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Geachte abonnee,
"Tempora mutantur et nos mutamur in illis." (De tijden veranderen en
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N.B. Op schriftelijk verzoek kan toestemming tot overname
worden gegeven.

2000 jaar oud, en men mag met recht zeggen: het
Dit vers is meer dan
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 registers, men zoekt oorzaken, gevolg en verband van politieke en kerkelijke 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 moderne 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 mentaliteit kan grote hedendaagse geschillen helpen oplossen, kan generatiekonflikten geheel doen verdwijnen, tegenstrijdige politieke stromingen 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.
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I. EEN FRANSE KRIJGSKAS TE VELDHOVEN BEGRAVEN (1)

DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM.

1930)
(opgetekend door Meester C. Rijken,
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 Fransen 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 verte een bende kozakken en waren de Fransen genoodzaakt hun bivak haastig af te breken. Door dit plotseling vertrek en de haastige vlucht
zagen zij geen kans meer, de (kennelijk) zware schatkist of krijgskas mee te voeren. De overlevering wil, dat de Fransen deze zware
kist in de grond hebben begraven en wel in het Oeijenbosch ten zuidoosten van Knegsel.
Honderddertien jaar later, in 1926 liep het gerucht, dat een Riethovense boer in de Waliker heide te Riethoven een "schatkist" had gevonden, 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 toebehoorde.
5. Het woord "put" heb ik hier vrouwelijk gebezigd, omdat het
in den mond van het volk ook vrouwelijk is.

(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 Muggenhol 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 genaamd "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 verschuldigd 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 Henricx, 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 erfrecht 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 overdracht 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

-326-2-1616

325.
Testament van Heijlwich, weduwe van Jan Lijben, aangaande de goederen, 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
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blz. 125/4
9-2-1616
326.
Jan Henricx verklaart schuldig te zijn aan Alijt de weduwe van Wouter 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)
blz. 126/1
16-4-1616
B.
327.
Art Jans Janssen te Oerle, gemachtigd door Bartholomeus Peters ingezetene der Vrijheid Hoogstraten, heeft krachtens prokuratie, gepasseerd 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 Bartholomeus het andere stuk zal mogen lossen voor 30 gulden. Zolang dit bedrag nog niet is betaald, zal Peter Peters de beemd verder mogen gebruiken.
Schepenen: Dierick van Hooff - Adriaen Janssen
blz. 126/2
24-4-1616
328.
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 nodig hebben, dan zal een desbetreffende opzegging met 3 maanden tevoren moeten plaatshebben.
Schepenen: Hooffmans en Adriaens
/3- 128/3
30-4-1616
blz. 12 6
329.
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-

derjarigheid de helft van de beschreven goederen. Al hetgeen Gerit
Henricx later verkrijgt blijft zijn eigendom. Van het geld, dat Barbara de tweede vrouw van Gerit Henricx heeft ingebracht, zullen de
vermelde mombers de helft moeten.korten op de inventaris. Wat betreft 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 vader aan ieder kind één mud rogge moeten geven. Gerit Henricx mag in
hetzelfde jaar nog het gehele schaarhout dat op het erf groeit, oogsten.
Schepenen: Jacob Thielmans - Pauwels Mathijssen
330.

30-4-1616

blz. 128/4 - 129

Jan Lijbrechts, schout van deze bank, pleitbezorger van het minderjarige kind Henrick, zoon van Willem Henricx en diens vrouw Elijzabeth, 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.
blz. 130/1
2-5-1616
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 schuldig 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 Peters 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 Marcelissen, 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, eerste 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 rente 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 2012-1612) 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 erfrente van 8 gulden 15 stuiver op naam van Willem Janssen Steijmans

(5-5-1612) hun aangestorven van hun zuster Margriet Jans, b) een rente 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

2
blz. 13 1/5 - 13 /2

Erfdeling der goederen van Lenaert Henricx en diens vrouw Maria tussen 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: Wouter 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 Nelis 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 Lenaerts overgedragen het erf "De Cuijl" te Zonderwijck aan het Broeck
(Dirck in erfdeling toegewezen), (belendende percelen: Anna de weduwe van Joost Lippen van Vessem, de erven van Frans van Nuenen, Anthonis 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 Ghijsberts, de erven van Jenneken Peters).
Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs
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III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
(vervolg)
292.

V.

2/161v

29-6-1786

Jacobus van Heijst en Hendrik Ross, schepenen van Veldhoven, kommitteren 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.

297.
2/162r

30-6-1786

Joost van Breda, schepen, Godefridus Janssens en Govert Eliëns, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus Borgers, om op 3 juli a.s. op de jaarlijkse vergadering van het kwartier
Kempenland met de andere gekommitteerden te delibereren en te besluiten.
Getekend: J.v.Breda, Godefridus Janssens, Govert Eliëns (kon
niet schrijven), sekretaris Brocx.
294.

V.

juli 1786

2/162v-164r

V.

10-8-1786

President en schepenen van Veldhoven kommitteren de schepen Jacobus
van Heijst 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: A. van Meurs, H. Ross, sekretaris Brocx.

10-8-1786

2/165r

B.

2

10-8-1786

/165v

V.Z.

10-8-1786

2/166

Vergadering van president, schepenen en burgemeesters van Veldhoven
met de schepenen, burgemeesters en zetters van Zeelst: Naar aanleiding van herhaalde klachten van inwoners, dat schapen van diverse
personen aan hun vruchten, bossen en weiden dagelijks schade toebrengen, 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 stuiver 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.

2/164v

Z.

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 gemene 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.

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 viermaal 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 gedeelte 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 willen 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.

296.

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 scr
ijven), sekretaris Brocx

Z.

7-9-1786

2/167-169r

Brief van schepenen, burgemeesters, zetters, kerkmeesters en annueesters van Zeelst aan de Raad van State der Verenigde Nederlanden inzake 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 schoolmeester Joachim Geene door de Raad van State ook als schoolmeester van
Meerveldhoven geapprobeerd. Met appointement van 6 februari 1769 werden 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 Meerveldhoven dezelfde diensten verricht, zoals het onderwijzen van kinderen,
bijhouden der dodenlijst, toezicht op de kerken en het kerkhof, over

- 9 onderhoud van bruggen, hekken, inkwartiering van troepen, over de levering 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 gekombineerde 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 schoolmeester 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 gelast, een zesde in de reparatiekosten
aan de school bij te dragen. De
kosten voor de schoolmeesterswoning te Zeelst zullen door Zeelst alleen 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 kwartier.
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 hiervan 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 armmeesters van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, representerende het gemene korpus van de dingbank (afwezig: burgemeester Eliëns, zetter van
Dinther, armmeester van der Kruijsen van Zeelst, en de zetter Krobijmans van Blaarthem): aangezien door de hertog van Brabant in 1505 aan
de dingbank van Oerle vrijdom van houtschat is verleend, en de dingbank van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem en die van Vessem volgens

- 10 Oudenhovens beschrijving van der Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch,
pagina 29, tot 1560 met die van Oerle-Meerveldhoven één gemeenschappelijke dingbank hebben uitgemaakt, dus in 1560 pas hiervan werd afgescheiden, 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 Oever, Godefridus Janssens, A. Bergers, W.v.d. Eijnden,
A.v.d. Linden, Goort Elsen, W.G. van Baarschot, sekretaris Brocx.
10-5-1787
Z.
303.
Extrakt uit de resoluties van de Raad van State inzake de reparaties
en vernieuwingen aan het Bellefort van Zeelst: de rentmeester De Kempenaer wordt gemachtigd om met voorkennis van de belanghebbenden de
nodige reparaties te doen verrichten na publieke of onderhandse aanbesteding. 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

2/178v

2/172v

Jacobus van Heijst en Hendrik Ross, schepenen van Veldhoven, kommitteren 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 delibereren en te besluiten inzake het opnemen en sluiten van de kwartiersrekening 1785/86.
Getekend: H. Ross, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
29-6-1787
Z.
305.
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 kwartierschout van Kempenland uitgeschreven vergadering met de andere gekommitteerden 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.

2/173

306.

2/174

B.

30-6-1787

Jan van den Heuvel, schepen, en Johannes Simon Donkers, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om
9 juli a.s. ten stadhuize te Eindhoven op de door de kwartierschout
uitgeschreven vergadering met de andere gekommitteerden te delibereren en te besluiten inzake het opnemen en sluiten der kwartiersrekening 1785/86.
Getekend: J. van den Heuvel, Johannes Simon Donkers (kon niet
schrijven), sekretaris Brocx.

op

2/175r-178r
juni 1787
V.Z.B.
307.
Kopie van een rekwest van officier, schepenen, burgemeesters, zetters 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 genoemd 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 rentmeestergeneraal der domeinen is toen overeengekomen, dat Veldhoven een recognitiecijns van 1 1,--.per jaar betaalt, Zeelst f 1,-- en 5 stuiver, en Blaarthem 5 stuiver (resolutie van 26 juli 1765). De supplianten 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. Volgens deze pootkaart werd ten behoeve van alle ingezetenen der dingbank 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 Vessem, Wintelre, Knegsel, Veldhoven, Zeelst, Blaarthem en Meerveldhoven 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 verzoeken 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 rentmeestergeneraal 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-

