door Meerveldhoven te laten bijdragen, kan niet worden 
voldaan. De regenten van Meerveldhoven zullen echter wel worden ge-
last, een zesde in de reparatiekosten  aan  de school bij te dragen. De 
kosten voor de schoolmeesterswoning te Zeelst zullen door Zeelst al-
leen moeten worden gedragen. 

Getekend: J.H. Mollerus. 

300. V.Z.B. 7-12-1786 2/169v-170r 

Vergadering van president en schepenen van Véldhoven, Zeelst en 
Blaarthem, waarbij wordt behandeld het verzoek van Zacharias Johannes 
Guillielmus de Chastillon, griffier van het kwartier van Kempenland, 
om hem een adjunkt toe te voegen. De schepenen besluiten dit verzoek 
in te willigen en presenteren als adjunkt-griffier Jan Willem Daniël 
de Jongh, zoon van de heer Jan de Jongh, sekretaris te Lommel, met 
autorisatie van de heer stadhouder en de gekommitteerden van dit kwar-
tier. 

Getekend: A. van Meurs, J.v.Breda, H. Ross, F. van der Leen, 
H.P. Borgers, sekretaris Brocx. 

301. V.Z.B. 8-2-1787 2/170v-171r 

Vergadering van president en schepenen van Veldhoven, Zeelst en 
Blaarthem: aangezien de griffier de Chastillon is komen te overlijden, 
voordat Jan Willem Daniël de Jongh als adjunkt kon worden aangesteld, 
stellen de schepenen voor, de laatstegenoemde als griffier van het 
kwartier Kempenland aan te stellen. De stadhouder de Jongh wordt hier-
van in kennis gesteld. 

Getekend: A. van Meurs, F. van der Leen, J.v. Heijst, H. Ross, 
J.v.d.Heuvel, H. Borgers, J.v. Breda, sekretaris. 
Brocx. 

302. V.Z.B. 23-3-1787 2/171v-172r 

Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters en arm-
meesters van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, representerende het ge-
mene korpus van de dingbank (afwezig: burgemeester Eliëns, zetter van 
Dinther, armmeester van der Kruijsen van Zeelst, en de zetter Krobij-
mans van Blaarthem): aangezien door de hertog van Brabant in 1505 aan 
de dingbank van Oerle vrijdom van houtschat is verleend, en de ding-
bank van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem en die van Vessem volgens 
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Oudenhovens beschrijving van der Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 
pagina 29, tot 1560 met die van Oerle-Meerveldhoven één gemeenschap-
pelijke dingbank hebben uitgemaakt, dus in 1560 pas hiervan werd af-
gescheiden, en dat alleen de dingbank Oerle-Meerveldhoven tot heden 
van dit privilege heeft geprofiteerd, verzoeken de regenten dezer 
dingbank van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem de Raad van State, van 
hetzelfde privilege te mogen profiteren. 

Getekend: F. van der Leen, H.P. Bergers, J.v. Breda, D. Verbiesen, 
Hendri van Stiphout, Jan Hoemans, Matthijs van den Oe-
ver, Godefridus Janssens, A. Bergers, W.v.d. Eijnden, 
A.v.d. Linden, Goort Elsen, W.G. van Baarschot, sekre-
taris Brocx. 

303. Z. 10-5-1787 2/178v 

Extrakt uit de resoluties van de Raad van State inzake de reparaties 
en vernieuwingen aan het Bellefort van Zeelst: de rentmeester De Kem-
penaer wordt gemachtigd om met voorkennis van de belanghebbenden de 
nodige reparaties te doen verrichten na publieke of onderhandse aan-
besteding. De kosten zijn voor de helft voor de gemeente en voor de 
andere helft ten laste van de tiendheffers naar rato van hun aandeel. 

Getekend: A.W. vanAijlva, J.H. Mollerus. 

304. V. 28-6-1787 2/172v 

Jacobus van Heijst en Hendrik Ross, schepenen van Veldhoven, kommit-
teren de president-schepen Anthonij van Meurs, om op 9 juli a.s. ten 
stadhuize te Eindhoven op de door de kwartierschout van Kempenland 
uitgeschreven vergadering met de andere gekommitteerden te delibere-
ren en te besluiten inzake het opnemen en sluiten van de kwartiers-
rekening 1785/86. 

Getekend: H. Ross, J.v. Heijst, sekretaris Brocx. 

305. Z. 29-6-1787 2/173 

Herbertus Petrus Borgers, schepen, Dirk Senders en Remisius Tops, 
burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Joost van Breda, 
om op 9 juli a.s. ten stadhuize te Eindhoven op de door de kwartier-
schout van Kempenland uitgeschreven vergadering met de andere gekom-
mitteerden te delibereren en te besluiten inzake het opnemen en 
sluiten van de kwartiersrekening 1785/86. 

Getekend: H.P. Bergers, R. Tops, Dirk Senders, sekretaris Brocx. 

306. B. 30-6-1787 2/174 

Jan van den Heuvel, schepen, en Johannes Simon Donkers, burgemeester 
van Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om  op 
9 juli a.s. ten stadhuize te Eindhoven op de door de kwartierschout 
uitgeschreven vergadering met de andere gekommitteerden te delibere-
ren en te besluiten inzake het opnemen en sluiten der kwartiersreke-
ning 1785/86. 

Getekend: J. van den Heuvel, Johannes Simon Donkers (kon niet 
schrijven), sekretaris Brocx. 



307. V.Z.B. juni 1787 2/175r-178r 

Kopie van een rekwest van officier, schepenen, burgemeesters, zet-
ters en anmeesters der dorpen en dingbank van Véldhoven, Zeelst en 
Blaarthem, aan de Raad van State der Verenigde Nederlanden: In de 
veronderstelling, dat zij niet in het bezit van een pootkaart waren 
hebben de supplianten in 1765 daarom verzocht en op 5 april van ge-
noemd jaar van de Raad van State oktrooi verkregen, om tot 60 voeten 
op de voorhoofden bomen en schaarhout te mogen planten tegen een 
jaarlijkse recognitiecijns en onder de voorwaarde, dat van al het 
hout, dat op deze voorhoofden wordt gekapt, de gewone houtschat wordt 
betaald, zijnde de zesde penning van de waarde. Met de rentmeester-
generaal der domeinen is toen overeengekomen, dat Veldhoven een re-
cognitiecijns van 1 1,--.per jaar betaalt, Zeelst f 1,-- en 5 stui-
ver, en Blaarthem 5 stuiver (resolutie van 26 juli 1765). De suppli-
anten hebben daarna echter ontdekt dat Oerle en Meerveldhoven het 
recht hebben om tot 80 voeten op de voorhoofden te planten, en dat 
deze vrij zijn van houtschat, en wel krachtens de pootkaart van 25 
september 1505, verleend door Philips als hertog van Brabant. Vol-
gens deze pootkaart werd ten behoeve van alle ingezetenen der ding-
bank Oerle als vergoeding voor de door hen verrichte diensten en de 
door hen geleden schade vergunning verleend en wel erfelijk, om tot 
80 voeten op de voorhoofden bomen te mogen planten en het hout voor 
de bouw en reparatie van bruggen en andere nodige objekten te mogen 
gebruiken. Alleen bij verkoop buiten de dingbank werd daarvan een 
houtschat geheven. Tot deze dingbank van Oerlé behoorden echter Ves-
sem, Wintelre, Knegsel, Veldhoven, Zeelst, Blaarthem en Meerveldho-
ven en wel tot het jaar 1560. Het privilege van 25 september 1505 
strekte zich uit tot alle dorpen van deze dingbank, werd dus ook 
gegeven t.b.v. Zeelst, Veldhoven en Blaarthem. De supplianten ver-
zoeken de Raad van State de pootkaart van 5 april 1765 ongedaan te 
maken en hen in het genot van het oude privilege van 25 september 
1505 te stellen. 

Getekend: F. van Maanen. 
Appoinctement van 4 mei 1787: in handen gesteld van de rentmeester-
generaal der domeinen van Brabant. 

Getekend: A. Lijcklama, A. Nijeholt, J.H. Mbllerus. 
In handen gesteld van de thesaurier-generaal Bisdom (8-6-1787). 

Getekend: F.C. van Aerssen, J.H. Mbllerus. 
Besluit van de Raad van State van 21 juni 1787: Veldhoven, Zeelst 
en Blaarthem worden hersteld in het volkomen genot van het privilege 
van Philip, hertog van Brabant, d.d. 5-4-1505. Het oktrooi van 1765 
wordt ongedaan gemaakt. De recognitiecijns moet tot en met 1737 
worden betaald. 

Getekend: H.J. Stavenisse, J.H. '1ollerus. 

308. Z. 27-7-1787 2/179 

Vergadering van schepenen en armmeesters van Zeelst: Joost van Breda, 
schepen, brengt naar voren, dat de dorpsarmenkas niet toereikend is, 
om de extraordinaire last voor de alimentatie van de "innocente" 
Hendrik de Greeff, geboren te Zeelst, te dragen. Er was reeds een na- 
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delig saldo van 51-17-0 over het jaar 1785/86. Joost van Breda stelt 
voor, de Raad van State te verzoeken, de regerende burgemeester te 
autoriseren om dit bedrag door een personele omslag wederom in te vor-
deren, en wel in verband met eventuele toekomstige kalamiteiten. Voor 
de alimentatie van genoemde "innocente" wordt voorgesteld, naar het 
voorbeeld van Oostelbeers en Wag1re, de Raad van State te verzoeken, 
deze kosten ten laste van het kwartier van Kempenland te mogen bren-
gen. 

Getekend: H.P. Borgers, J. van Breda. 

309. V. 3-8-1787 2/180r 

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven, 
kommitteren de schepen Hendrik Ross, om zich op 17 augustus a.s. in 
Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de pe-
riode van 1 oktober 1787 tot 30 september 1788. 

Getekend: A.v. Meurs, J. v. Heijst, sekretaris Brocx. 

310,  Z. 3-8-1787 2/180v 

Joost van Breda, schepen, Dirk Senders en Remisius. Tops, burgemees-
ters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus Borgers, om 
zich op 17 augustus a.s. in Den Bosch als pachter der gemene midde-
len aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1787 tot 30 september 
1788. 

Getekend: J. v. Breda, Dirk Senders, R. Tops, sekretaris Brocx. 

IV. DE OUDE LANDRECHTEN EN HET GEWOONTERECHT DER VRIJHEID VAN OIRSCHOT-
BEST 

(vervolg) 

3. 

AENGAENDE DE POLICIJE ENDE REGERINGE DER VOERS. VRIJHEIJT VAN OIRSCHOT, 

Heeft deselve van allen ouden tijden gestaen tot dispositie ende ordi-
nantie van den schepenen, geswooren, raetsluijden, kerckmeesteren ende 
Heijlighegeestmeesteren met acht mannen, van de voers. Vrijheijt, re-
presenterende het corpus der selver, gelijck dat oock daer te voeren 
bij hoochloffelijcke memorie den Keijser Maximilianus in den jaere 
1483, op ten 4den dach januarii met sijne oepene brieven is geoctroij-
eert geweest, ende dat die voers. ingesetenen voir soo vele eick ont-
fanck ende administratie van des Gemeijnts penningen gehadt hebbende 
schuldigh ende gehouden soude sijn, daer van rekeninge, bewijs et reli-
qua te doen voer den genen soemen van outs van der Vrijheijt goederen 
gewoonlijck is te doen, d'welck over menschen memorie ende tot noch toe 
is geschiet geweest, in presentie ende ten overstaene van den schepenen, 
geswooren, raetsmannen, kerckmeesteren, Heijlige Geestmeesteren ende 
andere gemeijne naegebuijren, die over de auditie ende debath der voer-
schreven rekeningen begeeren te compareren, sijnde tot dijen eijnde deer 
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te voeren een publicatie oft Sondaechs geboth ende beveel gedaen van de 
rekeningen tot eenen seeckeren geprefigeerden daege te doene, bij den 
genen die de voers. administratie oft beweijndt heeft gehadt, ende als-
dan voerts te procederen tot het verhooren, debatteren ende sluijten der 
voers. rekeningen. 

4. 

AENGAENDE DE REALITEIJT: 

Item soe wanneer eenen persoon oft persoonen in onser Bancken oft Ge-
richte worden bevonnist met eenige schultbrieven oft obligatien voer 
schepenen deser Vrijheijt gepasseert ende heeft gelooft realiter, dat 
den debiteur oft alsulcke gelover schuldich ende gehouden is, die pen-
ningen alsoe bij hem gelooft te namptiseren ende te betaelen voor ende 
aleer den selven in oppositie oft in recht mach ontfangen worden, ten 
waere dat den selven debiteur cost bewijsen dat hij op alsulcke gelof-
te oft obligatie eenige betaelinge wettelijck hadde gedaen, diemen als-
dan gewoonelijck is eenen dach van rekeningen te stellen, oft op al-
sulcke geloofte eenige betaelinge gedaen is oft niet. 
Item die in der Bancken van Oirschot ten eede in recht wordt aengespro-
ken concluderende ten eede, ende hem niet en verantwoordt soe recht is, 
gelijck voer verhaelt staet, wordt bij twee leste vonnissen versteken 
ende niet eer, ten waere mitten jaergedinge, wordt alsdan mitten selven 
leste vonnisse int jaergedinge gewesen alleenelijck versteken. 
Item die ten eede wort aengesproken, mach den eedt doen, den eijsch ont-
schuldigh te sijn, oft dijergelijcken, ende mach daer mede gestaen, oft 
mach den eedt van hem doen, ende is in dijen gevalle den eijsscher 
schuldigh sijnen eijsch ofte schudt met sijnen eede te verificeren, ende 
tegen den eedt en valt egeene contradictie in deser Bancken. 