- 12 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 vorderen, 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 brengen.
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 periode 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, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus Borgers, om
zich op 17 augustus a.s. in Den Bosch als pachter der gemene middelen 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 OIRSCHOTBEST
(vervolg)
3.
AENGAENDE DE POLICIJE ENDE REGERINGE DER VOERS. VRIJHEIJT VAN OIRSCHOT,
Heeft deselve van allen ouden tijden gestaen tot dispositie ende ordinantie van den schepenen, geswooren, raetsluijden, kerckmeesteren ende
Heijlighegeestmeesteren met acht mannen, van de voers. Vrijheijt, representerende 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 geoctroijeert geweest, ende dat die voers. ingesetenen voir soo vele eick ontfanck ende administratie van des Gemeijnts penningen gehadt hebbende
schuldigh ende gehouden soude sijn, daer van rekeninge, bewijs et reliqua 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 voerschreven rekeningen begeeren te compareren, sijnde tot dijen eijnde deer

- 13 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 alsdan 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 Gerichte 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 penningen 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 gelofte oft obligatie eenige betaelinge wettelijck hadde gedaen, diemen alsdan gewoonelijck is eenen dach van rekeningen te stellen, oft op alsulcke geloofte eenige betaelinge gedaen is oft niet.
Item die in der Bancken van Oirschot ten eede in recht wordt aengesproken 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 ontschuldigh 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, bastaert 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 potten voer d'aeme oft daer ontrent worden gerekent, ende belangende de corenmaete 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. Vrijheijt gemaeckt, op peenen daer inne gestelt.
Nopende d'andere oude coustuijmen oft usantien der voers. Vrijheijt, diemen aldaer van allen ouden tijden heeft geobserveert, ende hier mede bij
copie autentijcq geexhibeert, sijn hen de voerscreven schepenen, geswooren raetsluijden, kerckmeesters ende Heijlige Geestmeesters dijenaengaen-

-14de refererende volgende de certificatien bij den voersaten derselver beswooren ende betuijcht, die welcke oijck noch tegenwoordelijcken alsoe
worden geobserveert ende onderhouden.
Item soe wanneer de selve Vrijheijt wordt belast met eenige contributien, 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 gemeijnen ingesetenen, elcke in sijn gehucte oft wijcke, sijnde acht int getalle daertoe setters der selve lasten geordineert, omme eenen ijegelijcken 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 verkiesen eenen notabelen persoon, die sij noemen achtmannen, oft collecteurs der contributien, die de selve lasten setten ende heffen, ende
de selve van wegen der Vrijheijt betaelen, daer men die moet draegen ende 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 ende 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 Mychielen 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 helmeiinghen op verteghen tot behoef Jans voersc. ende sinen nacomelinghen na
hem. Oec heeft Art voersc. gheloeft op hem ende op sijn goet voer hem ende 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 opten 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

- 15 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 ghulde 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 Oerscot, 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 Heinric 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, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW.
(vervolg)
15•

OORKONDE VAN HERTOG JAN II
1 maart 1325

(17e-eeuwse copia copie, archief
der Vrijheid en Heerlijkheid Oirschot-Best)

Wij Jan bijder gratie ons Heeren hertoge van Lotrijck van Brabant ende 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 wittelijck 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 beschreven diewelcke gemeijnte begint ter moeien van Oerle ende gaet van daer

-16totten huijse ter Heijden, ende van daer tot Ceelkens huijs vander Haegen 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 gemeijnte van Oirschot, ende van daer in Lantvoort, ende van daer all de Heerstraet 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 onsen 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 voorlijve derselver gemeijnten volcomelijck te sijnen wille genoch hadden gedaen 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 naecomelinge ten eeuwighen daegen ende consenteren oirloven ende willen dat
onsen richter dije nu daer is offt naemaels wesen sall sette eenen schuttere 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 voorseijder 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 gesegelt 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 copije 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 gemeijnt 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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heeft, dat die goederen belast waren.)

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

(vervolg)

4.

SCHEPENOORKONDE VAN 'S HERTOGENBOSCH
13 mei 1318

(vervolg)
(Archief abdij Tongerloo)

Nos Daniel de Aggere et Gerardus de Uden, scabini in Buschoducis, notum
facimus universis quod coram nobis Johannes filius quondam Aykini, noster conburgensis, super omnibus et singulis condicionibus et conventionibus, si qnms habuit in bonis sitis in Baest, quarum occasione idem Johannes 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
decimooctavo, sabbat() post dominicam Misericordia.
(Jan Aykens van 's-Hertogenbosch doet afstand van zijn recht op de
goederen van Baast onder Beerse ten bate van de abdij Tongerloo.)

mr°

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, conquerende monstravit, quod Nycholaus dictus de Ouden conventiones et promissiones 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 majori sui parte non fecerit, nec eas curaverit adimplere juxta formam litterarum predictarum, et specialiter super hoc quod receptor domini nostri
ducis Brabantie petit et exigit de dictis bonis, ut dictus dominus Tonr
gerlensis dicit, censum iiij
librarum Turonensium ultra censum quem
predictus Nycholaus dicto domino duci se debere de dictis bonis asserer
bat, et de eisdem iiij°
libris similiter equipallentiam precii primitivi vulgariter dicti voerlief; item eciam super hoc quod illi de Buschoducis petunt et exigunt, ut eciam dictus dominus Tongerlensis asserit,
de dictis bonis xij libras Turonensium ratione testamenti annuatim. Quare predictus dominus Tongerlensis cum instantia a dicto amanno, loco
sculteti existente, nobis presentibus, de dicto Nycholao de Ouden jus sibi fieri in premissis juxta formam et tenorem litterarum suarum predictarum.
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 aankoop van de goederen van Baast onder Beerse de verkoper verzwegen

3.

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

Universis ad quos presentes fittere pervenerint, Willelmms dictus Bornecolve 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 attinentiis, prout dictus Daniel et sui predecessores eam consueverant possidere, impignorasse ac titulo pignoris pro viginti libris grossorum
Turonensium bonorum veteren monete regis Francie obligasse viris religiosis viris domino abbati et conventui de Tongerlo, Premonstratensis
ordinis, Cameracensis dyocesis, et in eorumdem religiosorum manus eandem 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 dictas viginti libras simul et zemel ac una vice dictis viris religiosis
plenarie persolverint, ita quod hujusmodi solutione dicti viri religiosi sint contenti; insuper recognovit dictus Daniel se bona sua de Waderle, videlicet quindecim libras perpetui et hereditarii census, grosso 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 legittime ac perpetuo vendidisse, ab ipsis viris religiosis perpetuo possidendms; promisitque coram nobis, quod dictis viris religiosis de dictis bonis omnem obligationem, impeticionis et calumpniam omnino deponet,
et de eisdem debitam prestabit warandiam secundum consuetudinem et legen 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 ibidem similiter recognoscet se dictam decimam de Dusele, ut prelibatum
est obligasse, dictum censum quindecim librarum predictarum cum suis pertinenciis vendidisse; quodque de dictis bonis omnem obligationem, impeticionem et calumpniam omnino deponet, perfectam warandiam secundum illius 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 promiserunt 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 condebitores, 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,

-19omni juris auxilio canonici et civilis, et omnibus rationibus et actionibus quibuscumque, que contra presentes litteras possent objici sive dici.
In cujus rei testomnium áigilla nostra presentibus duximus apponenda.
vicesimo, in purificatione beate Marie virgiDatum anno Domini M m-CCC —
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
Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet.

VII. GENEALOGICA
1. HET GESLACHT VAN DOOREN van 1686 af
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)

(vervolg)
ANTONIJ VAN DOOREN
25-12-1811 Jeanne
23-12-1815 Cecilia
JACOBUS VAN DOORN
2-11-1812 Jean
4-10-1821 Franciscus
19- 9-1824 Dymphna
11- 1-1826 Johannes
23-11-1830 Dimphna
8- 2-1834 Jacobus
EVERARDUS VAN DOORN
25- 7-1820 Johanna
8-11-1821 Anna Maria V
2- 5-1824 Jacobus
29- 471826 Renritus
24- 2-1829 Jacobus
JOHANNES VAN DOOREN
20- 2-1830 Maria
4- 6-1832 Francis
8-12-1834 Petronella
31- 3-1857 Allegonda
4-10-1839 Peter
24- 6-1842 Johanna

X

Z
Z

get. Gerard de Wit, Jean van Rooij
Godefr.Baijens, Joh. van Rooij
X

V
V

V
V

V
V
X
V
V
V

X
0
0
0

0

0
0

MARIA DE GREEF

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
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
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

-

20-

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

0

9- 5-1845 Paulus

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

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

FRANCIS VAN DOOREN
28-10-1858 Joannes Francis0
cus
6- 6-1861 Peter Johan0
nes
24-11-1866 Ludovicus
Hendrikus 0
7- 1-1870 Hendrikus
0
Petrus
0
17- 1-1876 Paulus

X

PEIRONELLA VAN LOENHOUT

PAULUS VAN DOREN
6- 5-1871 Johanna Maria
13- 5-1872 Adrianus
217 3-1874 Hendrika
2-11-1875 Hendrikus 0
7- 1-1878 Johannes
8- 4-1880 Jan Francis 0
5- 9-1883 Martinus
12- 3-1888 Johanna Maria