5. 

AENGAENDE ANDERE POLITIJCQHE SAECKEN, SOE VAN GEWICHTE, DROOCE ENDE NAI1E 
MATE: 

Wordt alhier in de Vrijheijt van Oirschot daer op ordre gestelt dat men 
aldaer is gevende de gerechte mate van Oirschot soe van de natte ende 
drooge waeren, als oijck van den gewichte, ende die de contrarien is 
doende wordt daer voer becalengiert, vuijtgenomen wijnen, romanijen, bas-
taert ende dijergelijcke drancken ende terre, als oijck vremde ende 
vuijtheijmsche bieren, die worden getapt ende gelevert mette gerechte 
mate vanden Bossche van welcke Oirschotsche natte mate t'negentich pot-
ten voer d'aeme oft daer ontrent worden gerekent, ende belangende de co-
renmaete der voers. Vrijheijt worden de veerthien vaeten gerekent voor 
een Boschmudde, sijnde vier veertelen Bosscher mate, achtervolgende den 
Jaercuerboeck daer op ende andere politijcke saecken in der voers. Vrij-
heijt gemaeckt, op peenen daer inne gestelt. 
Nopende d'andere oude coustuijmen oft usantien der voers. Vrijheijt, die-
men aldaer van allen ouden tijden heeft geobserveert, ende hier mede bij 
copie autentijcq geexhibeert, sijn hen de voerscreven schepenen, geswoo-
ren raetsluijden, kerckmeesters ende Heijlige Geestmeesters dijenaengaen- 
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de refererende volgende de certificatien bij den voersaten derselver be-
swooren ende betuijcht, die welcke oijck noch tegenwoordelijcken alsoe 
worden geobserveert ende onderhouden. 
Item soe wanneer de selve Vrijheijt wordt belast met eenige contribu-
tien, beden, commeren, ende andere dijergelijcke lasten, datmen t'selve 
bij publicatie den ingesetenen door den Voirster doet vercondigen, ende 
omme de selve te betaelen ende voldoen, soe worden alsdan bij den gemeij-
nen ingesetenen, elcke in sijn gehucte oft wijcke, sijnde acht int ge-
talle daertoe setters der selve lasten geordineert, omme eenen ijege-
lijcken van den ingesetenen sijn contingent op hennen eedt te taxeren 
ende setten, ende omme de selve lasten te innen ende op te bueren, is 
men van allen ouden tijden gewoon geweest, gelijck men alnoch tegenwoor

-

dich is doende, dat de ingesetenen elck in sijn gehuchte daertoe ver-
kiesen eenen notabelen persoon, die sij noemen achtmannen, oft collec-
teurs der contributien, die de selve lasten setten ende heffen, ende 
de selve van wegen der Vrijheijt betaelen, daer men die moet draegen en-
de geven, ende dat deur bevel ende consent vanden schepenen ende andere 
van den eede der voerscreven Vrijheijt. 

V. a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW 

(vervolg) 

59. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT 

24 juni 1375   

Wij Willem Andries zoen, Henric van Arle, Didderic Henrics Crommen zoen, 
Peter vanden Loect, Henric Arts Snjders zoen, Jorden vandaer Teynden en-
de Jan vander Hofstat, scepen in Oerscot tughen onder onsen ghemeijnen 
zeghel dat voer ons is tomen Art vander Braken ende heeft overghegheven 
ende opghedraghen Jan den Groten van Heerlaer sinen swagher met scepenen 
brieven een pont siaers erffeliken dat hi ghecreghen heeft teghen Mychie-
len Henrics Langhen zoen was, welt pont Mychielen voersc. verstorven was 
van Jan Lyrinc sinen brueder, dat Peter die Vos die swagher was wilneer 
Willems Vos van Beers Jan Lyrinc voersc. te ghelden plach als die scepen 
brieven begripen die daer voer op ghemaect sijn, ende heeft daer helme-
iinghen op verteghen tot behoef Jans voersc. ende sinen nacomelinghen na 
hem. Oec heeft Art voersc. gheloeft op hem ende op sijn goet voer hem en-
de voer sijn nacomelinghen na hem Jan voersc. ende sinen nacomelinghen na 
hem dit voersc. overgheven opdraghen ende vertien stedich ende vast te 
houden tot ewighen daghen sonder enich wedersegghen ende allen voercommer 
daer inne af te doen die hi daer op ghemaect mach hebben. Ghegheven int 
jaer ons Heren doe men screef dusent driehondert tseventich ende vive op-
ten vierentwintichsten dach in junio. 

(Art vander Braken draagt over aan zijn zwager Jan den Groten van 
Heerlaer een jaarlijkse erfrente van één pond, die hij van Mychiel 
Henrics Langhen zoon had verkregen en welke Mychiel was aangestorven 
van zijn broer Jan Lyrinc. Deze erfrente werd aan Jan Lyrinc betaald 
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door Peter die Vos, zwager van wijlen Willem Vos van Beers.) 

60. SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT 
24 november 1357 

Wij Goedevaert vander Hámeijden, Heinric Brant, Heinric van Aerle, Jan 
van Blaertem, Didderic Didderics Neven zoen, Didderic van Overleer ende 
Jan Eckerman, scepen in Oerscot, tughen onder onsen ghemenen zeghel, dat 
voer ons comen sijn Katelijn Ghodevaerts Punders wijf was, Jacob haer 
zoen ende Heinric haer zoen ende hebben vercoft in enen ewighen cope 
voer hem ende voer haer nacomelinghe na hem der ghemeijnre capitalen van 
Sente Peters tot Oerscot een pont tsiaers alsulker payen als op ten ghul-
de dach altoes ghenghe ende ghave sal wesen te ghelden ende te betalen 
erfeliken ende emmermeer der voersc. capittelen van Ketelinen, van Jacob 
ende van Heinric haren kinderen voersc. ende van haren nacomelinghen na 
hem op onser Vrouwen dach in den winter die men heit Lichtmisse uut enen 
beemde die gheheiten is die Castert, gheleghen in die prochie van Oer-
scot, ende Katelinen, Jacob ende Heinric voersc. hebben gheloeft der 
voersc. capittelen op hem ende op haer ghoet dit voersc. pont te weren 
also als men erve van recht sculdich is te weren. Ende Jacob ende Hein-
ric voersc. hebben oec gheloeft Ghoedevaerde haren broeder te vervaen 
dats te versteen wanneer hi tot sinen mondeghen daghen comen is, dat hi 
dese voersc. vorwaerde stade ende vast ende onghebroken houden sal also 
alse voersc. is. Ghegheven inden jaer ons Heren doe men streef dusent 
driehondert vijftich ende seven op Sente Katelinen avont. 

(Katheline, de vrouw van Ghodevaert Punder, en haar zonen Jacob en 
Heinric hebben aan het kapittel van de St.-Pieter te Oirschot een 
jaarlijkse erfrente van één pond verkocht, betaalbaar op het feest 
van Maria Lichtmis. Jacob en Heinric stellen in deze ook zekerheid 
voor hun minderjarige broer Ghoedevaert.) 

V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELD-
HOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW. 

(vervolg) 

15• OORKONDE VAN HERTOG JAN II 
1  maart 1325  (17e-eeuwse copia copie, archief 

der Vrijheid en Heerlijkheid Oir-
schot-Best) 

Wij Jan bijder gratie ons Heeren hertoge van Lotrijck van Brabant en-
de van Lijmborch, maecken condet allen den geenen dije dese letteren 
zullen sijen ende hoeren lesera, want onse lieve heere ende vaeder daer 
Godt dije ziele aff hebben moet in tijde dije leeden is vercogt witte-
lijck ende waele zijnen luijden ende den onsen van Sandoerle, van 
Knechsell, van Hooch Castelre, van Vessem ende van Wijntelre alle dije 
gemeijnten dije gelegen is binnen de paelen dije hijer nae sijn beschre-
ven diewelcke gemeijnte begint ter moeien van Oerle ende gaet van daer 

totten huijse ter Heijden, ende van daer tot Ceelkens huijs vander Hae-
gen ende van daer tot de palen van Duijsell, ende van daer inne de Voort 
tot Hooch Castelre, ende van daer inne de Voort tot Vessem, ende van 
daer totten rade vander Muijsteromolen, ende van dáer ter smissen van 
Berse, ende van daer totten Twee Boomckens, ende van daer totter gemeijn-
te van Oirschot, ende van daer in Lantvoort, ende van daer all de Heer-
straet op totter moeien voorgeseijt, omme den gemeijnen oirbaer onser 
voorgeseijder lieden ende haeren naercomelingen over eenen erffelijcken 
chijns van acht ende veertich schellingen swarte tornoijse ende ouden 
tornoijsen voor sestijen penningen gereeckent ons onsen oiren ende on-
sen naecomelingen van hen ende van haeren naecomelingen jaerlijcks te 
gelden ende te gevene erffelijck te elcken Sinte Baeffs dage. Ende want 
oase voorseijde lieden oase lieve heere ende vader voorseijt vande voor-
lijve derselver gemeijnten volcomelijck te sijnen wille genoch hadden ge-
daen all wast dat saecke dat hij hen daeraff egeen letteren gegeven noch 
besegelt ende hadden, ende sij ons gegeven hebben in hooffscheijden 
vijer pont ouder groter tornoijsen sof) hebben wij hen onder meerder 
seeckerheijt hairder voorsc. gemeijnten besegelt ende verleent met desen 
tegenwoordigen letteren voor ons voor onse oir ende voor onse naecome-
linge ten eeuwighen daegen ende consenteren oirloven ende willen dat 
onsen richter dije nu daer is offt naemaels wesen sall sette eenen schut-
tere van onsen 'tweegen dije machtig zij te pandene ende te schuttene 
alle vreemde beesten die van andere dorpe offte dorpen comen sullen op 
dije voorsc. gemeijnte over vijff schellinge swarte tornoijsen der voor-
seijder munte tot onsen behoeff onser oir ende onser naecomelingen alsoo 
dickwijle als hijse daerop sall moegen bevijnden, ende van dijen boeten 
dije daer aff gevallen sullen willen wij onse voorseijde schuttere worde 
vergouwen van zijnen dijenste. In oircontschappe van welcken dingen wij 
hebben onsen luijden voorgeseijt gegeven dese tegenwoordige letteren ge-
segelt met onsen segele, in kennisse der waerheijt dit was gedaen te 
Bruessell den ijersten dach van inerte inden jaere ons Heeren duijsent 
drije hondert vijff ende twintich. Leger stoet geschreven: dat dese co-
pije accordeert met de chaerte van Oerie ende consorten, geschreven int 
franchijen ende berustende inder Vrijheijt Comme van Oerle. Attesteert 
Thomas Dircx openbaer notaris geadmitteert onder zijn paraphe notariael 
hijer onder gestelt. Ende was onderteekent Th. Dircx. 

(Oorkonde van hertog Jan II, waarmede hij de uitgifte van de ge-
meijnt tussen de molen van Oerle tot het huis ter Heijden, het 
huis van Ceelken vander Háegen, de palen van Duijzel, de Voort te 
Hoog Casteren, de Voort te Vessem, het rad van de Muijsteromolen, 
de smidse van Beers, de Twee Boomkens, de gemeijnt van Oirschot, de 
Lantvoort en langs de Heerstraat tot de molen van Oerle (beoorkond 
door zijn vader) bevestigt en hun toestaat een schutter voor deze 
gemeijnt aan te stellen.) 

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

Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet. 
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V. d. DE OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE 14e EEUW 

(vervolg) 

4. SCHEPENOORKONDE VAN 'S HERTOGENBOSCH 
13 mei 1318  (Archief abdij Tongerloo) 

Nos Daniel de Aggere et Gerardus de Uden, scabini in Buschoducis, notum 
facimus universis quod coram nobis Johannes filius quondam Aykini, nos-
ter conburgensis, super omnibus et singulis condicionibus et conventio-
nibus, si qnms habuit in bonis sitis in Baest, quarum occasione idem Jo-
hannes dicta bona calumpniavit in judicio coram scabinis et judice dicti 
loci de Buschoducis, ad opus virorum religiosorum abbatis et conventus 
monasterii de Tongerlo, ordinis Premonstratensis, Cameracensis dyocesis, 
libere et integraliter renunciavit effestucando, modo in talibus consueto, 
presentium testimonio littsrarum. 
Datum anno Domini mr° decimooctavo, sabbat() post dominicam Miseri- 
cordia. 

(Jan Aykens van 's-Hertogenbosch doet afstand van zijn recht op de 
goederen van Baast onder Beerse ten bate van de abdij Tongerloo.) 

5. SCHEPENOORKONDE VAN ANTWERPEN 
7 augustus 1318   

Nos Gerardus de Wispelaer et Johannes de Hoboken, scabini Antwerpienses, 
notum facimus universis presentes litteras visuris, quod religiosus vir 
dominus abbas monasterii beate Marie de Tongerlo coram nobis et coram 
amanno, loco tune sculteti Antwerpiensis existente, constitutus, conque-
rende monstravit, quod Nycholaus dictus de Ouden conventiones et promis-
siones ipsi abbati factas de bonis consistentibus in loco dicto Baest, 
in parrochia de Berse, Leodiensis dyocesis, prout in quibusdam litteris 
tune nobis ostensis et coram nobis perlectis plenius continentur, in ma-
jori sui parte non fecerit, nec eas curaverit adimplere juxta formam lit-
terarum predictarum, et specialiter super hoc quod receptor domini nostri 
ducis Brabantie petit et exigit de dictis bonis, ut dictus dominus Ton-
gerlensis dicit, censum iiij r  librarum Turonensium ultra censum quem 
predictus Nycholaus dicto domino duci se debere de dictis bonis assere-
bat, et de eisdem iiij°r  libris similiter equipallentiam precii primiti-
vi vulgariter dicti voerlief; item eciam super hoc quod illi de Buscho-
ducis petunt et exigunt, ut eciam dictus dominus Tongerlensis asserit, 
de dictis bonis xij libras Turonensium ratione testamenti annuatim. Qua-
re predictus dominus Tongerlensis cum instantia a dicto amanno, loco 
sculteti existente, nobis presentibus, de dicto Nycholao de Ouden jus si-
bi fieri in premissis juxta formam et tenorem litterarum suarum predicta-
rum. 
In cujus rei testim2Rium sigilla nostra presentibus sunt appensa. 
Datum anno Domini lijf"' CCCm°  xviij°, feria secunda post festum Petri ad 
vincula, scilicet die beati Donati. 

(De abt van Tongerloo beklaagt zich over het feit, dat bij de aan-
koop van de goederen van Baast onder Beerse de verkoper verzwegen 

heeft, dat die goederen belast waren.) 

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

(vervolg) 

3. SCHEPENOORKONDE VAN ANTWERPEN 
2 februari 1321 (n.st.)   

Universis ad quos presentes fittere pervenerint, Willelmms dictus Bor-
necolve et Willelmus dictus de Echove, scabini Antwerpiensis, salutem 
et noscere veritatem. 
Noveritis quod in nostra presentia personaliter constititus, Daniel 
dictus Volkart, recognovit se decimam de Dusele, cum omnibus suis atti-
nentiis, prout dictus Daniel et sui predecessores eam consueverant pos-
sidere, impignorasse ac titulo pignoris pro viginti libris grossorum 
Turonensium bonorum veteren monete regis Francie obligasse viris reli-
giosis viris domino abbati et conventui de Tongerlo, Premonstratensis 
ordinis, Cameracensis dyocesis, et in eorumdem religiosorum manus ean-
dem legittime suportasse, et ab eisdem viris religiosis jam dictis ha - 
bendam ac pacifice sine deductione seu diminutione predictorum viginti 
librarum facienda possidendam, donec dictus Daniel aut sui heredes dic-
tas viginti libras simul et zemel ac una vice dictis viris religiosis 
plenarie persolverint, ita quod hujusmodi solutione dicti viri religio-
si sint contenti; insuper recognovit dictus Daniel se bona sua de Wa-
derle, videlicet quindecim libras perpetui et hereditarii census, gros-
so Turonensi pro quatuordecim denariis computando, cum omnibus suis 
pertinentiis, quas in parrochia de Waderle seu in confinio habuerat, 
dictis viris religiosis pro quindecim libris grossorum Turonensium le-
gittime ac perpetuo vendidisse, ab ipsis viris religiosis perpetuo pos-
sidendms; promisitque coram nobis, quod dictis viris religiosis de dic-
tis bonis omnem obligationem, impeticionis et calumpniam omnino deponet, 
et de eisdem debitam prestabit warandiam secundum consuetudinem et le-
gen locorum in quibus dicta bona consistunt; et quod cum a dictis viris 
religiosis aut eorum nuncio fuerit xequisitus, ad loca in quibus dicta 
bona tam obligata quam vendita consistunt, personaliter accedet et ibi-
dem similiter recognoscet se dictam decimam de Dusele, ut prelibatum 
est obligasse, dictum censum quindecim librarum predictarum cum suis per-
tinenciis vendidisse; quodque de dictis bonis omnem obligationem, impe-
ticionem et calumpniam omnino deponet, perfectam warandiam secundum il-
lius terre.legem et consuetudinem prestiturus; quibus sic rite peractis, 
Johannes Volkart dictus Compeyn et Johannes dictus Nycole, coram nobis 
propter hoc constituti ut debitores principales, una cum ipso Daniele 
supradicto, sine divisione aliqua inter ipsos facienda, firmiter promi-
serunt premissa omnia et singula legitime facere et plenarie adimplere, 
prout in presentibus sunt contenta; de quibus premissis dictus Daniel, 
Johannem Volkart dictum Compein et Johannem Nycole predictos condebito-
res, si aliquod dampnum incurrent, idem dictus Daniel promisit coram no-
bis quitare et indempnes omnimode conservare; renunciantes ad premissa 
omnia et singula firmiter adimplenda, omni exceptioni, doli, fori, mali, 
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omni juris auxilio canonici et civilis, et omnibus rationibus et actioni-
bus quibuscumque, que contra presentes litteras possent objici sive dici. 
In cujus rei testomnium áigilla nostra presentibus duximus apponenda. 
Datum anno Domini Mm-  CCC—  vicesimo, in purificatione beate Marie virgi-
nis. 

(Daniel Volkart heeft het tiend van Duizel overgemaakt in pand voor 
20 pond Tours op de abdij van Tongerloo, en heeft zijn goederen te 
Waalre aan de abdij verkocht. Deze goederen brengen 15 pond per jaar 
op.) 

VI. OUDE TOPONYMICA 

VII. GENEALOGICA 

ANTONIJ VAN DOOREN 
25-12-1811 Jeanne Z 
23-12-1815 Cecilia Z 

JACOBUS VAN DOORN 
2-11-1812 Jean V 
4-10-1821 Franciscus V 
19- 9-1824 Dymphna V 
11- 1-1826 Johannes 

 
V 

23-11-1830 Dimphna V 
8- 2-1834 Jacobus V 

EVERARDUS VAN DOORN 
25- 7-1820 Johanna 
8-11-1821 Anna Maria V 
2- 5-1824 Jacobus V 
29- 471826 Renritus  V 
24- 2-1829 Jacobus V 

JOHANNES VAN DOOREN 
20- 2-1830 Maria 0 
4- 6-1832 Francis 0 

8-12-1834 Petronella 0 
31- 3-1857 Allegonda 0 
4-10-1839 Peter 0 
24- 6-1842 Johanna 0 

respektievelijk geboorte-
geordend per ouderpaar.) 

X 	MARIA DE GREEF 
get. Gerard de Wit, Jean van Rooij 

Godefr.Baijens, Joh. van Rooij 

X 	MARIA EIJMANS 
get. Everard van Doorn, G. Etsen 

H.v.d.Linden, J.v.d.Sanden 
M.v.d.Eijnden, P.Eijmans 
J.B. Somers, J.F. Somers 
H.v.d.Linden,.A.v.d.Sanden 
H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden 

X 	CORNELIA VERHAEGEN 
get. J. Lent, J.v.d.Sanden 

H.v.d.Linden, J.P.Liebregts 
C. Verberne, L.Donker• 
J.F. Somers, L. Somers 
H. van Dijk, J.Lathouwers 

X 	JOITANX MARIA LATHOUWERS 
get. W. van Sambeek, H.van Sambeek 

A. Ooms, G.v.d. Ven 
J.v.Hout, P. Smits 
J.v.Hout, P. Smits 
J.v.Hout, J. van Wel 
J.v.Hout, J.B. Sengers  

9- 5-1845 Paulus 0 

WILLEM VAN DOOREN 
5- 5-1842 Antonette Z 
9- 2-1846 Anthonius Z 
10- 8-1847 Lauwerdina Z 
24- 6-1853 Antonij Z 

FRANCIS VAN DOOREN 
28-10-1858 Joannes Francis- 

cus 0 
6- 6-1861 Peter Johan- 

nes 0 
24-11-1866 Ludovicus 

Hendrikus 0 
7- 1-1870 Hendrikus 

Petrus 0 
17- 1-1876 Paulus 0 

PAULUS VAN DOREN 
6- 5-1871 Johanna Ma- 

ria 0 
13- 5-1872 Adrianus  0 
217 3-1874 Hendrika  0 
2-11-1875 Hendrikus 0 
7- 1-1878 Johannes  0 
8- 4-1880 Jan Francis 0 
5- 9-1883 Martinus  0 
12- 3-1888 Johanna Ma-

ria 0 

ANTHONIUS VAN DOOREN 
5- 1-1880 Wilhelmus Z 
10-12-1881 Johannes  Z 
2- 1-1884 Lucia 
11- 4-1887 Johanna Z 
11- 3-1890 Anthonius Z 
10- 3-1893 Francisca Z 
12- 8-1895 Petrus Jo- 

hannes Z 
20- 9-1897 Wilhelmus Z 

PETER JOHANNES VAN DOOREN 
20- 2-1892 Antonia 

Francisca 0 
25- 1-1893 Petronella 

Maria 0 
8- 2-1894 Antonia Maria 

Francisca 0 
28-10-1895 Hendrika 

Aloysa 0  

get. A. Ooms, G.v.d. Ven 

X ANNA LUCIA JOOSTENS 
get. H.v.d. Zeelberg, M.v.d.Weiden 

ft J. Couwenberg, Th. v.d. Ven 
Th. v.d. Ven, St. Leeven 

tl Chr. de Greef, J. v. Nunen 

X PEIRONELLA VAN LOENHOUT 

get. J. Tops, J.v. Nunen 

W.v.d.Oetelaar, J.v.dibut 

11 J.v. Hout, Chr. Sengers 

J.v. Hout, J.v. Nunen 
W.v.d. Oetelaar, H.Hagelaar 

X WILHELMINA BASELMANS • 

get. J.v. Hout, J. Hagelaars 
Chr. Sengers, J. Hagelaars 
J.Hagelaars, P.de Bont 
J.Hagelaars, F.v. Hout 
W.v.d. Oetelaar, J. Hagelaars 
P. de Bont, J. van Hout 
P. de Bont, J. van Hout 

fl H.v.d. Ven, Th. v.d. Oetelaar 

X JOANNA ELISABETH KORTENS 
get. H.A. Habraken, A. Maas 

H.A. Habraken, A. Maas 
H.A. Habraken, A. Maas 
H.A. Habraken, A. Maas 
W. de Vries, A. Maas 
W. de Vries, A. Maas 

W. de Vries, A. Maas 
W. Baselmans, P. van Tuijl 

X CATHARINA AARTS 

get. P. de Bont, F.v.d. Ven 

P. de Bont, F.v.d. Ven 

P. de Bont, F.v.d. Ven 

H. Ooms, F.v.d. Ven 

Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet. 

1. HET GESLACHT VAN DOOREN  van 1686 af 
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken 
registers van Veldhoven, chronologisch 

(vervolg) 
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Met het jaar 1920 willen wij deze gegevens afsluiten, aangezien de latere 
inschrijvingen als bekend mogen worden verondersteld. Belangstellenden, 
die enig aanknopingspunt in de door ons verstrekte gegevens hebben aan-
getroffen, adviseren wij, op ons archief te Oirschot, Torenstraat 1, alle 
verdere gegevens uit de oude trouw- en begraafregisters te komen opspo-
ren. Ons archiefdepot is dagelijks (maandag t/m vrijdag) geopend van 
8.30 - 17.00 uur. Toegang en onderzoek zijn gratis. 

2. Genealogische reeks van W.J.C. Senders, geb. 17 oktober 1935 te 
Valkenswaard (Zeelst, Bergeijk, Luyksgestel, Valkenswaard) 

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr.2 , blz.35 

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

(vervolg) 

24. "De Witte Leeuw" (Markt 12 en 12 A) 

In de lijst van onroerende monumenten der gemeente Oirschot wordt dit 
pand als volgt beschreven: "Laag pand achter hoog opgetrokken gebos-
seerd gepleisterde lijstgevel. Kleine étalage uit XIX c." 

Uit een onderzoek in de verpondingsregisters van Oirschot resulteerden 
de navolgende gegevens (eigenaars, benaming, grootte en aanslag): 

A. DIJRCK JANS VAN CUIJCK 
"Huijs ende Hof in de Witte Leeuw" 
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g. 5 st. 8 p. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 70v  

B. MONSR. HENRICK JANS VAN WIPT 
(en na hem) MARIA GOOSSENS (zijn weduwe) 
"Huijs ende Haf in de Witte Leeuw" 
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g. 5 st. 8 p. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol, 70v en nr. 2, fol. 50 

C. ADRIAEN BESTERS (door koop) 
"Huijs en Hof De Witte Leeuw" 
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g 5 st. 8 p. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 5911  

D. JAN DIRCK DOPPENBROUWERS (door koop) 
"Huijs en Hof De Witte Leeuw" 
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g. 5 st. 8 p. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 5911  en nr. 3, fol. 79 
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29- 4-1898 Franciscus 
Leonardus 0 get. H. Ooms, F.v.d. Ven 

LUDOVICUS HENDRIKUS VAN D00- 
REN X ANTONE11A HOEVENAARS 
26-12-1900 Adriana Pe- 

tronella An- 
tonia 0 get. J. Th. Tielemans, P.J. Hagelaars 

23- 3-1902 Franciscus 
Johannes 
Antonius  0 P.J. v. Dooren, P.J. Hagelaars 

10- 4-1903 Johannes 
Franciscus 
Petrus 0 J. Th. Tielemans, P.J. Hagelaars 

1- 7-1904 Petrus Paulus 
Johannes 
Maria 0 F.v.d. Ven, A. Jonkers 

ADRIANUS VAN DOREN X PETRONELLA VAN DE VEN 
19- 1-1904 Wilhelmina Paulina 

Maria V get. J.J. van de Ven, L.v.d. Ven 
20- 1-1905 Willebrordus 

Paulus V J.J. van de Ven , M.v. Kemenade 
6- 4-1908 Henricus 

Martinus  Z A. Maas, J. Renders 

JOHANNES VAN DOOREN X HENDRIKA HEIJMANS 
7- 5-1908 Bernardus V 	get. C. Rijken, P. Coppelmans 