X

ANTHONIUS VAN DOOREN
5- 1-1880 Wilhelmus
10-12-1881 Johannes
2- 1-1884 Lucia
11- 4-1887 Johanna
11- 3-1890 Anthonius
10- 3-1893 Francisca
12- 8-1895 Petrus Johannes
20- 9-1897 Wilhelmus

get. J. Tops, J.v. Nunen
W.v.d.Oetelaar, J.v.dibut
11

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

0
0

fl

0

Z
Z

Z
Z

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

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

Z
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
0
Aloysa

•

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

0
0
0

X
Z

J.v. Hout, Chr. Sengers

CATHARINA AARTS

X
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

- 21 29- 4-1898 Franciscus
Leonardus 0
LUDOVICUS HENDRIKUS VAN D00REN
26-12-1900 Adriana Petronella An0
tonia
23- 3-1902 Franciscus
Johannes
Antonius
0
10- 4-1903 Johannes
Franciscus
0
Petrus
1- 7-1904 Petrus Paulus
Johannes
0
Maria
ADRIANUS VAN DOREN
19- 1-1904 Wilhelmina Paulina
Maria
V
20- 1-1905 Willebrordus
V
Paulus
6- 4-1908 Henricus
Z
Martinus
JOHANNES VAN DOOREN
7- 5-1908 Bernardus V
JAN FRANCISCUS VAN DOOREN
22- 9-1910 Antonius
Franciscus 0
7- 3-1916 Franciscus
Paulus
0
10- 6-1917 Paulus Hendrikus
0
22- 3-1920 Hendrikus
Josephus
0
ANTONIUS VAN DOOREN
13- 5-1912 Antonius
Cornelus
V
JOHANNES VAN DOORN
22- 7-1916 Joanna MaV
ria
V
25-11-1917 Ardina
WOUTERUS VAN DOOREN
21- 3-1919 Arnoldus
Josephus
Maria
V

get. H. Ooms, F.v.d. Ven
X

ANTONE11A HOEVENAARS
get. J. Th. Tielemans, P.J. Hagelaars

-22WILHELMUS VAN DOOREN
11-12-1920 Antonius

Z

X

MARIA CATHARINA ELISABETH JONKERS
get. L. Jonkers, A.v. Santvoort

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 aangetroffen, adviseren wij, op ons archief te Oirschot, Torenstraat 1, alle
verdere gegevens uit de oude trouw- en begraafregisters te komen opsporen. Ons archiefdepot is dagelijks (maandag t/m vrijdag) geopend van
8.30 - 17.00 uur. Toegang en onderzoek zijn gratis.

P.J. v. Dooren, P.J. Hagelaars
J. Th. Tielemans, P.J. Hagelaars

2. Genealogische reeksvan W.J.C. Senders, geb. 17 oktober 1935 te
Valkenswaard (Zeelst, Bergeijk, Luyksgestel, Valkenswaard)
Zie:

X

F.v.d. Ven, A. Jonkers
PETRONELLA VAN DE VEN
get. J.J. van de Ven, L.v.d. Ven
J.J. van de Ven , M.v. Kemenade

A. Maas, J. Renders
HENDRIKA HEIJMANS
X
get. C. Rijken, P. Coppelmans
X
ANNA VAN LOENHOUT
get. M.v. Keulen, P. Tielemans
F. Renders, A.v. Asten
F. Renders, A.v. Asten
X

A. v. Asten, P. Beijnen
HENDRIKA VAN DEN MOLENGRAAF

J.J. van de Ven
get. J.C. Merkelbach,
ANNA MARIA DE BRESSER
X
get. J. Somers, L.J. Somers
L. Somers, A. Damen
JOHANNA FRANCISCA VERWDIP
X
get. P.v. Kemenade, A.v. Beek

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

VIII. HUIZENHUN
ENBEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW

(vervolg)
24.

"De

Witte

Leeuw"

(Markt

12

In de lijst van onroerende monumenten der gemeente Oirschot wordt dit
pand als volgt beschreven: "Laag pand achter hoog opgetrokken gebosseerd 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.
v
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 70
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"
5 st. 8 p.
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g
11
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 59
D. JAN DIRCK DOPPENBROUWERS (door koop)
"Huijs en Hof De Witte Leeuw"
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g. 5 st. 8 p.
11
en nr. 3, fol. 79
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 59

en

12

A)

p.m. 1640

1670

1723

1750

-23-

-24E. 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. 54
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

1775
v

1807

Aan de kadastrale leggers worden de navolgende gegevens ontleend:

•s4

I

Markt 12 en 12 A

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)
"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

1848

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

1866

I. MARIA ELISABETH MESSING, WEDUWE VAN CORNELIS DE KROON
(herbergierster) en CORNELIA CATHARINA ADR. DE KROON (door
koop)
"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)
(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"

1898

1918

-25grootte: 4 A 29 CA, artikel 6464
K. MR. PETER HENR. MARIA VAN KOLLENBURG (door schenking)
"Huis, tuin, erf en bergplaats"
sektie F 4243, art. 8228
grootte: 4 A 29 CA
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IX.DE VLAAMSE SCHUUR TE HERENBEEK

In het hart van het landgoed "Herenbeek" liggen enige gebouwen gegroepeerd, op de plaats van de vroegere Middeleeuwse pachthoeve.
De bouWwerken liggen gesitueerd rond een denkbeeldig carré: in het noordwesten begrensd door een woonhuis met kasteelachtige allures, waarschijnlijk 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 woningen opgenomen, ten oosten daarvan een kleiner bakhuis-schuur.
De schuur is met pannen gedekt en de gevels zijn van baksteen, naar uiterlijk te oordelen, uit de 2de helft van de 19de eeuw daterend. De afmetingen bedragen 13 x 32 meter bij een hoogte van 12 meter, wat een inhoud geeft van + 3.000 m3. Binnen vallen de enorme gebinten op die verwantschap vertonen met de in onze streken voorkomende zogenaamde Vlaamse
schuren.
Bij nader onderzoek bleek de schuur uit 2 gedeelten te bestaan; het oorspronkelijke 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 aanleiding een nader onderzoek naar de geschiedenis van de schuur te verrichten. 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 oplossing 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 Leuven. Dit bevestigde het vermoeden, dat de schuur rechtstreeks onder supervisie van een Vlaams klooster gebouwd moest zijn. Dit feit is zeer belangrijk, 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 leverde 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 daarop vergroot met 30 bunder heide. Na 1400 zijn alle wetenswaardigheden ge-
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-30X. LIJST VAN KEMPISCHE PLAATSEN MET OPGAVEVAN HET AANTAL HUIZEN EN
INWONERS IN 1805 EN 1815.

registreerd, zowel betreffende de pachten als kontrakten, rapporten,
enz.. Een bouwbeschrijving voor een woonhuis uit 1550 is reeds teruggevonden; 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 voorzichtige 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 voorbereid. De belangrijkheid van de schuur wordt erkend door Monumentenzorg,
die positief staat tegenover het verzoek tot plaatsing op de monumentenlijst.
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, aflevering 8.
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1805

-29Huizen

Inwoners

Huizen

Inwoners

911

5196

976

5186

Oostelbeers

80

356

Middelbeers

80

321

127

650

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
301

Oirschot

Dommelen

60

304

64

Riethoven

104

565

106

553

Bladel

130

756

203

1050

36

195

150

814

147

747
2156

Netersel
Reusel
Lommel

431

2134

398

Oerle

122

610

131

617

Vessem

105

539

Wintelre

54

299

232

1001

Knegsel

37

200

135

771

167

1008

Meerveldhoven

40

192

Gestel

98

640

138

908

Blaarthem

27

159

150

880

156

892

90

460

73

573

196

1094

Veldhoven

Strijp
Stratum
Valkenswaard

221

1104
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1805
Huizen

Inwoners

Huizen

Inwoners

Waal re

102

507

119

639

Aalst

56

284

85

485

305

2010

327

2310

Eindhoven

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

het pastOraat van Gerardus Verhoeven
tijdens

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, sekretaris 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 gehuchten 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 elders geteeld worden. Voortijds bloeide dit dorp ongemeen door de linnenweverijen, 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 oktaaf van O.L. Vrouw Hemelvaart."
Bij gelegenheid van de konsekratie van de nieuwe kerk vroeg pastoor Verhoeven 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

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
én lang gewerkt werd; toen kinderen na hun
waarin heel weinig verdieSi —
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 uitmaakten. 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 hielpen 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 gemeenschap, waar een dokter niet gemakkelijk bereikbaar was, de eerstaangewezenen 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 optreden, die wat meer welvaart konden brengen, dan waren het gewoonlijk de
best gesitueerden, die dar het meest van profiteerden, zoals b.v. tijdens 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 wereldniveau mee te maken hebben: de rijken worden rijker en de armen armer.
Soms maakte armoede vindingrijk en solidair. M.J..van den Berg geeft daarvan een voorbeeld in zijn boekje: Gestel bij Eijnthoven (1955, p. 33).
"Tegenover het kasteel, bij de oude barrière stond tot + 1850 een boerderij, 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 borreltjes voor drie cent. Ja, maar drie cent was in die dagen een heel kapitaal. Daarom kon je ook een gemeenschappelijke borrel kopen. Deze had ongeveer de inhoud van een klein bierglas, maar kostte dan ook maar eventjes vijf cent. 't Was duur, schrikkelijk duur.
Echter de geest van koiSperatie, welke vijftig jaar later wonderen zou verrichten in 't Kempenland, zat toen de mensen al in het bloed. Tien boeren 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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-33glas 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 ingezetenen 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, alhoe w 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 aanmerkelijke 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 terwijl den boerenstand in die laatste jaren, wat deszelfs bezittingen aangaat, aanmerkelijk was verbeterd, was intusschen de arbeidende cl as in
dien tijd zeer wat het tijdelijke betreft agteruit gegaan, hetgene alstoen 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, terwijl 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 geweest, 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 verkocht konden worden, bragten toen eenen gulden en dikWerf 23 á 24 stuivers
op.