JAN FRANCISCUS VAN DOOREN X ANNA VAN LOENHOUT 
22- 9-1910 Antonius 

Franciscus 0 get. M.v. Keulen, P. Tielemans 
7- 3-1916 Franciscus 

Paulus 0 F. Renders, A.v. Asten 
10- 6-1917 Paulus Hen- 

drikus 0 F. Renders, A.v. Asten 
22- 3-1920 Hendrikus 

Josephus  0 A. v. Asten, P. Beijnen 

ANTONIUS VAN DOOREN X HENDRIKA VAN DEN MOLENGRAAF 
13- 5-1912 Antonius 

Cornelus  V get. J.C. Merkelbach, J.J. van de Ven 

JOHANNES VAN DOORN X ANNA MARIA DE BRESSER 
22- 7-1916 Joanna Ma- 

ria V get. J. Somers, L.J. Somers 
25-11-1917 Ardina V L. Somers, A. Damen 

WOUTERUS VAN DOOREN X JOHANNA FRANCISCA VERWDIP 
21- 3-1919 Arnoldus 

Josephus 
Maria V get. P.v. Kemenade, A.v. Beek 

WILHELMUS VAN DOOREN X MARIA CATHARINA ELISABETH JONKERS 
11-12-1920 Antonius  Z get. L. Jonkers, A.v. Santvoort 

p.m. 1640 

1670 

1723 

1750 
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Markt 12 en 12 A 
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E. JAN LIBREGTS (door koop) 
"Huijs en Hof De Witte Leeuw" 
.grootte: 8 roijen, aanslag 2 g. 5 st. 8 p. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 4, fol. 79 en nr. 5, fol. 54v  

F. DE VIJF KINDEREN VAN JAN LIBREGTS (bij suksessie). 
"Huijs en Hof De Witte Leeuw" 
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g. 5 st. 8 p. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 6, fol. 53 

Aan de kadastrale leggers worden de navolgende gegevens ontleend: 

DE VIJF KINDEREN VAN JAN LIEBRECHTS 
"Huis, schuur en erf" 
grootte: 2 roeden 79 ellen 
sektie F 616, volgnr. 13 
"Tuin" 
grootte: 1 roede 50 ellen 
sektie F 617, volgnr. 14 
(een tuin van 5 roeden 60 ellen is verkocht en gaat naar 
artikel 1579) 

G. JOHANNES ANTEIONIUS HOI-MAN (koopman) (door koop) 	1848 
"Huis, schuur en erf" 
grootte: 2 roeden 79 ellen 
F 616, art. 1579, volgnr. 1/3/5/6 
"ruin" 
grootte 1 roede 50 ellen, F 617 

H. ADRIANUS RENARDUS TRET EN CONS. (boekhandelaar) (door koop) 	1866 
"Ibis en erf" 
grootte: 2 roeden 79 ellen 
F 616, art. 2322, volgnr. 3 
"Tuin" 
grootte: 1 roede 50 ellen, F 617 
art. 2322 volgnr. 1 

I. MARIA ELISABETH MESSING, WEDUWE VAN CORNELIS DE KROON 
(herbergierster) en CORNELIA CATHARINA ADR. DE KROON (door 
koop) 1898 
"Huis en erf" 
grootte: 2 roeden 79 ellen 
"Tuin" 
grootte: 1 roede 50 ellen 
artikel 3555, volgnr. 4 en 5, F 616 en 617 

J. WILHELMUS VAN KOLLENBURG (winkelier) (bij koop) 	1918 
(na diens overlijden) MARIA ELISABETH JANSEN, zijn weduwe 
voor 3/4 en PETRUS HENk. MARIA VAN KOLLENBURG voor 1/4 
In 1954 vereniging der beide sektienummers F 616 en 617 tot 
F 4243: 
"Huis, erf, bergplaats en tuin" 

1775 

1807 
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grootte: 4 A 29 CA, artikel 6464 

K. MR. PETER HENR. MARIA VAN KOLLENBURG (door schenking) 1969 
"Huis, tuin, erf en bergplaats" 
sektie F 4243, art. 8228 
grootte: 4 A 29 CA 

IX.  DE VLAAMSE SCHUUR TE HERENBEEK 

In het hart van het landgoed "Herenbeek" liggen enige gebouwen gegroe-
peerd, op de plaats van de vroegere Middeleeuwse pachthoeve. 
De bouWwerken liggen gesitueerd rond een denkbeeldig carré: in het noord-
westen begrensd door een woonhuis met kasteelachtige allures, waarschijn-
lijk uit de 18de eeuw stammende, daarnaast noord-oost een laag gebouw, 
dat als dienstwoning en berging dienst doet. 
In het oosten van het carré ligt een imposante schuur, waarin enige wo-
ningen opgenomen, ten oosten daarvan een kleiner bakhuis-schuur. 

De schuur is met pannen gedekt en de gevels zijn van baksteen, naar ui-
terlijk te oordelen, uit de 2de helft van de 19de eeuw daterend. De af-
metingen bedragen 13 x 32 meter bij een hoogte van 12 meter, wat een in-
houd geeft van + 3.000 m3. Binnen vallen de enorme gebinten op die ver-
wantschap vertonen met de in onze streken voorkomende zogenaamde Vlaamse 
schuren. 
Bij nader onderzoek bleek de schuur uit 2 gedeelten te bestaan; het oor-
spronkelijke deel van 13 x 26 meter en de latere toevoeging (19de-eeuws) 
van 13 x 6 meter. 
De ongewoon grote afmetingen en zeldzame konstruktiekenmerken waren aan-
leiding een nader onderzoek naar de geschiedenis van de schuur te ver-
richten. Dat betekende ook een onderzoek naar de geschiedenis van het 
landgoed Herenbeek, waarvan, eigenlijk vreemd, weinig bekend was. Het 
rijks- en provinciaal archief leverden niets op, de sleutel tot de op-
lossing werd gevonden in het streekarchief te Oirschot. 
Uit het verpondingsboek van de hertgang Straten bleek, dat in 1760 het 
landgoed in eigendom was gekomen van de Heer van Moergestel, Marcelles 
Bles. Deze had "Herenbeek" gekocht van .de abdij van het park nabij Leu-
ven. Dit bevestigde het vermoeden, dat de schuur rechtstreeks onder su-
pervisie van een Vlaams klooster gebouwd moest zijn. Dit feit is zeer be-
langrijk, omdat dit betekent, dat we hier te doen hebben met een van de 
laatste, zo niet de laatste Vlaamse kloosterschuur, die we in Nederland 
bezitten. 
Een bezoek aan het archief van het nog steeds florerende klooster lever-
de een schat aan gegevens op, waarvan de verwerking nog wel enige tijd 
zal vergen. 

Enkele feiten in het kort: 
Herenbeek werd in 1303 door Hertog Jan aan de abdij geschonken, groot 
80 bunder, als vergoeding voor een geldlening (1.000 guldens), kort daar-
op vergroot met 30 bunder heide. Na 1400 zijn alle wetenswaardigheden ge- 
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X.  LIJST VAN KEMPISCHE PLAATSEN MET OPGAVE VAN HET AANTAL HUIZEN EN 
INWONERS IN 1805 EN 1815. 

1805 

Huizen 

1815 

Inwoners Huizen Inwoners 

Oirschot 911 5196 976 5186 

Oostelbeers 80 356 
127 650 

Middelbeers 80 321 

Eerset 180 906 171 887 

Bergeijk 310 1491 356 1570 

Duijsel 50 246 

Steensel 56 288 
109 540 

Hoogeloon 116 486 

Hapert 60 385 204 1125 

Casteren 50 238 

Westerhoven 92 502 94 508 

Dommelen 60 304 64 301 

Riethoven 104 565 106 553 

Bladel 130 756 
203 1050 

Netersel 36 195 

Reusel 150 814 147 747 

Lommel 431 2134 398 2156 

Oerle 122 610 131 617 

Vessem 105 539 

Wintelre 54 299 232 1001 

Knegsel 37 200 

Veldhoven 135 771 
167 1008 

Meerveldhoven 40 192 

Gestel 98 640 
138 908 

Blaarthem 27 159 

Strijp 150 880 156 892 

Stratum 90 460 73 573 

Valkenswaard 221 1104 196 1094 
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registreerd, zowel betreffende de pachten als kontrakten, rapporten, 
enz.. Een bouwbeschrijving voor een woonhuis uit 1550 is reeds terug-
gevonden; een bouwopdracht voor de schuur is mogelijk nog op te sporen. 
Uit de gegevens van de abdij blijkt, dat de abdij van Tongeren een 
schuur bezat, die grote gelijkenis had met die van Herenbeek. Een voor-
zichtige schatting geeft.eerste helft 17de eeuw. Ongetwijfeld zal deze 
Herenbeekse schuur van invloed geweest zijn op de bouwwijze van andere 
schuren in Midden Brabant. Een onderzoek in die richting wordt voorbe-
reid. De belangrijkheid van de schuur wordt erkend door Monumentenzorg, 
die positief staat tegenover het verzoek tot plaatsing op de monumenten-
lijst. 

A.A.F. van Abeelen 
Bosscheweg 24 
Den Dungen 

Noot: aangaande het kasteel Ileerenbeek, zijn eigenaars respektievelijk 
bewoners, verwijzen wij naar hoofdstuk VIII van Campinia, afle-
vering 8. 
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1805 1815 