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 partij heeft kunnen trekken, en vooral in Veldhoven uit den aardappelteelt,
waarop zich vele mindere boeren en zelfs zommige arbeiders bijzonder toelegden 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 gering 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 ondersteunen, dewijl alles teveel opbragt, en zij er zich op toelegden hunne landerijen te vergrooten, ten einde zich meer te verrijken. En vandaar ook
dat de landerijen van jaar tot jaar meer en meer in waarde toenemen, zoodat zommige gronden, welke hier in het zoogenaamde lopense vroeger nauwelijks honderd gulden opbragten tot twee honderd guldens en daar boven
steegen."
"Statistiek" (p. 49) over de jaren 1857 - 1866 laat een beter geluid horen. 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 leggen, 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 meermalen verweten een verkeerde politiek toe te passen bij de bestrijding der
armoede, doch "mijne stem was eene stem roepende in de woestijne." ("Statistiek", 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 wethouders 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
1852
1864

-

1831
1851
1863
1891

J.F. de Wit
H. de Wit
J.C. de Wit
G. Jaspers

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

- 36- 35 Wethouders:
1825 - 1837
1825 - 1838
1838 - 1858
1838 - 1854
1854 - 1881
1858 - 1859
1859 - 1859

J.R. Hinzel
H.v. Stiphout
J. Smets
H. van den Wildenberg
A. van Erp (vanaf 1859
A. Coppelmans
H. Rooijers

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

- 1881 de enige wethouder)

(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 Elisabetha 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

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 Martinius Senders.
Veldhovén R. 48 fol. 50 d.d. 23-4-1773 staat van inventaris van Arnoldus 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, benevens 2 karren wit zand. De huur vervalt met Pasen (lste maal Pasen
1764).

-37Als borg voor deze huur treedt op Peeter Senders.

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

"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 uitermate 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 verdoezelen. 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 diagnose lichtvaardig zou gaan verifiëren en dat zal voor Arnoldus Feij voldoende geweest zijn."

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

4.

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 minderjarige 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 goederen die Elisabeth Willem Boogaers bij een deling in 1769 van haar
vader Willem had gekregen; namelijk:

Volgens het Verpondingsboek nr. 1425 fol. 58 van 1777 - 1785 aanwezig 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.
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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.

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 ambtenaren der Vrijheid Oirschot-Best kon men naast minnezangers en dichters ook personen aantreffen, die buitengewoon interesse hadden voor artsenij 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 geneesmiddelen 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. Durekervel is Duivenkervel, heeft echter niets met onze (tuin)Kervel te maken. 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 varensoort. 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

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 juiste stichtingsjaar tasten wij echter heden nog in het duister. Een
diepgaand onderzoek in de oude rechterlijke alrchieven (Vrijwillge rechtspraak) van Waalre zal misschien enig licht e)p deze materie kunnen werpen. Wij hebben gemeend, het reglement van 114 zonder kommentaar of
verklaringen te kunnen publiceren, daar de giddebroedees en de aandachtige 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 onderteekend in presentie van de overigheid.
Artikel 1
Door dit contract vervallen alle vorige bestaande ordonnantiën en contracten en zijn dus van geen krachten meer.
Artikel 2
Daar er door het driemaal agtereenvolgend afschieten van den koningsvogel door een en denzelven gildenbroeder er thans een kijzer bestaat,
zoo zal dezelve voor zijn leeven genieten den zilveren vogel van de
r kwam te schieten waaraan
gild ten ware er een ander gildebroeder kijz
e
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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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 artikel 42 kwamen te overtreeden.
Artikel 4
De overigheid de moetwillige plichtige niet tot de daartoe staande boete 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 hebben of de onschuldige veroordeelde hun geld wederom gegeven hebben.
Deze betaling en wederomgeving moet van die overigheid die onregtvaardig 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 gildebroeder verliezen en zal tot zijn schade een van de overigheid zijnde 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 artikel 5.
Artikel 7
De capitein zal voorgaan in den trek en gevolgd zijn van de kijzer indien 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 worden 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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hoofdman of deekens te ordonneren welke ze hun dan dadelijk zullen moeten 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, zullen 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 vermeld.
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 capitein de intentie van de poincten in deezen artikel 12 vermeld door zijne 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 ingevolge 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 overigheid 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 koningsvogel te schieten, zoo zal dit moeten toegaan op de volgende manier.
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bestuur of bij iemand die in zijn plaats gesteld is en hem zijn toestemming 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 gezamentlijk na de verblijfplaats van kijzer of koning te trekken in de beste orde. De hoofdman moet zorgen, dat hij de uur zo even genoemd zoo vroeg bepaald, 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 vogel. De lijst der gildebroeders zal in de gildekamer op de door den hoofdman bepaalde uur van compareeren door den hoofdman of iemand van de overigheid 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 hoofdman en ook de oudste deeken binnen vierentwintig uren na de afvordering
aan de capitein zullen moeten doen toekomen op de boete van eenen gulden. 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 genoemd extract ontvangen heeft het dan dadelijk na den capitein te brengen 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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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 kijzer 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 tracteeren en de gemeene gildebroeders met bier.
Artikel 21
De capitein moet zorg dragen dat hij marsch commandeert als ieder gildebroeder omtrent tweemaal staande beens gedronken heeft waarna zij gezamentlijk na den schutsboom moeten trekken op de manier in artikel 7 aangeweezen 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 gemeentes bestuur of iemand in zijne plaats den eersten scheut worden aangeboden 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 moeten 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 koning de schilten aan, waar door den oudsten deeken te weeten die't lang-
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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, iemand 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 gesuikerd bier te drinken op een appart vertrek terwijlen de gemeene gildebroeders 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 behoeft 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 overigheid 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 stuijvers 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 overigheid 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 moeten 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 geraadpleegt 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 gebruik 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 verkopen 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 optrekken 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.-Willebrordus 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 wonende 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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-47zoo 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 vrouwspersonen 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 schilten 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 vervallen 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 vrijgesproken 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 vonnis strijken en de andere overigheid zal hiermeede genoeten moeten
nemen.
Artikel 44
Zoo iemand van de oversten, de koning uitgenomen
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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 ingevolge artikel 35, nochtans de kijzer den koningsvogel afgeschoten hebbende 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 lijkmis 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 brenging van't lijk in hunne plaats te stellen. Het lijk alzoo buiten gebracht zijnde, ordonneerd de hoofdman of deekens vier ongehuwde gemeen gildebroeders om het lijk na de kerkhof te dragen, doch indien den
overleedenen gehuwd was, moet hij door de getroude gemeene gildebroeders gedragen worden ten ware er geen genoegzaam getal getroude waren
in welk geval zij door de ongetroude moeten ondersteunt worden. De gemeen 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 vervallen 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 compareere. De gevallen van verschoning zijn ten eersten ongeschiktheid des
ligehaams waardoor zij belet worden te compareeren, ten tweeden die
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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 voornoemde gevallen zal er eerst permissie aan de overigheid moeten gevraagd
worden uitgenomen die eenen rouwmantel dragen en die daags voor de comparitie 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, moeten 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 duidelijke 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, welke hem dan na naaukeurig onderzoek regt zal doen. Deezen oversten zal
van deezen voorval kennis geeven aan de andere overigheid, waar na onder al de overigheid zal geoordeeld worden of iemand van de geschil
gehad hebbende in de boeten vervallen is of niet. De meeste eensgezinde 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 prezentie 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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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 andere gemeente gildebroeders.
Artikel 55
De meeste eensgezinde der overigheid hebben 't regt om alles te ordonneren 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 eensgezinde der overigheid als de gilde vogel schiet of teerd buiten de kermis, 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 verdwenen 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 guldesusteren vander reijner maget ende Joffr. Sinte Berbaren een pont payments" uit land in Boterwijc.
Tevens signaleerde hij in dezelfde archieven (jaar 1652) een akte,
waarin alle kerkelijke eigendommen van de Oirschotse gilden staan vermeld.