Huizen Inwoners Huizen Inwoners 

Waal re 102 507 119 639 

Aalst 56 284 85 485 

Eindhoven 305 2010 327 2310 

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE 

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

C.  Veldhoven tijdens het pastOraat van Gerardus Verhoeven 

I. Burgerlijk  

In 1811 werd Veldhoven met Mberveldhoven samengevoegd in de gemeente 
Veldhoven-Meerveldhoven. Volgens "Katholijk Meijerijsch Memorieboek" 
telde deze gemeente in 1815 1008 inwoners, waarvan 983 katholiek en 25 
gereformeerd, terwijl er geen enkele lutheraan of israëliet woonde. 
Véldhoven alleen telde in 1807 volgens opgave van pastoor J. Anthonis 
ongeveer 800 katholieke inwoners. 
In 1826 werd het burgemeesterschap uitgeoefend door J.P. de Wit, sekre-
taris was H. de Wit (in 1831 tevens burgemeester) en de beide wethouders 
waren Jan Roelof Hinzel en Henricus van Stiphout. Het "Aardrijkskundige 
Woordenboek der Nederlanden" van A. van der Aa (uitg. 1847, deel XI, 
p. 570) zegt over Veldhoven het volgende: 
" Men telt in de kom van het dorp 24 huizen en 137 inwoners en met de 
daartoe behorende buurtschappen Zonderwijk, Heiberg, Logt en de gehuch-
ten Beers en Schoot 169 huizen en 960 inwoners. De inwoners vinden meest 
hun bestaan in den landbouw, de grond is er zandig en best geschikt voor 
rogge, boekweit, haver en aardappelen, welke laatste alhier meer dan el-
ders geteeld worden. Voortijds bloeide dit dorp ongemeen door de linnen-
weverijen, dan dit handwerk daarna zeer verloopen zijnde, geraakten de 
inwoners, die zich nauwelijks aan de ploeg gewennen konden, in eenen 
kwijnenden staat, welke, niet anders dan door zich meer op den landbouw 
toe te leggen, te herstellen was. 
In dit dorp staat ook het Raadhuis van de gemeente (het wapen is een 
Beeld van de H. Caecilia van goud). De kermis valt op zondag na het ok-
taaf van O.L. Vrouw Hemelvaart." 
Bij gelegenheid van de konsekratie van de nieuwe kerk vroeg pastoor Ver-
hoeven aan Mgr. H. den Dubbelden (brief 15 juni 1548, archief bisdom) om 
het jaarlijkse feest van Kerkwijding, tot dusver gevierd op de zondag in 
het oktaaf van 0.L.Vr. Hemelvaart, te verplaatsen naarde zondag na het 
oktaaf. Het feest van Kerkwijding, met bijzondere luister gevierd, zou 
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dan samenvallen met de kermis. De kermis werd zo tegelijk een burgerlijk 
en kerkelijk feest. 
Een goede indruk over het wonen en werken op het Brabantse platteland 
geeft ons het boek van B. van Dal "Oud-Brabants Dorpsleven" (uitg.1972). 
Zijn beschrijving heeft vooral betrekking op de streek rond Veghel, maar 
doet ons toch voldoende de sfeer proeven van de vorige eeuw, waarin een 
veldwachter nog echt een veldwachter was (op stropers letten); de tijd 
waarin heel weinig verdieSi—én lang gewerkt werd; toen kinderen na hun 
eerste kommunie (+ elf jaar) naar de boer gestuurd werden, niet vanwege 
de verdiensten (bijna niets), maar vooral om goede kost te krijgen. 
Dikwijls is gezegd, dat pastoor, burgemeester en fabrikant de dienst uit-
maakten. Te Helmond deed over hen een sarkastisch rijmpje de ronde: Ze 
drinken een glas, ze doen een plas en laten de zaak voor wat het was. 
Zoals we verderop zullen zien lag deze zaak bij pastoor Verhoeven toch 
wel wat anders. 
In die tijd bezat Veldhoven geen eigen dokter. Voor medische hulp waren 
de mensen aangewezen op Eindhoven of Valkenswaard. Bij bevallingen hiel-
pen vrouwen uit de buurt samen met de vroedvrouw. Haar naam is me niet 
bekend, maar we moeten zeker bewondering hebben voor deze personen, die 
dag en nacht klaar stonden, bij moeilijke bevallingen soms zelfstandig 
moesten beslissen, in noodgevallen de pas geborene doopten en in een ge-
meenschap, waar een dokter niet gemakkelijk bereikbaar was, de eerstaan-
gewezenen waren om hulp te bieden. 
Uit alle berichten over Veldhoven van die jaren is het duidelijk dat de 
materiële welvaart niet groot was. Mochten er al eens omstandigheden op-
treden, die wat meer welvaart konden brengen, dan waren het gewoonlijk de 
best gesitueerden, die dar het meest van profiteerden, zoals b.v. tij-
dens de inkwartiering van 1831 - 1836. In jaren van misoogst werd er in 
vele gezinnen bittere armoede geleden. Ook in tijden van schaarste was 
het weer de bezittende klasse, die profijt trok uit de hogere prijzen van 
levensmiddelen. In het klein speelde zich daar af, waar we nu op wereld-
niveau mee te maken hebben: de rijken worden rijker en de armen armer. 
Soms maakte armoede vindingrijk en solidair. M.J..van den Berg geeft daar-
van een voorbeeld in zijn boekje: Gestel bij Eijnthoven (1955, p. 33). 
"Tegenover het kasteel, bij de oude barrière stond tot + 1850 een boer-
derij, bewoond door Moetje van Dommelen. In die boerderij werd tevens een 
herberg gehouden. En de grote, ruime gelagkamer, met haar open haard en 
zwart berookte balken, was de geliefkoosde ontspanningsplaats van heel 
de omtrek. Daar troffen des zondagsmiddags elkaar de mensen uit Gestel, 
Zeelst, Meerveldhoven, ja, tot Eersel toe. Want 't was er gezellig. 
Bruur van Dommelen zwaaide er de staf en verkocht er pinten bier en bor-
reltjes voor drie cent. Ja, maar drie cent was in die dagen een heel kapi-
taal. Daarom kon je ook een gemeenschappelijke borrel kopen. Deze had on-
geveer de inhoud van een klein bierglas, maar kostte dan ook maar even-
tjes vijf cent. 't Was duur, schrikkelijk duur. 
Echter de geest van koiSperatie, welke vijftig jaar later wonderen zou ver-
richten in 't Kempenland, zat toen de mensen al in het bloed. Tien boe-
ren legden elk een halve cent uit en Bruur tapte vol. Elk mocht op zijn 
beurt een slokje nemen en kwam je als goede kennis toevallig binnen, dan 
-eiden ze: "Doe 'ns mee" en je laafde je broederlijk uit het koeiperatieve 
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glas dezer plaatselijke vereniging tot verbruik van sterk-alkoholische 
dranken." 
Om een beter inzicht te krijgen in de materiële toestand van die dagen 
is het geschrift "Statistiek" (archief parochie) van groot belang. Het 
is door een tijdgenoot geschreven, die uitstekend op de hoogte was, een 
nuchtere kijk bezat en een zekere gevoeligheid had voor deze zaken. 
Als toelichting bij de ontvangen kerkegelden over de jaren 1837-1846 
schreef pastoor Verhoeven aldaar (p. 37-39) het volgende: 
'Wanneer ik in 1826 alhier als pastoor ben gepromoveerd, waren de inge-
zetenen van deze gemeente in het algemeen, weinige uitgezonderd, van 
dezelfde gehalten. Den boerenstand ging op eenen zeer sleepende voet 
voort, en daarentegen de arbeidersclas, als zijnde de levensmiddelen 
zeer laag aan prijs, kwam met hare, alhoew el geringe verdiensten, zoo al 
stilletjes aan haar weinig benodigd bestaan. Er bestonden dus in dezen 
tijd alhier wel geene, zoo men kan zeggen, rijken, doch er waren toen 
ook maar zeer weinige die letterlijk arm waren, en als zoodanige van het 
armbestuur, hetgene volgens de behoeften van dien tijd nog al aanmerke-
lijke fondsen had, wierden bedeeld. Zoodat ik terug ziende op dien tijd, 
in waarheid kan zeggen, dat denzelven gelukkiger en zaliger was voor de 
gemeente in het algemeen, en troostrijker voor mij als pastoor. Want ter-
wijl den boerenstand in die laatste jaren, wat deszelfs bezittingen aan-
gaat, aanmerkelijk was verbeterd, was intusschen de arbeidende cl as in 
dien tijd zeer wat het tijdelijke betreft agteruit gegaan, hetgene als-
toen bijzonder was toe te schrijven aan het misgewas van de aardappel, 
in 1845 reeds begonnen, waaruit immers volgde, dat de granen en andere 
mondbehoeften in prijs stegen. En alzoo, wel is waar, heeft zulks veel 
toegebragt ten voordeelen van den boerenstand, maar is hier tevens de 
arbeidende classe dubbeld gedrukt geworden. Eensdeels te weten van de 
duurte der levensmiddelen, en van den anderen kant om de inhalentheid 
der grootere boeren, welke uit zuinigheid, omdat alles te veel opbragt, 
niet zoveel meer lieten werken, of ten minsten zoo niet, gelijk te voren 
algemeen het gebruik was, de arbeiders in den kost namen, en veel minder 
door bijdragen van brood, aardappelen of andere levensmiddelen, waarin 
zij vroeger zoo mildadig waren, in de behoeften van hunnen noodwendigen 
broeder kwamen te voorzien, zoodat men met deze tijd in billijkheid de 
kerkegelden van de behoeftigen niet konde eischen. En waarom ook op deze 
jaren de som der betaalde kerkegelden zoo aanmerkelijk verminderde, ter-
wijl het getal der agtergeblevene ook grootelijks vermeerderde." 
In zijn beschouwing over de jaren 1847 - 1856 klaagde pastoor Verhoeven 
wederom over de opbrengst van de kerkegelden (Statistiek, p. 43-4), "wat 
wel grootelijks toe te schrijven (is) aan de voortdurende en meer en meer 
toenemende duurte der levensmiddelen. 
Het koren, dat vroeger voor 1844 nimmer tijdens mijne promotie alhier in 
1826 hooger als 90 cts of een gulden het Eindhovensche was verkocht ge-
weest, steeg van lieverlede, en zelfs in de laatste tien jaren tot boven 
de drie gulden. 
De aardappelen ook, die vroeger naauwelijk voor 20 centen het vat ver-
kocht konden worden, bragten toen eenen gulden en dikWerf 23 á 24 stuivers 
op. 
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De boter, die in vorige jaren 20 centen en zomtijds bij winterstijd 25 
centen kostte, liep met die jaren tot 60 en 70 centen het halve kilo, en 
wierd goedkoop beschouwd als dezelve bij somertijd maar 40 á 45 opbragt. 
Dit alles was gunstig voor den boerenstand, die dan ook hieruit wel par-
tij heeft kunnen trekken, en vooral in Veldhoven uit den aardappelteelt, 
waarop zich vele mindere boeren en zelfs zommige arbeiders bijzonder toe-
legden en groote voordeelen uit hebben getrokken, doch intusschen was 
zulks drukkende voor den armen en geringere arbeider, die geen land aan 
zijn eigen had , en die, wanneer hij nog werk konde krijgen in zijn ge-
ring daggeld, dat altijd hetzelfde bleef, het noodige voor zijn bestaan 
niet konden vinden. Terwijl vele der gegoede boeren niets konden missen 
om den armen, jegens welke zij vroeger zoo mildadig waren, te ondersteu-
nen, dewijl alles teveel opbragt, en zij er zich op toelegden hunne lan-
derijen te vergrooten, ten einde zich meer te verrijken. En vandaar ook 
dat de landerijen van jaar tot jaar meer en meer in waarde toenemen, zoo-
dat zommige gronden, welke hier in het zoogenaamde lopense vroeger nauwe-
lijks honderd gulden opbragten tot twee honderd guldens en daar boven 
steegen." 
"Statistiek" (p. 49) over de jaren 1857 - 1866 laat een beter geluid ho-
ren. De opbrengsten waren aanmerkelijk gestegen, hetgeen "bijzonder toe 
te schrijven (is) aan den steeds gunstigen vooruitgang der weeffabrieken, 
en dus de weverij, waarop men zich alstoen meer en meer begon toe te leg-
gen, goede daggelden opleverde. 
Een bewijs wederom, dat den geringere stand altijd nog al bereid is van 
hunne verdiensten voor Kerk en Godsdienstuitoefening met de arme weduwe 
uit het heilig Evangelie iets ten offer te brengen." 
In die armoedige tijd heeft pastoor Verhoeven het gemeentebestuur meerma-
len verweten een verkeerde politiek toe te passen bij de bestrijding der 
armoede, doch "mijne stem was eene stem roepende in de woestijne." ("Sta-
tistiek", p. 39) Bij de beschrijving van het leven van pastoor Verhoeven 
komen we hierop terug. 

Tot slot nog een korte lijst van burgemeesters, sekretarissen en wethou-
ders van de gemeente Veldhoven-Meerveldhoven tijdens het pastoraat van 
pastoor Verhoeven. De lijst is ontleend aan: Inventaris van de Archieven 
van de gemeente Veldhoven, bijlage II. 

Burgemeesters:  

1811 - 1831 J.F. de Wit 
1831 - 1851 H. de Wit 
1852 - 1863 J.C. de Wit 
1864 - 1891 G. Jaspers 

Sekretarissen:  

1821 - 1849  H. de Wit 
1852 e 1862 J.C. de Wit 
1863 - 1890  Peter Louwers 
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Wethouders:  

1825 - 1837  J.R. Hinzel 
1825  -  1838 H.v. Stiphout 
1838 - 1858  J. Smets 
1838 - 1854  H. van den Wildenberg 
1854  -  1881  A. van Erp (vanaf 1859  -  1881 de enige wethouder) 
1858  -  1859 A. Coppelmans 
1859 - 1859  H. Rooijers 

(wordt vervolgd) 

2. GENEALOGISCHE REEKS VAN W.J.C. SENDERS TE VALKENSWAARD 
(Zeelst-Bergeijk-luyks2estel-Valkenswaard)   
(door W.J.C. Senders, Valkenierstraat Oost 195, Valkenswaard) 

(vervolg) 

VI.  Arnoldus Senders  
ged. te Zeelst 19-11-1732 
sust. Johannes Senders en Joanna Maria Peeters 
over1. 23-10-1810 te Zeelst, volgens aangeving van Hendrikus 
Senders, Arnoldus Senders oud omtrent 80 jaren, gewoond hebbende 
te Zeelst in de Brisk, gehuwd geweest, nalatende 5 kinderen uit 
2 huwelijken. 
Hij huwt voor de lste maal te Zeelst op 29-1-1758 met Jennemarie 
van der Meeren, dochter van Nicolaas Huybers van der Meeren en Eli- 
sabetha Willem Boogaers. 
Uit dit huwelijk worden te Zeelst 8 kinderen geboren. 

1. Martinus  (volgt VII) 
geb. 3-8-1759 

2. Maria  
geb. 29-8-1761 
huwt Hendrik Elsen 

3. Joanna  
geb. 18-12-1762 
overleden 24-8-1782 te Zeelst 

4. Gertrudis 
geb. 15-4-1764 
jong overleden voor 23-4-1773 

5. Adrianus  
geb. 16-10-1765 
jong overleden voor 23-4-1773 

6. Elisabetha  
geb. 10-12-1766 
jong overleden voor 23-4-1773  

7. Wilhelmina  
geb. 11-4-1768 
huwt op 20-2-1791 te Zeelst met Christiaan Cuypers 

8. Adrianus  
geb. 21-9-1769 
overleden tussen 1773 en 1810 

Arnoldus Senders huwt voor de 2de maal te Zeelst op 2-5-1773 met 
Goverdinia (Ardinia) Leyten, geboren te Blaarthem, overleden op 
22-1-1814 te Zeelst, oud 70 jaar, domicilie "Au Bus".  

Uit dit 2de huwelijk worden te Zeelst 7 kinderen geboren. 

1. Joannes  
geb. 24-3-1774 

2. Petrus  
geb. 3-7-1776 

3. Henricus  
geb. 15-11-1778 

4. Godefridus  
geb. 9-6-1781 
overleden 13-11-1795 

5. Hendrikus  
geb. 28-12-1783 
landbouwer, wonende te Meerveldhoven 
huwt op 6-5-1814 te Veldhoven met Petronella van Lotringen 

6. Catharina  
geb. 7-4-1786 

7. Adrianus  
geb. 20-11-1789 

De kinderen onder 2, 3, 6 en 7 zijn overleden voor 23-10-1810. 
Jan Senders treedt als getuige op bij de doop van een kind van Mar-
tinius Senders. 

Veldhovén R. 48 fol. 50 d.d. 23-4-1773 staat van inventaris van Ar-
noldus Senders, wonende te Zeelst, weduwnaar van wijlen Anna Maria 
Vermeeren ten behoeve van 5 kinderen, namelijk 
Martinus, Adriaan, Maria, Johanna, Willemijna. 
Arnoldus verklaart bij deze akte niet te kunnen schrijven. 

Arnoldus Senders was in 1784/1785 kollekteur der verpondingen te 
Zeelst. 
Veldhoven R. 44 fol. 212 d.d. 26-8-1762 huurt Arnoldus Senders van 
Peternel Timmermans, weduwe van Peter Borgers, een huis, stallinge, 
hof, boomgaard en aangelegen akker- en weiland te eelst op 't jept 
voor de tijd van 6 jaar, de huur bedraagt 40 gulden per jaar, bene-
vens 2 karren wit zand. De huur vervalt met Pasen (lste maal Pasen 
1764). 
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Als borg voor deze huur treedt op Peeter Senders. 

Véldhoven R. 60 fol. 77 d.d. 30-11-1810 vindt er een gedeeltelijke 
boedelscheiding plaats. 
Maria Senders gehuwd met Héndrikus Elsen, Willemijna Senders gehuwd 
met Christiaan Cuypers, allen wonende te Veldhoven en Elisabeth Bex 
wonende te Bergeijk samen met Hendrik Elsen voogd over de 2 minder-
jarige kinderen van wijlen Martinus Senders, verwekt bij Elisabeth 
Bex, ontvangen uit handelen van Goverdina Leyten 240 gulden, zulks 
ter voldoening van hun erfportie. 

Bij testament (Veldhoven R. 47 fol. d.d. 25-11-1769) en later bij 
testament (Veldhoven R. 49 fol. 84) d.d. 7-10-1775 van Nicolaas 
Huybers van der Meeren en Elisabeth Willems Boogaers wordt aan de 
kinderen van wijlen hun dochter Jennemie van der Meeren verwekt 
door Arnoldus Senders toebedeeld een tweetal stuks onroerende goe-
deren die Elisabeth Willem Boogaers bij een deling in 1769 van haar 
vader Willem had gekregen; namelijk: 

a. huis en aangelag te Zeelst op " 't Hboieven", alsmede de "wei-
landen en groeslanderijen" welke door Arnoldus Senders worden 
gehuurd, alsmede de "Hbornvense Acker"; 

b. een perceel "De Papevoort" en de onbedeelde helft in de "Wilg-
acker" te Zeelst, groot ca. 5 lopensaten. 

Volgens het Verpondingsboek nr. 1425 fol. 58 van 1777 - 1785 aanwe-
zig op het streekarchief te Oirschot betaalde Arnoldus Senders t.b. 
v. 3 kinderen de navolgende verpondingen: 

het half Bleexke, 39 roeden 0- 3-12 
het hoorenven, 1 lopen 5 roeden 0-13- 0 
de Paapevoort, 1 lopen 45 roeden 0-16- 6 
het achterste Hooiven, 2 lopen 36 roeden 1- 6- 8 
den nieuwen dries, 1 lopen 10 roeden 0-14- 0 
het Eusel, 1 lopen 34 roeden 0-18- 0 
den nieuwen acker, 2 lopen 0-17- 8 
.het heybugtje, 2 lopen 28 roeden 1- 7- 0 
de veldjes met het bussele, 7 lopen 18 roeden 1- 0- 8 
huis, hof en aangelag, 7 lopen 5 roeden 3-10- 0 
het half bugtje aan de hey, 1 lopen 0- 9- 8 
het bleexke van Anthony Zeegers, 391 roeden  0- 3-12 

3.  NOG EENS: EEN PRINS VAN NASSAU IN 1668 TE OIRSCHOT OVERLEDEN 
(door Dr. Q.A.M. Eijsbouts, Eindhoven) 

Op de publikatie in CAMPINIA, aflevering 12, blz. 234/235, van de hand 
van mevrouw J.M. van Leuven-Meurs, mochten wij van Dr. Q.A.M. Eijsbouts 
te Eindhoven de navolgende interpretatie van de desbetreffende oude akte 
ontvangen. Voor deze wetenschappelijke uiteenzettingen willen wij bij 
deze onze oprechte dank betuigen. 
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"Met veel genoegen las ik de transcriptie van de oude akte uit 1668 over 
de sectie op het lijk van Prins Karel. 
Ik lees er het volgende uit: 
De prins had een hoofdwond, die volgens de geleerden voorspoedig zou zijn 
genezen, ware het niet dat een gal= en leveraandoening een vroegtijdig 
einde aan zijn leven had gemaakt. Hun exacte beschrijvingen zijn uiter-
mate summier. Dat de galblaas slap is wil niets zeggen en dat een klein 
deel van de lever naast de galblaas zwart-bruin was, kan nog eerder het 
gevolg zijn van een stomp letsel dan van een infectie, die toch de gehele 
lever zou hebben aangetast. Kortom, mijns inziens was er geen sprake van 
een ziekte, doch waarschijnlijk heeft men een lichamelijk letsel, dat via 
een hersentrauma gemakkelijk de dood veroorzaakt kan hebben, willen ver-
doezelen. Dat de wond aan het hoofd noch gezwollen noch geinfecteerd was, 
betekent slechts dat de dood spoedig na het ongeval is ingetreden. 
Men bedoelde destijds met cholera: galziekte (chole betekent gal). Dit 
was een totaal andere ziekte dan de besmettelijke ziekte, die nu officieel 
cholera heet. In ieder geval was het noemen van het woord cholera toch 
voldoende om zoveel respect in te boezemen, dat men niet elders de diag-
nose lichtvaardig zou gaan verifiëren en dat zal voor Arnoldus Feij vol-
doende geweest zijn." 

4.  NOG EENS: "CIS RIET"  
(door J. Bijnen, Oerle) 

Aantekening bij het verhaal van meester C. Rijken, Campinia nr. 12, 
blz. 187. 

Franciscus Bijnen, alias Cis Riet, werd geboren te Waalre op 21 maart 
1813 en overleed aldaar op 7 november 1891. Hij was een zoon van Jacobus 
Bijnen en Alberdina van Riet. 
Het is wel zeker dat hij zijn bijnaam "Riet" dankt aan zijn moeder. 
De konklusie van Meester Rijken, als zou Cis zijn leven lang celibatair 
gebleven zijn, is wat voorbarig. Op 15 juni 1844 huwde hij te Waalre (31 
jaar oud) met Johanna Maria Peels (zij was 50 jaar). Vanaf 3 januari 
1855 was hij weduwnaar. 
Het avontuur van Cis is zelfs heden ten dage bij oude Waalrenaren nog 
bekend. 

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST) 

Wegens ziekte van onze desbetreffende medewerker zien wij ons genoodzaakt 
dit hoofdstuk nog een aflevering uit te stellen. 
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XIII. EEN MEDICINAAL RECEPT UIT HET JAAR 1630 TEGEN "VERSTOPTE BORST" 

Op 10 november 1973 publiceerde het Streekarchivariaat Noord-Kempenland 
een oud medicinaal recept tegen borstklachten. Onder de 17de-eeuwse amb-
tenaren der Vrijheid Oirschot-Best kon men naast minnezangers en dich-
ters ook personen aantreffen, die buitengewoon interesse hadden voor art-
senij of homeopatie, getuige de schriftelijke neerslag van enige medische 
adviezen, die tussen de oude administratieve bescheiden werden gevonden. 
Op ons verzoek aan de lezers, om de voor ons onbekende kruiden of genees-
middelen te omschrijven en te verklaren, werd door de heer A. van Esch, 
drogist te Oirschot en tevens ijverig speurder in de oude archieven, op 
zeer spontane wijze gereageerd. Wij laten hier eerst de letterlijke oude 
versie van genoemd recept volgen: 

"Electuarium om verstopte borst te doen ruymen. 
Recipe: contorij, boelkenscruijt, ysop, duvekervel, venushaer, 
venckel, elcs een hant vol; vighen, calissienhout, carenten, elcs 
II loot; boomvaer, alautwortel, elcx een loot; anijssaet, II loot; 
dele materien gestoten groff ende gesoden in anderhalf quart witten 
wijns ende een half quart scoen waters, ter helft ingesoden ende 
doer eenen doeck geslagen, ende soet gemaect met suker of bastert, 
ende des morgens nuchteren een groten croes bloetwarm gedroncken 
ende des avonts na den eten 1 croes." 

Aan dit recept voegden wij in de publikatie de volgende noten toe: 
1) electuarium = uitgezocht recept 
2) recipe = neem 
3) contorij = een ons niet bekend kruid (wie weet het?) 
4) boelkenskruid = leverkruid 
5) ysop = hysop (plant, waaruit geneeskrachtige olie werd gewonnen) 
6) calissienhout, ons niet bekend (wie weet het?) 
7) carenten . krenten 
8) boomvaer = boomvaren 
9) alautwortel = aluinwortel? 
De heer A. van Esch antwoordde hierop als volgt: 
"Naar aanleiding van dit zeer interessante artikel in STREEKBELANGEN nr. 
3 d.d. 10-11-1973 onder de titel "Oirschotse Archivalia" neem ik de vrij- . 
heid de volgende opmerkingen en aanvullingen te geven betreffende de in 
het recept, genoemde kruiden: cantorij is mij als zodanig onbekend. Wel 
staat bekend Santorij of Centaurij. Dit is het befaamde Herba Centaurii 
of Duizendguldenkruid, in de volksmond ook wel Koortsbloem en Aardgal. 
Boelkenskruid is inderdaad Leverkruid of Drakenbloed of Avermonie. Dure-
kervel is Duivenkervel, heeft echter niets met onze (tuin)Kervel te ma-
ken. Het heet Herba Tumariae of Akkerkruid en Aardrook. Venushaer is ook 
bekend als Maanvaren. Calissienhout is zoethout, nu nog de grondstof voor 
drop. Boomvaer is Boomvaren of Eikenvaren, een algemeen voorkomende va-
rensoort. Alautwortel zal moeten worden gelezen Alantwortel, Radix Helenii 
of Inula Helenium (genoemd naar Helena, de vrouw van koning Menelaas), in 
de volksmond ook genoemd Odinskop. Deze namen wijzen duidelijk op de zeer 
oude bekendheid met de geneeskrachtige eigenschappen van deze plant tegen 
allerlei kwalen (o.a. sterk slijmoplossende werking). Diverse van deze in 
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het onderhavige recept genoemde plantendelen worden vandaag nog in onze 
hoestsiropen verwerkt. A. van Esch, drogist."' 
Hiermede is ons recept van 1630 in extenso omischreven en verklaard, 
waarvoor wij de heer van Esch onze oprechte (tank betuigen. 

Redakt;ie Campinia. 

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN 

(vervolg) 

7.  GILDEREGLEMENT VAN HET ST. WILLIBRORDUSGILDE TE WAALRE 

(10 oktober 1814) 

Het 56 artikelen bevattende reglement van het: St. Willibrordusgilde 
1 te Waalre d.d. 10-10-1814 is een der omvangrijkste en in extenso 
uitgeplozen gildevoorschriften in deze regio, In het jaar 1979 hoopt 
het gilde zijn 750-jarig bestaan te kunnen vieren. Aangaande het juis-
te stichtingsjaar tasten wij echter heden nog in het duister. Een 
diepgaand onderzoek in de oude rechterlijke alrchieven (Vrijwillge recht-
spraak) van Waalre zal misschien enig licht e)p deze materie kunnen wer-
pen. Wij hebben gemeend, het reglement van 114 zonder kommentaar of 
verklaringen te kunnen publiceren, daar de giddebroedees en de aandach-
tige lezers de inhoud van dit "contract" uit het begin der 19de eeuw 
zonder veel moeite zullen kunnen begrijpen. 

CONTRACT 

Waar aan wij ons alle thans bestaande gildeb]roeders van de parochiale 
gilde van den Heiligen Willebrordus te Waalre. vrijwillig verbinden 
om ons daar na te gedragen op de boete en stiraffe bij ieder artikel 
van overtreeding van dit rechtscontract vermeld, ter nakoming en tot 

 

bewijs van onze vrijwillige verbintenis hebben wij dit contract ieder 
met onze naam of bij gebrek van schrijfkunde met een kruisje onder-
teekend in presentie van de overigheid. 

Artikel 1 
Door dit contract vervallen alle vorige bestaande ordonnantiën en con-
tracten en zijn dus van geen krachten meer. 

Artikel 2 
Daar er door het driemaal agtereenvolgend afschieten van den konings-
vogel door een en denzelven gildenbroeder er thans een kijzer bestaat, 
zoo zal dezelve voor zijn leeven genieten den zilveren vogel van de 
gild ten ware er een ander gildebroeder kijzer kwam te schieten waaraan 
dan den thans bestaande kijzer de vogel evengenoemd af zal moeten staan 
voor een half ton bier ten kosten van de gil de aan hem thans bestaanden 
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kijzer of zijne erfgenamen te voldoen welke laatstgenoemde kijzer geene 
aanspraak tot eigendom van zijne twee vorige gekochte zilvere schilden 
heeft, doch is tot geen derde schilt verplicht. 

Artikel 3 
De kijzer blijft voor zijn leeven en de andere overigheid ieder volgens 
hun vorig accoord of gebruik in hunne employen bevestigt tenzij zij ar-
tikel 42 kwamen te overtreeden. 

Artikel 4 
De overigheid de moetwillige plichtige niet tot de daartoe staande boe-
te of straffe veroordeelende of de onschuldige veroordeelende tot boeten 
of straffen en dat met hun weeten, zoo blijft dit op hunnen zielen last 
staan tot dat zij voor de vrijgelatene plichtige de boeten betaald heb-
ben of de onschuldige veroordeelde hun geld wederom gegeven hebben. 
Deze betaling en wederomgeving moet van die overigheid die onregtvaar-
dig veroordeeld. heeft, geschieden. 

Artikel 5 
Iemand der gildebroeders het zij overigheid of gemeene niet willende 
hunne plicht in dit contract vermeld na komen zullen hun regt als gil-
debroeder verliezen en zal tot zijn schade een van de overigheid zijn-
de met een duit op de trom getromt worden tot dat de duit van de trom 
valt als wanneer hij de duit op kan rapen of niet, maar hiermede zal 
hij ophouden eenig regt als gildebroeder te profiteeren. Insgelijks zal 
gehandeld worden met de gemeene gildebroeders echter met dat onderscheid 
dat er dan twee duiten op de trom geleid zal worden. 

Artikel 6 
De overigheid van de gild hebben een gelijke stem in het oordeelen over 
het schieten van konings- of prijsvogel, over het uitleggen, over't 
teeren, over het kopen of verkopen, huren of verhuren ten voordeele van 
de gild en in alles wat in dit contract niet is uitgedrukt aan wie dat 
het bevel afhangt, en zullen zich in alle deeze gevallen na de meeste 
eensgezinde onder hun moeten gedragen op boete van het vermelde in ar-
tikel 5. 