- 51 De volledige inhoud dezer akten zal door hem in een der komende afleveringen worden gepubliceerd. Het verheugt ons ten zeerste, dat hedendaagse enthousiaste gildebroeders hun medewerking verlenen aan de heroriëntatie op de oude gilde-idealen. Mbge dit voorbeeld anderen doen
volgen.
De Redaktie
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Met genoegen mogen wij U thans de 14de aflevering van CAMPINIA aanbieden. De reeds in Uw bezit zijnde historische dok;m►entatie zal de
komende 5 jaren uitgroeien tot een unieke vraagbaak voor geïnteresseerden in het verleden van plaats en streek. Er is voor elk wat wils.
Ieder hoofdstuk heeft reeds zijn weerklank gevonden.
Zoals eerder aangekondigd, zal bij voldoende deelname van de zijde
onzer lezers in 1976 een alfabetische index worden uitgegeven op alle
in de eerste 5 jaargangen van CAMPINIA voorkomende persoonsnamen, toponiemen en onderwerpen. Tot nu toe hebben 120 abonnees op deze index
ingeschreven. Om de uitgave hiervan financieel mogelijk te maken, zou
volgens een nieuwe berekening van deskundigen een afname van 800 á 900
exemplaren gegarandeerd moeten worden aangezien de index p.m. 250
bladzijden zal beslaan (omvang van een jaargang). Wie dus de index
wenst te ontvangen en zijn desbetreffende inschrijving nog niet aan
onze administratie heeft doorgegeven, wordt verzocht, dit spoedig te
willen doen, zodat wij een definitieve beslissing kunnen nemen.
Gaarne willen wij ook bij deze gelegenheid nog eens onze bijzondere
dank betuigen aan al onze medewerkers voor hun belangrijke en spontane bijdrage in het welslagen onzer periodiek. De verwachting van het
eerste uur, dat CAMPINIA eens een periodiek voor velen door velen zou
worden, is reeds na een tweejarig bestaan uitgekomen. In dit sukses
hebben diverse vakbekwame medewerkers en gedegen amateurs een groot
aandeel gehad.
In alle bescheidenheid mogen wij ook stellen, dat mede door CAMPINIA
en de door het archivariaat gegeven kursussen een aanzienlijk aantal
onzer lezers een voor de gemeenschap uiterst waardevolle vrijetijdsbesteding praktizeren door de oude rechterlijke archieven van de bij
het streekarchivariaat aangesloten gemeenschappen te indiceren op persoonsnamen, toponiemen en onderwerpen. Dit is, meen ik, een unicum in
ons gewest. Wij zijn dankbaar en blij met deze vruchtbare heroriëntatie op de historische evolutie in onze streek.
De redaktie.
Wij willen onze lezers zeer bijzonder attenderen op hoofdstuk XIII van
deze aflevering, waarin de heer F. Ettro (Eindhoven), deskundige op
het gebied van heraldiek of wapenkunde, een voortreffelijke skriptie
presenteert over deze hulpwetenschap der geschiedenis in verband met de
Brabantse historie. Ongetwijfeld zullen velen onder U deze kombinatie
of kompositie van heraldiek en historie met grote belangstelling lezen.
Het is onzes inziens de moeite waard, om dit opstel voor beter begrip
een- of tweemaal te herlezen. Wat is de betekenis van de heraldiek? Wat
kunnen de wapens ons twintigste-eeuwers nog zeggen? Wat is de achtergrond van een wapen? En hoe is het gesteld met de Brabantse wapens? De
antwoorden op deze en andere vragen worden U in hoofdstuk XIII door genoemde auteur in zeer duidelijke terminologie gegeven. Wij willen dan
ook de heer Ettro bij deze onze oprechte dank betuigen voor zijn spon-
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tane bereidwilligheid de genoemde skriptie in CAMPINIA te doen plaatsen. Aan ons verzoek, reeds enige tijd geleden aan de schrijver van
hoofdstuk XIII gericht, is hiermede tot ons grote genoegen voldaan.
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-52I. DE KLOKKUIL VAN DE ZONDERWIJKSCHE AKKERS
(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)

De legende zegt, dat er in vroeger tijden in den toren te Steensel
twee zware klokken hingen. De eene zou later verhuisd zijn naar
de
Basiliek van St. Jan te 's Bosch. Wellicht is ze geroofd door de
Franschen in 1672 of 1702 in welk laatste jaar de klok te Veldhoven
door hen is geroofd. De legende zegt, dat de duivel die klok, die
nog niet gedoopt was, heeft gestolen en ze in zijn vlucht heeft laten
vallen in den Klokkuil gelegen in de Zonderwijksche akkers in de z.g.
Zoe. Een manneke, dat boven dien kuil tegen de gezonken klok riep:
"Zeg, doe 'ns een mirakel!" kreeg op slag een
... stijven nek. Ik
heb dat manneke gekend en 't had werkelijk een stijven nek. Maar of
het dien gekregen had tengevolge van bijgeloovigen uitroep, weet ik
niet; 't ventje beweerde het intusschen en 't is er mee het graf ingegaan, met zijn stijven nek namelijk. Het heette Martinus Vermeulen;
zijn vader was 'bedeljager" geweest, d.w.z. hij moest de bedelaars
het dorp uitdrijven en kreeg daarvoor jaarlijks 40 gulden en alle
twee jaren een "nieuwen rok".
N.B. De toren van Steensel dagteekent uit de 2e helft der 15e eeuw en
zou gebouwd zijn uit de steenen, die nabij de steenfabriek
"De Heibloem" zijn. De werklieden vormden een aaneengeschakelde rij van deze
fabriek tot aan den toren en gaven de steenen elkander van hand in
hand.
De klok van Steensel is wel de zwaarste uit den heelen omtrek; ze
weegt 3000 pond. Ze spreekt de volgende taal naar spotters beweren:
"Wat ... is... er... te Steensel!", waarop het kleine klokje van 't
naburige Knegsel antwoordt, vinnig en fel: "er-re-moei! er-re-moei!"
(d.i. armoede). Dan antwoordt de klok van Steensel: "Hoe ... lang...
zal't.... nog ... du-ren!" waarop het klokje van Knegsel nog vinniger
en stekeliger antwoordt: "al-ta, al-ta, ..el-tê!" (d.i. altijd).
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II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEEIST-VELDHOVENBLAARTHEM.

346.

(vervolg)
blz. 133/2
Zo.-Ve.
2-5-1616
341.
Jan Lenarts verklaart van zijn moeder een bed te hebben ontvangen,
dat hij tijdens zijn leven mag gebruiken en dat na zijn dood moet worden overgedragen aan Lenart Diercx Lenartsen.
Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs
342.

B.

Schepenen: Ariaen Janssen - Dirck van Deoff
(gekasseerd 10-2-1620)

25-5-1616

blz. 133/3

Jan Rutten verklaart schuldig te zijn aan Jan Floris, zoon van Mr.
Jacob Floris, doctor medecinae te Brussel, van St.-Maarten a.s. tot
over één jaar de som van 255 gulden voor de pacht van 2 huizen met
hun hoven in de parochie van St.-Lambrecht te Blaerthem (belendende
percelen: de goederen van de pastoor, Jan Rutten, Jonker Roelof van
Eijck).
Henrick Janssen
Schepenen: Jan Claessen
blz. 133/4 - 134/1
23-5-1616
343.
Jan Michielssen heeft als erfgenaam van Jan van Herssel aan Laureijss
Jacobssen overgedragen een erfrente van 16 gulden, waarvan de originele akte dateert van 16 april 1587. Deze erfrente was Jan Michielssen
en Willem Michielssen in een erfdeling der achtergelaten goederen van
wijlen Jan van Herssel ten deel gevallen per schepenbrief van Eijndhoven. Jan Michielssen is echter niet gerechtigd, deze schepenbrief
te verkopen. Als waarborg stelt hij een rentebrief van 7 gulden, gepasseerd voor de schepenen van 's-Hertogenboseh d.d. 3-2-1568 en een
rentebrief van 9 gulden, gepasseerd voor de schepenen van 's-Hertogenbosch d.d. 8-1-1573.
Schepenen: D. Hooffman - Ariaen Janssen
/2
blz. 13 4
10-5-1616
Zo.-Ve.
De mombers (voogden) van Peter Artssen, t.w. Jan Jacobssen Embrechts
en Frans Adriaens, verklaren, dat zij van de provisoren van de Tafel
van de H. Geest te Zonderwijck de navolgende geldbedragen hebben opgenomen: a) van Frans Henricx 30 gulden, b) van Jan Willem Smits en
Corstiaen Laureijssen 50 gulden; deze 80 gulden hebben zij besteed
voor kost en onderhoud van Peter Artssen. De jaarlijkse rente bedraagt 4 g. 15 st..
Schepenen: Pauwels Máthijssen - Jacob Thielmans
344.

blz. 134/3
345.
16-6-1616
Anthonis Joosten verklaart schuldig te zijn aan Heijlken, de weduwe
van Jacob Janssen de som van 60 gulden van Lichtmis j.l. tot over
3 jaar tegen een rente van 3 g. 15 st. per jaar. Hiermede is een
schuldbrief van 27 september 1613 afgelost.

16-6-1616

blz. 135/1

Joost Andriessen verklaart schuldig te zijn aan Heijlken, de weduwe
van Jacob Janssen van Lichtmis j.l. tot over 3 jaar een bedrag van 60
gulden. Hiermede is een schuldbrief van 24-3-1613 afgelost.
Schepenen: Ariaen Janssen - Dirck van Hooff
347.

16-6-1616

blz. 135/2

Nicolaas Pauwels verklaart schuldig te zijn aan Heijlken, de weduwe
van Jacob Jan Diercx van 15 mei j.l. tot over 3 jaar de som van 100
gulden tegen een jaarlijkse rente van 6 gulden. Hiermede is een
schuldbrief van 16-12-1613 afgelost.
Schepenen: Ariaen Janssen - Dirck van Hooff
348.

6-7-1616

blz. 135/3

Peter Wouterssen verklaart schuldig te zijn aan Dierick Henricx vanaf heden tot over 2 jaar de som van 100 gulden tegen een jaarrente
van 6 gulden.
Schepenen: Dierck van Hooff - Adriaen Janssen
349.
Z.
7-7-1616
blz. 135/4 - 136/1
Jenneken, de weduwe van Roeloff Wouterssen, en Andries Henricx, haar
momber en momber van haar kinderen, en Henrick Janssen, haar als zaakgelastigde toegewezen, hebben aan Peter Wouterssen overgedragen een
erf met huis in het Muggenhool te Zeelst (belendende percelen: Andries Henricx, Jan Janssen Staessen, Gerart Artssen en de gemene
straat). Tevens moet de koper uit deze percelen te 's-Hertogenbosch
een som van 150 gulden betalen, die Roeloff Wouterssen had opgenomen.
Peter Wouterssen mag dit bedrag op het feest van Maria-Lichtmis aflossen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 jaar.
Schepenen: Dierck van Hooff - Ariaen Janssen
350.

Z.

7-7-1616

blz. 136/2

Peter Wouterssen heeft in erfrecht overgedragen aan Jenneken, de weduwe van Roeloff Wouterssen en haar kinderen de helft in een Bocht
in het Muggenhool (belendende percelen: de gemeijnt, Dierick Yewers.)
Schepenen: Dierck van Iboff - Ariaen Janssen
351.