Artikel 7 
De capitein zal voorgaan in den trek en gevolgd zijn van de kijzer in-
dien de kijzer gelieft op te trecken. De kijzer zal aan ieder zijde met 
een gildebroeder of grennedier vergezelschapt worden in den trek, als 
ook de koning, die op den kijzer volgen zal. De koning zal gevolgd wor-
den van de vaandrich en deze van de tamboer en na den tamboer alle de 
gildebroeders twee en twee in goede orde en regte linie. 

Artikel 8 
De hoofdman en deekens moeten zorg dragen dat op de manier in artikel 7 
vermeld den trek geschiede en zullen hierom rontom den trek moeten gaan 
en zorg dragen dat de kijzer en koning ieder van twee gildebroeders of 
grennediers aan hunne zijde vereert zijn. De kijzer en koning hebben 
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het regt, indien zij hier meede niet vereert zijn om dezelve aan den 
hoofdman of deekens te ordonneren welke ze hun dan dadelijk zullen moe-
ten bezorgen op de boete van vijf stuyvers. Geen gildebroeder zal zig 
aan de order van hoofdman of deekens mogen onttrekken op boete van vijf 
stuyver die zij hun zullen moeten geeven ter nakoming van artikel 11. 

Artikel 9 
Als de gildebroeders optrekken met de kermis of St.-Willebrordus, zul-
len er in den trek geene linnekeelen, voorvellen, sloven of voorschoten 
mogen gedragen nog gerookt worden of klompen gedragen. Het verbod van 
klompen is niet toepasselijk op zieke of zeer oude menschen. De over - 
treeders van deezen artikel 9 zijn voor ieder rijs vijf stuyver schuldig. 

Artikel 10 
Als de gildebroeders optrekken met de kermis of St.-Willebrordus, zal de 
overigheid ieder in hun beroep in volle costume moeten zijn. 

Artikel 11 
De hoofdman en deekens moeten zorgen, dat aan den inhoud van artikel 9 
stiptelijk wordt voldaan als meede dat de gildebroeders alle hunne 
overigheid volgen in den trek in dier voegen als in artikel 7 is ver-
meld. 

Artikel 12 
De capitein heeft de commande in den trek, om halt te doen houden, om 
te doen marcheeren, om het geweer te doen prezenteeren, om eere of 
vreugde scheuten te ordonneeren, te weeten bij de uithaling van kijzer 
of koning of voor de huizen van aanzienelijke persoonen als bij de heer 
pastoor etc., alsmeede om het vaandel te doen draayen door den vaandrik. 
Doch zoo haast als de meerderheid der overigheid oordeelt, dat de capi-
tein de intentie van de poincten in deezen artikel 12 vermeld door zij-
ne commande te buiten gaat met daar van een spottelijk gebruik te maken, 
zal de capitein in de boete van twaalf stuivers vervallen zijn, en niet 
van dit spottelijk gebruik af willende zien zal dadelijk met hem inge-
volge artikel 5 gehandeld worden en de hoofdman zal provisioneel zijn 
functie waarneemen. 

Artikel 13 
De hoofdman zal zijn de kassier van alle inkomsten van de gild en de 
bewaarder ten ware door de meest eensgezinde der overigheid daar anders 
over beschikt wierde, ook der papieren en kaart, welke laatste als ook 
de lijst der gildebroeders door hem of namens hem door een der overig-
heid word gelezen, maar zal geene uitgaven mogen doen voor al eer hij 
er al de andere overigheid over geraadpleegt heeft en hunne goedvinding 
verworven en in geval van oneenigheid onder hun zal't door de meeste 
eensgezinde van de overigheid gedesideerd worden. 

Artikel 14 
De overigheid ingevolge artikel 6 overeengekomen zijnde om een konings-
vogel te schieten, zoo zal dit moeten toegaan op de volgende manier. 
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Iemand van de overigheid zal zich vervoegen bij het hoofd van't gemeentes 
bestuur of bij iemand die in zijn plaats gesteld is en hem zijn toestem-
ming tot het schieten verzoeken als meede om den eersten scheut te doen. 
Zijne toestemming verzocht hebbende zal de hoofdman door den tamboer aan 
de gildebroeders doen ordonneeren, dat de gemeene gildebroeders met geweer 
en de capitein vaandrik en deekens in volle costume ingevolge artikel 10 
op zeekere bepaalde uur in de gildekamer moeten compareren ten einde met 
hem hoofdman die op de bepaalde uur ook present zal moeten zijn gezament-
lijk na de verblijfplaats van kijzer of koning te trekken in de beste or-
de. De hoofdman moet zorgen, dat hij de uur zo even genoemd zoo vroeg be-
paald, dat er in de ruimte tijd is om den kijzer of koning uit te halen 
om alzoo op de uur die van te voren door de overigheid bepaald moet zijn 
aan de schutsboom alle teegenwoordig te zijn tot het schieten van den vo-
gel. De lijst der gildebroeders zal in de gildekamer op de door den hoofd-
man bepaalde uur van compareeren door den hoofdman of iemand van de ove-
righeid in zijn plaats afgelezen worden, en die er dan niet teegenwoordig 
is zal vervallen zijn in de boete van vijf stuijver. De minste boete bij 
alle andere gevallen van non comparitie is 5 stuiver. 

Artikel 15 
De hoofdman is verpligt van alle de boete eene naaukeurige annotitie te 
houden als meede den oudsten deeken te weeten die deeken die het langsten 
deeken geweest is. De hoofdman en de laatstgenoemden deeken moeten ieder 
annoteren den datum jaar en waarom iemand in de boete is. 

Artikel 16 
De capitein is gehouden om eens jaars op eenen oeverwachten tijd en op 
een en den zelven dag schriftelijk van hoofdman en oudsten deeken van 
hun ieder door den tamboer te laten vorderen een schriftelijk extract 
uit hunne lijsten van nog in te vorderen boeten welk extract de hoofd-
man en ook de oudste deeken binnen vierentwintig uren na de afvordering 
aan de capitein zullen moeten doen toekomen op de boete van eenen gul-
den. Deeze boete zullen stip moeten gevorderd worden, inteegendeel die 
van hoofdman of oudsten deeken di't extract schrijft of doet schrijven 
op het oogenblik van de aanvraag en het op die moment door den tamboer 
aan den capitein doet geworden zal hij hier voor ten koste van de gild 
profiteeren vijf stuijvers. De tamboer is gehouden op de boete van eenen 
gulden zoo haast als hij van den hoofdman of oudsten deeken zoo even ge-
noemd extract ontvangen heeft het dan dadelijk na den capitein te bren-
gen zonder eerst met dit extract bij hoofdman of oudsten deeken te gaan, 
die hun extract nog moeten geven, als bij exempel de tamboer 't extract 
van den hoofdman heeft moet hij't na den capitein brengen zonder eerst na 
den oudsten deeken te gaan. Dit extract van den hoofdman bij de capitein 
gebracht hebbende gaat hij na den oudsten deeken om het ook een van hem 
af te vragen. 

Artikel 17 
De capitein zal s'jaarlijks als er geteerd word de extracten in artikel 
16 vermeld aan de andere overigheid moeten tonen of reeden waarom hij ze 
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niet kan tonen op boete van eenen gulden. 

Artikel 18 
De volgens artikel 14 bijeengekomene gildebroeders zullen zig in de beste 
orde vervoegen aan de verblijfplaats van den kijzer indien hij binnen 
dorps is en niet verboden heeft. Aan zijn verblijfplaats gekomen zijnde 
zal de capitein hoofdman en deekens zorgen, dat de gemeene gildebroeders 
zig in eenen ronden cirkel voegen op de manier, dat er in hun midden het 
vaandel onbenauwen kan gedraaid worden, welk vaandel dan ook door den 
vaandrik in hun midden moet gedraaid werden, waar na de capitein ieder 
gildebroeder eens kan laten schieten of niet na welgevalle, behalven het 
schieten na den vogel zal er .geen scheut geschoten mogen worden buiten 
de orders van den capitein op boete van vijf stuijvers. 

Artikel 19 
Na dat de kijzer uitgehaald is zal ook op dezelfde wijze als van den kij-
zer de koning uitgehaald worden. 

Artikel 20 
De kijzer en koning ieder afzonderlijk zijn verplicht bij hunne uitheling 
de andere overigheid ten minsten met bier op hunne koste te doen trac-
teeren en de gemeene gildebroeders met bier. 

Artikel 21 
De capitein moet zorg dragen dat hij marsch commandeert als ieder gilde-
broeder omtrent tweemaal staande beens gedronken heeft waarna zij geza-
mentlijk na den schutsboom moeten trekken op de manier in artikel 7 aan-
geweezen en den houten van te voren daartoe bereid op den schutsboom 
stellen zonder een plaat onder de vogel te doen. De schutsboom met de 
vogel er op welgerigt zijnde zal den principalen wethouder van het ge-
meentes bestuur of iemand in zijne plaats den eersten scheut worden aan-
geboden en de koning de tweede en na de koning alle gemeene gildebroeders 
en ingeval van twijffel wie dat de vogel afgeschoten heeft, zullen de 
meeste eensgezinde der overigheid na naauwkeurig onderzoek uitspraak doen 
hoe het hun voorkomt en dit zal den twist beslissen. Op deeze wijze moe-
ten ook de prijsvogels geschoten worden met dat onderscheid, dat er dan 
geen kijzer of koning uitgehaald en wordt, maar zijn op dezelve boeten 
verplicht te compareren. 

Artikel 22 
Indien de fungeerende koning de konings-vogel komt af te schieten, is hij 
dubbelde koning en tot een tweede zilvere ordinair schilt verpligt ten 
voordeele van de gild en dat wel voor dat er wederom een konings-vogel 
geschoten word. 

Artikel 23 
:enen gemeenera gildebroeder de konings-vogel afgeschoten hebbende is hij 
koning en den ouden koning die nu longsten deeken is doet den nieuwen ko-
ning de schilten aan, waar door den oudsten deeken te weeten die't lang- 
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ste deeken geweest is gemeene gildebroeder wordt en die eerst den jong-
sten deeken was treed in den oudsten deeken zijne plaats. 

Artikel 24 
De nieuwe koning is zoo en op zulk eenen tijd een zilvere schilt verpligt 
als er in artikel 22 van een dubbelde koning een tweede vereist wordt, ie-
mand wordt ter bewaring van al de schilten door overigheid aangewezen. 

Artikel 25 
Indien een dubbelde koning de koningsvogel komt af te schieten, is hij 
kijzer. 

Artikel 26 
Door Overigheid waar van in dit contract zeer dikwils melding gemaakt 
wordt, worden verstaan de kijzer of kijzers indien er meer als eenen is, 
de koning, de capitein, de vaandrik, de hoofdman en de twee deekens. 

Artikel 27 
Op den dag dat er geteerd word moeten alle die iets aan de gild verpligt 
zijn hunne schuld op aanvraag van de overigheid voldoen als van in en uit 
de gild gaan, van trouwen, sterven of boeten. 

Artikel 28 
Het zal aan de overigheid vrijstaan op de dagen dat er geteerd word ge-
suikerd bier te drinken op een appart vertrek terwijlen de gemeene gil-
debroeders zich met ongesuikerd zullen moeten behelpen. 

Artikel 29 
Het zal aan de meeste eensgezinde der overigheid vrijstaan om van iets 
dat tot voordeel of tot goede orde van de gild of tot een deftig plaizier 
of tot honorable statie diend gebruik te maken als het niet uitdrukkelijk 
teegen dit reglement en strijt. Geene overigheid buiten dorps wonende be-
hoeft geciteerd te worden in welke gevallen dat het ook moge wesen, en 
hetgene de.binnen dorps wonende meeste eensgezinde overigheid ook buiten 
hunne prezentie verrigt overeenkomstig dit contract moeten de andere ove-
righeid zich laten welgevallen. 

Artikel 30 
Ieder jaar dat er geteerd word moet den hoofdman aan de andere overigheid 
specifique reekening doen van in- en uitgaaf als ook moet den hoofdman en 
oudsten deeken als dan aan de andere overigheid vertonen den boeten-lijst. 

Artikel 31 
De hoofdman en oudsten deeken zijn verplicht op de boeten van tien stuij-
vers voor iedere neglizatie naauwkeurige annotitie te houden van de onder 
de gild gekomene, van die van trouwen geld aan de gild schuldig zijn als 
meede van de overleedene gildebroeders waarvan de erfgename geld aan de 
gild schuldig zijn. 

Artikel 32 
Als er geteerd word zullen na genomen raad-houding onder alle de overig-
heid de meeste eensgezinde van hun dag, uur van begin en einde van teeren 
aan de gemeene gildebroeders moeten bekend maken. Ten tijde van't teeren 
zullen er alltijd twee van de overigheid in de gildekamer prezent moeten 
zijn en wel voor de eerste twee uuren de koning en capitein ten ware zij 
een ander overste in hun plaats hadden gesteld. De koning en capitein moe-
ten binnen de twee uuren afgelost worden door de vaandrik en hoofdman of 
wel door een ander overste in hun plaats gesteld. De vaandrik en hoofdman 
moeten wederom binnen twee uuren afgelost worden door beide de deekens. 
Geene van de overigheid zal een ander overste door dwang in zijne plaats, 
konnen stellen. 

Artikel 33 
Eene van de overigheid, aan eene van hunne plicht in artikel 32 vermeld 
ontbreekende, zal hij ieder, keer betalen zes stuijvers. 

Artikel 34 
De meeste eensgezinde der overigheid, na met alle de overigheid geraad-
pleegt te hebben zullen de gemeene gildebroeders tot het uitleggen van agt 
stuijvers per man konnen noodzaken ieder jaar op straffe bij artikel 5 
vermeld. De overigheid is aan't zelve uitleggen en straf onderworpen als 
de gemeene. 