15-7-1616

blz. 136/3

Goijart Adriaenssen heeft overgedragen aan Bartholomeus 11enricxen vander Waerden een stuk weiland genaamd "De Genderbeempt" in de parochie
van St.-Lambert te Blaerthem (belendende percelen: verkoper, Gender,
Jonker Goijart van Eijck). De koper is aan Goijart Geritssen vanden
Graeve een som van 150 schuldig tegen een rente van 10 gulden 10 stuiver per jaar, en aan de Heren van Baseldonck een cijns van 1!, stuiver.
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Schepenen: Jan Claessen Henrick Janssen
24-7-1616
352.
Marcelis en Laureijs, kinderen van Jacob Laureijssen, verklaren
schuldig te zijn aan Matheus Bastiaens een bedrag van 100 gulden tegen een jaarrente van 6 g. 5 st., eerste vervaldag St. Jacob 1617.
Schepenen: Dirck van Hooff Adriaen Janssen

blz. 136/4

blz. 137/1
24-7-1616
353.
Frans Adriaens verklaart schuldig te zijn aan Matheeus Wouterssen
van Lichtmis a.s. tot over 3 jaar de som van 90 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 6 g. 5 st. per honderd. Hiermede is een schuldbrief van 170 gulden afgelost.
Schepenen: Dirck van
Hooff -Ariaen Janssen
354.
Willem Artssen verklaart
Lichtmis j.l. tot over 6
lijkse rente van 6 g. en
Schepenen: Dirck van

blz. 137/2
24-7-1616
schuldig te zijn aan Matheeus Wouterssen van
jaar de som van 170 gulden tegen een jaar5 st. per honderd.
Hooff - Ariaen Janssen

24-7-1616
355.
Willem Artssen verklaart nog 4 pachten achterstallig te zijn.
Schepenen: Dirck van
Hooff -Ariaen Janssen

blz. 13 7/3

24-7-1616
356.
Laureijs Henricx verklaart schuldig te zijn aan Matheus Wouterssen
van Lichtmis j.l. tot over 4 jaar een som van 25 gulden tegen een
jaarlijkse rente van 6 gulden 5 stuiver per honderd.
Schepenen: Dirck van I-boff - Ariaen Janssen

blz. 137/4

357.
24-7-1616
Laureijs Henricx verklaart nog 8 gulden aan pacht schuldig te zijn.
Hboff
Ariaen Janssen
Schepenen: Dirck van

blz. 137/5

358.
23-7-1616
Adam Janssen verklaart schuldig te zijn aan Barbara, de weduwe van
Corstiaen Udemans van nu tot over 2 jaar de som van 17 gulden voor
een door hem van Jenneken Adriaens gekochte koe. Dit geld komt bij
versterf toe aan Adriaen, de geesteszwakke en minderjarige zoon van
Ariaen en Jenneken. Barbara, de weduwe van Corstiaen Udemans zal de
geesteszwakke hiervoor twee jaar verzorgen.
Schepenen: Dirck van Hooff - Adriaen Janssen

blz. 137/6

30-6-1616
359.
De weduwe Margriet Aerts en haar momber IlUijbert Ariens hebben over-

blz. 138/1

gedragen aan de kinderen van Margriet het vruchtgebruik van de helft
der goederen, die de kinderen van hun vader waren aangestorven.
Schepenen: Dirck van Hooff - Ariaen Janssen
360.
10-9-1616
blz. 138/2
Hendrick Janssen verklaart schuldig te zijn aan Meeriken, de dochter
van Willem Sijmens van Fasen a.s. tot over één jaar de som van 37
gulden met twee jaarrenten van 2 gulden. Hiermede is een schuldbrief
van 35 gulden afgelost. Mocht Meeriken tussentijds trouwen en het
geld nodig hebben, dan moet met inachtneming van een opzegtermijn van
2 maanden het geld worden terugbetaald.
.
Schepenen: Dirck van }boft
Ariaen Janssen
(gekasseerd: 1624)
361.
Zo.-Ve.
9-7-1616
Jan Mateussen heeft aan zijn zuster Cathalijn Mateussen overgedragen het gedeelte van het erfgoed dat hem van zijn vader was aangestorven, t.w. de helft van het goed dat Marten Lambrechts en diens
vrouw Neesken in gebruik hadden aan het Kerkeind te Zonderwijck.
Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs

blz. 13 8/3

362.
Zo.-Ve.
9-7-1616
blz. 138/4
Catalijn verklaart voor bovenstaande (nr. 361) overdracht schuldig
te zijn 30 gulden kontant en nog 30 gulden, zonder rente te betalen
over een jaar. Tevens belooft Cathalijn aan KUen Hanssen te betalen
50 st., aan diens zwager Roeloff Diericx 3 g., aan Lijkop 30 st.
Deze bedragen mogen aan de laatste termijn worden gekort. Bij overlijden van Jan Matheussen zal de laatste termijn worden kwijtgescholden.
Schepenen: Jacob Thielmans - Jan Jacobs
363.
Ve.
Z-7-1616
Testament van het echtpaar Jan Handricx en Alit Jans te Velthoven:
J. alle vorige testamenten worden nietig verklaard,
2. alle goederen, roerend en onroerend etc. komen toe aan de langstlevende, die er vrij over kan beschikken en verplicht is de kinderen
te helpen en de schulden te betalen.
Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacobs

blz. 139

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

Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet.

- 57 IV. DE OUDE LANDRECHTEN EN HET GEWOONTERECHT DER VRIJHEID VAN
OIRSCHOT-BEST.
(vervolg)
6.
DE RECHTEN, COUSWIJMEN ENDE USANTIEN DER VRIJHEIJT VAN OIRSCI{TF
ENDE HAERDER BANCKEN:
In den iersten aengaende de successie vande goederen van wettige man
ende wijff die egeen kinderen achter en laeten:
Soe wanneer man ende wijff in wettigen houwelijck vergaederen, als
cnaep ende maecht, ende een van hen beijden sterft sonder wettige
kijnderen achter te laeten, soe sal die lestlevende alle die haeffelijcke ende erffelijcke goederen van den afflijvigen, hoedanich die
mogen wesen, ende tot wat plaetse die bevonden mogen worden, t'sij
dat se gecomen sijn van wegen des afflijvigen, oft t'samen vercregen
mogen hebben onder eenen inventaris (soe verre dijn versocht wordt)
mogen possideren, ende in tochten gebruijcken sijnen oft heuren lanckduerende, ende nae de doodt vanden lestlevende, sullen allen die goeden van den lestlevenden devolueren totten wettigen naesten erffgenaem van der sijden daer die goederen affgecomen sijn, meer die de
tochte van de selve goederen niet en verbeijt, en sal daer aff niet
hebben, behoudelijck dat die lestlevende metter vliegender ende levender haeven sal mogen doen sijnen oft haeren vrijen eijgen wille,
sonder datmen die schulden ten tijde van den eersten afflijvigen daer
wesende die legaeten, costen van executien eerst vuijtten gelijcken
gereetsten goeden betaelen sal, ten waere houwelijcxe voerwaerden,
instrumenten, testamenten, schepenenbrieven oft andere autentijcque
bescheeden, ter contrarien te voeren daer aff gemaeckt wesende.
Die successie van den goeden van wettige man ende wijff achterlaetende wettige kijnderen oft geboorte van en beijden:
Soe wanneer man ende wijff in wettigen houwelijck wesende, ende bij
malcanderen verwecken wettige kijnderen, ende het gebuert dat het
bedde scheijt, ende een van hen beijden afflijvich wordt achterlaetende wettige kijnderen, ende achterlaetende oijck seeckere haeffelijcke ende erffelijcke goeden, dat alsdan alle die haeffelijcke ende erffelijcke goederen daer wesende ten tijde van den eersten afflijvigen, soe wel van den levenden als van den afflijvigen aengaende
der erffelijckheijt, versterven op haer beijder wettige kijnderen,
waer aff die voers. kinderen oft momboiren in hunnen naeme den langstlevende henne vaeder oft moeder die eene helft van den selven goederen sullen mogen affdeijlen, ende daer mede doen hennen vrijen eijgen
wille, ende d'ander helft van den goeden sal den langstlevende in
tochten mogen besitten, sijnen oft heuren leven lanck duijrende, onder eenen behoorelijcken inventaris (soo verre dijen versocht wordt)
ende soe verre die wettige kijnderen afflijvich worden sonder wettige
kijnderen achter te laeten, voer ende aleer tocht ende erffelijcheijt
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voerscreven niet hebben, maer sullen die goederen hebben die kijnderen oft kijnder kijnderen daer levende inder menschelijcheijt, die
weicke die tocht verbeijt hebben, ten waere anders bij schepenenbrieven, instrumenten, testamenten, houwelijcxe voerwaerden oft andere autentijcque bescheet ter contrarien te voerens daer aff gemaeckt
waere geweest, behoudelijck dat de langstlevende metter helft vander
vliegender haven mach doen sijnen, oft haeren vrijen eijgen wille,
ende oft gebeurde dat die langstlevende van sijnen kijnderen afgedeijlt wesende eenige haeffelijcke oft erffelijcke goederen vercrege
bij coope, daer mede mach die lestlevende doen sijnen oft haeren
vrijen eijgen wille, tot sijnder begeerten, ende oft gebuerde dat den
langstlevenden eenige goeden gemaeckt gegeven ende gelaeten waeren
oft anderssins aenbestorven van besijen, weer die lestlevende van
sijnen kinderen is afgedeijlt oft niet, mach nochtans daer mede doen
sijnen oft haeren vrijen eijgen wille, soe die langstlevende dat believen sal.
Aengaende de successie der kijnder kijnderen, van den goeden comende
van Heerken ende Vrouken:
Soe wanneer man ende wijff in wettigen houwelijck vergaedert, bij
malcanderen verwecken wettige kijnderen, ende eenige van denselven
henne wettige kijnderen worden afflijvich, bij den leven van.henne
vaeder ende moeder, achterlaetende naer hen oijck wettige kijnderen,
• dat naer de doot van henne vaeder ende moeder oft Heerken ende Vrouken alle haere haeffelijcke ende erffelijcke goeden, die sij achterlaeten, alsoe wel met vollen rechte vervallen ende versterven op
henne wettige kijnder kijnderen, in plaetse van hennen vaeder ende
moeder, als op henne andere wettige kijnderen, ende dat in de rechte
linie doscenderende, van vaeder ende moeder, die doode hant deijlt
metter levender, in plaetse van hunnen vaeder ende moeder.
Aengaende de successie vanden goeden van wettige man ende wijff
tweederhande ofte naekijnderen achterlaetende:
Soe wanneer manende wijff in wettigen houwelijck vergaederen als
cnaep endemaecht, ende bij malcanderen brengen seeckere haeffe- •
lijcke ende erffelijcke goederen, ende oijck staende hender beijder
houwelijck seeckere goeden ende wettige kijnderen vercregen bij malcanderen, ende het gebuert dat het bedde scheijt, ende een van hen
beijden sterft achterlaetende wettige kijnderen, dat alsdan alle de
goeden daer wesende ten tijde van den eersten afflijvigen, soe wel
vanden levenden als van den dooden comende, met vollen recht versterven op hender beijder wettige kijnderen vanden eersten bedde,
ende oft gebuerde dat die lestlevende hem oft haer veranderden met
wettigen houwelijck te doen ende naekijnderen vercrege, dat die naekijnderen totten goeden van den eersten bedde bij versterff niet gerecht en sijn.
Vuijtgescheijden oft gebeurde dat die lestlevende hem veranderde met
wettigen houwelijck te doen, ende ombedeijlt van sijnen iersten ende
vorsten kijnderen, ende allen den goeden van den vorsten bedde blijft
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erffelijcke goederen vercregen, dat die selve vercregen goeden sullen worden gedevolveert d'een helft totten wettigen kijnderen van
den eersten bedde, ende d'ander helft totten.wettigen kijnderen vanden anderen bedde.
Item oft gebuerde dat die lestlevende affgedeijlt van sijnen vorsten
kijnderen, hem oft heer veranderde met wettigen houwelijck te doen,
ende oijck naekijnderen, ende oijck seeckere haeffelijcke ende erffelijcke goederen vercregen, dat die kijnderen van den vorsten bedde
totten goeden van den naebedde oijck niet gerecht en sijn, meer vervallen met vollen recht totten naekijnderen, ende soe wanneer eenige
kijnderen van den vorsten bedde aflijvigh worden sonder wettige geboorte achter te laeten, ende achterlaeten seeckere haeffelijcke ende erffelijcke goeden, dat die goeden versterven ende vervallen op
die geheel susters ende broeders vanden voersten bedde, soe verre
daer eenige sijn, ende ingevalle neen op die geheel broeders ende
susters kijnderen, ende niet op die halve broeders ende susters oft
haere kijnderen.
Insgelijcx soe wanneer broeders ende susters vanden naebedde sterven
sonder wettige geboorten achter te laeten, achterlaetende seeckere
haeffelijcke ende erffelijcke goederen, dat die goederen versterven
ende vervallen op die geheele broeders ende susters vanden naebedde,
soe verre eenige sijn, ende ingevalle neen op die broeders ende sustets kijnderen, vanden naebedde, ende niet op de halve broeders ende susters van den vorsten bedde alsoe wesende.
Aengaende de successie vande goeden van beseijen comende:
Alle goederen comende van Oomen, Moijen, Neven ende Nichten, vervallen oft versterven tot twee sijden, d'eene helft totten wettigen
naesten neven ende nichten, van des vaeders, ende d'ander helft totten wettigen naesten neven ende nichten van des moeders wegen, vuijtgenomen oude stockgoederen die en vervallen niet achterwaerts op dat
naeste wettige bloedt meer descenderen nederwaerts totten wettigen
naesten van die sijden daer die goeden affgecomen sijn, ende in deset saecken en deijlt die doode haat metter levender niet, ten weer
bij schepenenbrieven, instrumenten, testamenten oft bij andere autentijcquen bescheede alsoe gemaeckt, meer die effen nae. sijn, deijlen
hooft voor hooft effen diep.
(wordt vervolgd)

V, a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW
(vervolg)
61.

SCHEPENOORKONDE VAN OIRSCHOT-BEST
1 mei 1359

(Archief van het Kapittel
van Oirschot, 's-Hertogenbosch)

Wij Heinric Brant, Jan van Blaertum, Didderic Didderics Nennen zoen
was, scepen in Oerscot, tughen onder onsen ghemenen zeghel dat voer
ons coaten sijn Katelijn Godeken Punders wijf was van Straten, Jacob
enden Heinric heer wittighe kinder ende hebben vercoft in enen wittighen cope ende in enen erveliken recht der capitelen van Sente Peters t'Oerscot een pont tsiaers te ghelden ende te betalen alle jaer
op Chser Vrouwen dach in den winter die men heyt Lichtmis wt al sulken beemt als si hebben gheleghen in die Castert tot Straten in die
parochye van Oerscot aen der ervenissen Daneel Joerdaens zoen was
vander eenre siden, ende d'ervenisse Wouter Rosers kinderen vander
ander siden. Oec hebben Katelijn, Jacob ende Heinric voersc. gheloeft op hen ende op haer goet voer hen ende voer haer nacomelinghen
na hen der Capitelen voersc. desen voersc. beemt te weren als men
erve met recht sculdich is te weren. Ende alle calaengi ende voeremmer daer in af te doen wtghenomen der heren cijns vanden gronde.
Mede hebben Jacob ende Heinric voersc. gheloeft Godevaerde haren
wittighen broeder te vervaen in des voersc. vorwaerden also dat hise
met hem stade ende vast houden sal ende onghebroken. Ghegheven inden
jaer ons Heren doe men streef dusent driehondert vijftich ende neghen op ten iersten dach van meye. Mede eest vorwaerde dat men dit
voersc. pont tsiaers betalen sal met aisulken payen als op den voerse. ghulde dArh altoes ghenghe ende .gheve wesen sal.
(Katelijn, de vrouw van Godeken Punder te Straten,'en haar kinderen Jacob en Heinric hebben aan het Kapittel van de St.-Pieter
te Oirschot in erfrecht verkocht een jaarlijkse opbrengst uit
een beemd in de Castert te Straten (belendende percelen: Daniël
Joerdaens en de kinderen van Wouter Rosers). Jacob en Heinric
hebben in deze ook namens hun broer Godevaert gehandeld.)
62.

OORKONDE VAN RIDDER DANIEL VAN OERSCOT
30 augustus 1301

(Archief der abdij Tongerlo)

Universis presentes litteras inspecturis, Daniel de Oerscot, miles

salutem cum noticia veritatis. Noveritis quos nos decem et novem bonnaria warischapiorum sive paludis in parrochia. de Oerscot jacentia,
nobis ab illustri principe domino Johanne, Dei gratie Lotharingie,
Brabancie et Lymburgie duce, paulo ante collata, viris religiosis abbati et conventui monasterii de Tongerlo pro certa summa pecunie nobis integraliter persoluta, vendidimus et eosdem de consensu et voluntate dicti domini ducis sub annuo censu XII denariorum Lovaniensium persolvendo annis singulis ipsi domino duci, per monitionem
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-61 Walteri dicti Toyart sculteti ac receptoris de Buschoducis et sententiam illorum quorum intererat judicare, induci, investiri et heredari procuravimus secundum jus et consuetudinem terre in bonariis antedictis renunciantes omni juri quod nobis competiit in dictis bonis,
seu competere poterit in futurum. In cujus rei testimonium sigillum
nostrum, una cum sigillis virorum discretorum Th. decani ecclesie
Oerscothensis, Danielis investiti de Bladele, Walteri Toyart predicti, presentibus litteris sunt appensa. Et nos Th. decanus ecclesie
Oerscothensis et Daniel investitus de Bladele, ad peticionem domini
Danielis militis predicti, sigilla nostra presentibus apposuimus. Et
nos Walterus Toyart scultetus et receptor predictus sigillum nostrum
hiis litteris est appensum (sic) in testimonium omnium premissorum.
Datum in crastino decollationis Johannis Baptiste, anno Domini M0
CCC'° primo.
(Ridder Daniël van Oirschot verklaart, dat hij de 19 bunder heide te Oirschot, verkregen van hertog Jan II, aan de abdij Tongerlo heeft verkocht. De abdij moet verder de jaarcijns van 12
denier Leuvens aan de hertog betalen.)
V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE I3e EEUW.

syaers ghelijc den vorsc. beemde gheheiten die Hameye. Ende dat
Ghisebrecht vorsc. heeft gheloeft op hem ende op sijn spet dat vors:.
ghedeelt vanden vorsc. \Tindemans Beempt te weren tot enen onderparade
in die verse. vief pont syaers ende alle verkommer aftedoen sander
der Heren tsijns vanden gronde alsoe verre als daer op die ghaende
coemt. Ende dat verwarde is dat Ghisebrecht vorsc. een huys sil setten op den irsten beeppt vorsc. die gheheiten is die Hameye. Begeven
int jaer ons Heren gheboert dusent driehondert tsestich ende sesse
op den twelfsten dach inden aprille.
(Ghisebrecht Pensart van Vessem, zoon van Johannes Pensen, belooft aan Goeswijn vanden Rotele een jaarlijkse erfcijns van 5
pond uit een weiland genaamd "Die Hameye", gelegen te Vessem
(belendende percelen: de gemeijnt van Vessem, het erf van Willem
vanden Dele en het erf van Jacob van Vessem),welk weiland hierdoor in het bezit van Ghisebrecht Pensart komt. Deze stelt als
momber van zijn vrouw Aleit, dochter van Jan Everarts, hiervoor
als onderpand het gedeelte van de Vendermansbeempt te Oirschot
(belendende percelen: de kinderen van Peter Tymermans en de kinderen van Roelken van Oerscot), dat hem en zijn vrouw zal aansterven van Jan Everarts.)
V. d. DE OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE I4e EEUW
(vervolg)

(vervolg)
16.