Artikel 35 
Alle oversten de deekens uitgenomen die volgens hun vorig accoord of ge-
bruik hun emploi vervallen is, zullen ophouden als overste te fungeeren 
en hun emploi zal ten voordeele van de gild aan de meest biedende voor 
den tijd van vier agtereenvolgende jaaren verkocht worden en zoo met ver-
kopen voor vier jaren na verloop van ieder vier jaren continueren zullende 
de koper gehouden zijn aan de gemaakte voorwaarde. 

Artikel 36 
Jaarlijks op St.-Willebrordus dag zullen de gildebroeders gezamentlijk op-
trekken en als dan zal er een mis gedaan moeten worden ter eere van St.-
Willebrordus voor de leevende en overleedene gildebroeders als ook zal er 
op die dag een wassche kers ten koste van de gilde en ter eere van St.-Wil-
lebrordus aan de kerk vereerd worden. De hoofdman is zelfs zonder nadere 
aanzegging der overigheid op boeten van eenen gulden gehouden een en ander 
van dit artikel tijdig te bestellen ten ware de meeste binnen dorps wonen-
de overigheid hem tijdig voor het geheel of gedeelte opzegging deed. 

Artikel 37 
Ieder gildebroeder is 'sjaarlijks eene stuijver verpligt aan den tamboer. 
Iemand der gildebroeders, verkiezende met eere uit de gild te zijn op de 
manier dat zij er ten allen tijde mits de geregtigheid van inkomen wederom 
betalende weeder in konnen komen, moeten geeven twee gulden. 

Artikel 38 
De deekens gaan af en komen aan zoo als in artikel 23 is vermeld, nochtans 
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zoo een deeken komt te sterven of op een ander wijs uit de gild te rake, 
zoo moet zijn emploi verkogt worden aan de meestbiedende voor en tot den 
tijd dat men weederom een koningsvogel zal schieten. 

Artikel 39 
Als wanneer er geteerd word, zal ieder gildebroeder een of uiterlijk twee 
vrouwspersonen meede in de gildekamer mogen brengen en dezelve met het 
gildebier tracteeren en er verder zijn plaizier meede mogen maken zoo 
als het van de overigheid word toegestaan, nochtans zullen deeze vrouws-
personen meer als vijftien jaren oud moeten zijn. 

Artikel 40 
Geene mansmenschen geen gildebroeders zijnde zullen in de gildekamer 
mogen zijn evenmin kinders ten ware een tamboer en muzikanten. 

Artikel 41 
Deezen artikel, eenen van de voornaamsten zijnde, zal hierom met de 
meeste stipheid moeten geobserveerd worden. Geene van de overigheid 
heeft de magt om te permiteeren aan iemand om een onnodig, spottelijk 
of schandelijk gebruik te maken van de capiteins spies of van de schil-
ten en volstrekt niet van het vaandel. De overigheid, dit zelfs doende, 
zijn ieder rijs vervallen in de boeten van eenen gulden en indien zij 
het aan iemand permiteeren en daar bewijs van zijnde zijn zij verval-
len in dezelve boeten van eenen gulden. Iemand geene overigheid zijnde 
en van voornoemde ornementen een misbruik makende zonder bewijs van 
permissie van de overigheid is in de boeten van tien stuijvers. De 
overigheid zijn verpligt alle de ornementen aan de gild behorende in 
de gildekamer te laten ten ware er anders krachtens artikel 13 over 
beschikt wierde en een ander aangewezen door de overigheid. 

Artikel 42 
Iemand van de overigheid, eenen artikel waarop straf of boeten staan 
komende te overtreeden, zullen zij de straf of boeten voldoen als zij 
door de meeste eensgezinde van de andere overigheid van overtreeding 
beschuldigd worden. Hiervan is de kijzer in de volgende gevallen vrij-
gesproken te weeten: hij kan tot geen kosten van uitleggen genoodzaakt 
worden en kan compareeren of niet na zijn welgevallen. Voor de rest is 
hij zoo wel als de andere overigheid aan alle boeten onderworpen. 

Artikel 43 
De overigheid van de gild zal oordeelen over de overtreeders van dit 
reglement en hun tot de daartoe staande boeten condemneeren en ingeval 
van onenigheid onder de overigheid oft wel of niet voor overtreeding 
moet aangemerkt worden, zal de meerderheid van de overigheid het von-
nis strijken en de andere overigheid zal hiermeede genoeten moeten 
nemen. 

Artikel 44 
Zoo iemand van de oversten, de koning uitgenomen-, den konings-vogel  
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komt af te schieten, is hij koning en zijn vorig emploi is ten voor - 
deele van de gild vervallen en er moet meede gehandeld warden ingevol-
ge artikel 35, nochtans de kijzer den koningsvogel afgeschoten hebben-
de is hij koning en zijn vorig emploi is en blijft vervallen. 

Artikel 45 
Als wanneer er een gildebroeder wordt begraven, zal den hoofdman door 
den tamboer ieder gildebroeder een half uur voor dat de overluchting 
van voornoemde overledene gehouden wordt in de gildekamer siteeren. 
omtrent op den bepaalden tijd dat de gildebroeders moeten gecompareerd 
zijn, zal den hoofdman of iemand van de overigheid in Zijne plaats den 
gildenlijst afieezen en die er dan niet is zal in de boeten vervallen 
zijn van vier stuivers. Na de afleezing zullen zig de gildebroeders 
ingevolge artikel 7 en 8 na de kerk vervoegen en zijn ieder schuldig 
een mis voor den overleedenen gildebroeder te horen en onder de lijk-
mis na gewoonte offeren. Na dat de Goddelijken dienst t'eenemaal zal 
geeindigd zijn, zal de capitein buiten aan de kerk zorg dragen, dat de 
trom een wijnig gehoord word, waarop de gildebroeders zig alle buiten 
de kerk moeten begeeven om de orders van de capitein af te wagten, 
waarna zij zig op die wijze als in artikel 7 en 9 is vermeld na het 
lijkhuis zullen vervoegen en daar volgens gewoonte eenigen tijd met 
de vrienden en geburen bidden, waarna de deekens het lijk met de kist 
buiten het sterfhuis zullen moeten brengen en het behoorlijk op de baar 
stellen op de boete van het verhandelde in artikel 5. Nochtans zal't 
aan de deekens ten hunne kosten vrijstaan om iemand ter buiten bren-
ging van't lijk in hunne plaats te stellen. Het lijk alzoo buiten ge-
bracht zijnde, ordonneerd de hoofdman of deekens vier ongehuwde gemee-
n gildebroeders om het lijk na de kerkhof te dragen, doch indien den 
overleedenen gehuwd was, moet hij door de getroude gemeene gildebroe-
ders gedragen worden ten ware er geen genoegzaam getal getroude waren 
in welk geval zij door de ongetroude moeten ondersteunt worden. De ge-
meen gildebroeders door hoofdman of deekens tot het dragen van het 
lijk gecommandeerd zijnde zullen zij hiertoe dadelijk over moeten gaan 
op de boete van vijf stuijvers. 

Artikel 46 
Zoo het lijk wat ver gedragen moet worden, zullen de dragers op order 
van hoofdman of deekens onder de weg afgelost worden. 

Artikel 47. 
Het lijk begraven zijnde zal een wijnig van de kerkhof de gildelijst 
wederom afgelezen worden en die er dan niet teegenwoordig is, is ver-
vallen in de boete van vier stuijvers, zoodat iemand in't geheel niet 
compareerende ter begraving van een lijk is vervallen in de boete van 
agt stuijvers. 

Artikel 48 
Niemand kan buiten de volgende gevallen verschoont worden te comparee-
re. De gevallen van verschoning zijn ten eersten ongeschiktheid des 
ligehaams waardoor zij belet worden te compareeren, ten tweeden die 
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daags te voren en op die dag dat zij moeten compareeren buiten dorps 
waren, ten derden die iemand zeer gevaarlijk ziek in huis heeft, ten 
vierden ingeval van compareere voor een lijk die geene welke in den 
rouw is en eenen rouwmantel draagt en ten vijfden buiten de voornoemde 
gevallen konnen zij door de overigheid nog verschoont worden door 
pressante of onvoorziene gevallen indien zij dan iemand behoorlijk ten 
genoege van de overigheid in hunne plaats stellen. In alle de voornoem-
de gevallen zal er eerst permissie aan de overigheid moeten gevraagd 
worden uitgenomen die eenen rouwmantel dragen en die daags voor de com-
paritie van huis waren. 

Artikel 49 
De erfgenamen van eenen overledenen gildebroeder zijn twee gulden aan 
de Gild schuldig. 

Artikel 50 
Als er verschil komt te ontstaan onder de gemeene gildebroeders, moe-
ten zij zig wel wagten van hun zelven te regten door slaan of stooten 
of 't mes te trekken op verbeurte van drie gulden zoo daar van duide-
lijke bewijzen aan de overigheid gegeven word, en indien iemand een 
ander komt te kwetsen, is de boete voornoemd dubbeld. 

Artikel 51 
Indien iemand van de gemeene gildebroeders onredelijk van zijn makker 
behandeld word, kan hij zich bij een van de overigheid vervoegen, wel-
ke hem dan na naaukeurig onderzoek regt zal doen. Deezen oversten zal 
van deezen voorval kennis geeven aan de andere overigheid, waar na on-
der al de overigheid zal geoordeeld worden of iemand van de geschil 
gehad hebbende in de boeten vervallen is of niet. De meeste eensgezin-
de onder hun zullen hier in beslissen. 

Artikel 52 
Niemand zal als gildebroeder aangenomen worden onder de twee gulden 
voor de getroude en niet onder de gulden voor de ongetroude en niet 
zonder toestemming van de meeste eensgezinden der gildebroeders. 

Artikel 53 
Als wanneer iemand van de gildebroeders komt te trouwen is hij twee 
gulden aan de gild schuldig. 

Artikel 54 
Op iedere kermis-maandag als geteerd word zal dit contract in prezen-
tie van zoo veel mogelijk alle de gildebroeders gelezen worden aan de 
gildekamer na dat den Goddelijken dienst geeindigd zal zijn. Deeze 
voorleezing gedaan zijnde zullen die geene welke in de gild verlangen 
te zijn voor alle de bijzijnde personen zeggen dat hij zig in alle 
deelen aan dit contract onderwerpt en aanneemt het zelve na te komen 
waar na hij zijne handteekening onder dit contract zal moeten stellen. 
Dit gedaan zijnde gaat hij bloodshoofs op eenen stoel zitten en den 
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vaandrik draaid volgens gewoonte eenige keeren het vaandel boven zijn 
hoofd en doet hem het beeld van den H.-Willebrordus, dat in't vaandel 
staat, aan zijn aanzigt raaken, en daar meede is hij gelijk aan de an-
dere gemeente gildebroeders. 

Artikel 55 
De meeste eensgezinde der overigheid hebben 't regt om alles te ordon-
neren wat tot voorkoming van ongelukken kan dienen als meede om alles 
te beslissen wat in dit contract twijffelachtig mogt voorkomen als 
mede van afzetten of aanneemen der grennediers, tamboers, of musikanten. 

Artikel 56 
Op dezelfde wijze als in artikel 54 is vermeld zullen de meeste eensge-
zinde der overigheid als de gilde vogel schiet of teerd buiten de ker-
mis, het zij op Willebrordus of andere dagen, bevoegd zijn om nieuwe 
gildebroeders aan te nemen. 

Aldus is dit contract door ons onderstaande gildebroeders van 
de parochiale gild gecontracteerd en neemt zijn aanvang op 
heeden binnen Waalre den tienden october 1800 en veertien." 

(volgen handtekeningen) 

8. NOG EENS: VERDWENEN GILDEN VAN DE VRIJHEID OIRSCHOT-BEST 

Voor de zeer positieve en korrekte reaktie op hoofdstuk XIV, nr. 6 
van CAMPINIA, aflevering 12, aangaande de verdwenen gilden te Oir-
schot, ons toegezonden door de heer Johan M. Domen, Gen. Pattonlaan 
88 te Eindhoven, mogen wij hierbij onze oprechte dank betuigen. Voor 
eigen onoplettendheid in deze onze welgemeende excuses. Wij zullen 
trachten, in een der komende afleveringen aan de behandeling der ver-
dwenen gilden van St.-Catharina en St.-Petrus te Oirschot meer aandacht 
te besteden. 

Redaktie CAMPINIA 

9. ENIGE AANTEKENINGEN OVER OIRSCHOTSE GILDEN 

De heer Jean Coenen, vendelier van het St. -Jorisgilde te Zesgehuchten, 
Loosweg 24, vond in het rechterlijk archief van Oirschot -Best een akte 
van het jaar 1469, waaruit duidelijk blijkt, dat het St. -Barbaragilde  
van Oirschot  toen reeds bestond, want "Philip Dircss. van Berse belooft 
aen Rutger geelarts tot behoef der gemeijnen guldebrueders ende gulde-
susteren vander reijner maget ende Joffr. Sinte Berbaren een pont pay-
ments" uit land in Boterwijc. 
Tevens signaleerde hij in dezelfde archieven (jaar 1652) een akte, 
waarin alle kerkelijke eigendommen van de Oirschotse gilden staan ver-
meld. 
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De volledige inhoud dezer akten zal door hem in een der komende afle-
veringen worden gepubliceerd. Het verheugt ons ten zeerste, dat heden-
daagse enthousiaste gildebroeders hun medewerking verlenen aan de her-
oriëntatie op de oude gilde-idealen. Mbge dit voorbeeld anderen doen 
volgen. 

De Redaktie 
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