SCHEPENAKTE VAN OERLE
1 2 april 1366

VESSEM

Wij Herman die Smet ende Heinric Happen soen was, scepene in Oerle,
tughen onder onse seghelen, dat voer ons comen is Ghisebrecht gheheiten Pensart van Vessem soep Johannis Pensen was ende heeft gheloeft
voer hem ende voer sinen erfghenamen na hem Goeswine gheheiten vanden Rotele ende sinen erfghenamen na hem vief pont goets ende gheefs
payments syaers erfleken ende alle yaer op onser Vrouwen dach Lichtmisse als men kersen bornt teghelden ende tebetalen elcs yaers in
alsolken paymente als op den paydach vorsc. dan genghe ende gheve
sal wesen te heffen ende te boeren ute enen beemde gheheiten die Hameye met sinen tobehorten ghelegen inder prochien van Vessem aen die
ghemeinte van Vessem met eenre siden aen Willems erve vanden Dale ende aen Jacobs erve van Vessem metter andere siden, welcke beempt vorsc. des vorsc. Ghoeswijns te wesen nlach ende die Ghisebrecht vorsc.
teghen den verse. Ghoeswine over den vorsc. tsijns heeft ghenomen
erfleken ende vercreghen. Ende des heeft die vorsc. Ghisebrecht als
witteghe momboer Aleiten sijns wijfs dochter Jhans Everarts van Vessem alsolken ghedeelt als hem ende Aleiten sinen wive vorsc. bliven
ende versterven mach vanden vorsc. Jhanne Everarts soen in enen beende gheheiten die Vondermans Beempt met sinen tobehorten ghelegen inder prochien van Oerscot tusschen Peters Tymermans kinder beempt van
eenre siden ende tusschen Roelkens kinder beempt van Oerscot vander
andere siden tonderpande gheset erfleken in die vorsc. vief pont

6.

OORKONDE VAN HERTOG JAN II
4 februari 1305

BEERSE, HOOGELOON, HOOG-KASTERLEE.VESSEM
(Archief van de Abdij Tongerlo)

Universis presentes litteras inspecturis et audituris nos Johannes
Dei gratia dux Lotharingie, Brabantie ac Limburgie, netum facimus,
quod nos Wilhelmo de Herlaer, camerario et fideli dilecto conferimus
et concedimus locum et ventum ad construendum unum molendinum venti
inter Hochasterle, Vessem, Beerse et Loen tenendum et habendum inperpetuum pro quinque solidis Lovaniensium nobis et nostris heredibus
ab ipso et suis successoribus anno quolibet in festo beati Remigii
persolvendis, ita tarnen quod nullum molendinar venti ab aliquo alio
in illo confinio imposterum construi poterit nisi hoc de ipsius Wilhelmi aut suorum heredum licentia processerit ac plenaria voluntate.
In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum in die Jovis post purificationem virginis Marie,
anno Domini millesimo CCCmO quarto.
(Hertog Jan II van Brabant vergunt aan Willem van Herlaer plaats
en wind tot de bouw van een windmolen tussen Ibog-Kasterlee,
Vessem, Beerse en Hoogeloon tegen een jaarlijkse cijns van 5 schellingen Leuvens. Een andere molen mag in dit gebied niet worden
opgetrokken, tenzij met instemming van Willem van Herlaer of zijn
erfgenamen.)
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VI. OUDE TOPONYMICA
(vervolg)
Deze keer weer eens naar Veldhoven en wel naar Zeelst.
53.

"Zee1st"

De etymologie van deze plaatsnaam is duister. Het is nuttig dit hier
nog eens vast te stellen, daar men nogal gemakkelijk aan blijkt te
nemen, dat Zeelst<Sele "zaal" betekent, zoals ook Dr. J. de Vries
"Etymologisch Woordenboek", Utrecht, 1958, doet, zij het met het beperkende "zal wel een afleiding zijn van" erbij.
Veelzeggend is ook, dat Jan Lindemans in zijn 'Toponymische verschijnselen, III, De -zele en hovenamen", Brussel, 1954, Zeelst helemaal
niet noemt, terwijl hij als betekenis van het achtervoegsel toch geeft:
"Een ruim vertrek dat een geheel gebouw uitmaakt en dat naargelang van
de omstandigheden of als gemeenschappelijke eetzaal of slaapalkoof,
of nog als schuur dienst kan doen." (p. 19)
Op pag. 20 zegt Lindemans, dat Zele bijna uitsluitend voorkomt in samenstellingen; hij noemt dan vier uitzonderingen en daarbij is Zeelst
niet. Het is dus duidelijk, dat Lindemans Zeelst niet als een zaalnaam beschouwt. (N.B. Het gebied dat Lindemans bestudeerd heeft op het
voorkomen van zele-namen strekt zich uit van Calais tot Nijmegen.)
Een tweede veronderstelde etymologie is Zeelst<Selsate, maar A.P. de
Bont in zijn "Dialect van Kempenland", Vocabulair p. 771, plaatst er
een vraagteken achter. Hij verwijst wel naar het Vlaamse Zelzaten tussen Sas van Gent en Gent. Dit "Zelzaten" is in ieder geval ouder dan
Zeelst, want Gijsseling "Toponymisch Woordenboek" 1960, noemt Zelzaten wel en Zeelst niet. Van Zelzaten zegt Gijsseling:
"Gelijkwaardige namen in Engeland (1066 Selesat) en in Noorwegen
Oudnoors s ce tr hut.
(Seljusaetz); Germaans: saljan "verkopen"
Skandinavische oorsprong?" Dat zou dus vrij vertaald zoveel betekenen
als winkeltje! En dan die Skandinavische oorsprong? De weg tot de
fantasie staat weer open. Toch wil ik ter overweging hier de bekende
regels van De Bont over Zeelst nog aan toevoegen, en ieder mag dan
voor zich konkluderen in hoeverre er verband kan bestaan tussen de
vreemde bewoners van Zeelst en de onverklaarbare naam van hun dorp.
"Onder de dorpen in de Noordbrabantse Kempen heeft Zeelst altijd een
eigenaardige plaats ingenomen: voorheen had het de schijn of de bewoners van Zeelst minderwaardig waren ten opzichte van de omringende
bevolking.
Als we daarbij voegen hun min of meer op zich zelf staand dialekt met
o.a. zijn eigenaardige glottal catch, dan menen we gerechtigd te
zijn om te zeggen, dat Zeelst tot voor enige jaren een aparte bevolking had, een die van een ander ras was." (A.P. De Bont "Dialect van
Kempenland", vocabulaire, pag. 770)
54.

"Muggenhol
"

Veel toponymica met dierenamen duiden erop, dat bedoelde dieren daar

huisden, maar er is ook een kategorie waar die dierenamen spottend
bedoeld zijn, vaak door de omwonenden gegeven, die dat land alleen
goed genoeg achtten voor luizen, mieren, kikkers, enz.. Toponymica
met als eerste lid "mug" zijn er nog al wat, en vaak, zegt Schilanfeld,
(Veldnamen in Nederland, Amsterdam, 1949, p. 72) behoren die tot de
laatste kategorie. Van elk van deze plaats- of veldnamen zal afzonderlijk vastgesteld moeten worden, of dat eerste lid, in ons geval
Muggen, spottend bedoeld is, ofwel dat het inderdaad wijst op een
gebied met veel muggen.
De plaatselijke situatie en het tweede lid "hol" zouden nadere aanwijzingen kunnen bevatten. Op de eerste plaats het achtervoegsel
"-hol". Dit "hol" betekent "laagliggend, moerassig terrein" (Schonfeld: Nederlandse Waternamen, Brussel, 1955, p. 269). Nu zijn er in
de direkte omgeving van het Muggenhol wel toponymica die erop wijzen,
dat dat gebied laag (lager) gelegen is. Op de eerste plaats wordt het
begrensd door de Djept, een merkwaardig toponiem dat tot nu toe altijd geïnterpreteerd is als diepte. (Op dit toponiem hoop ik neg eens
terug te komen.) Bij het Muggenhol en de Djept loopt de Hoornven, een
straatnaam afkomstig van een niet meer bestaand ven van die naam. De
terreingesteldheid en de betekenis van "-hol" wijzen dus op laaggelegen land en bijgevolg zou het eerste lid wel degelijk op de aanwezigheid van muggen kunnen wijzen.
Naast "hol" komt met dezelfde betekenis ook de variant "hel" voor.
J.A. Huisman heeft in "De Hel-namen in Nederland (1953) hel geïnterpreteerd als "noord". Hij zegt daarvan: de Germanen lokaliseerden het
dodenrijk in het noorden en bij onderzoek blijken een aantal helnamen
aan de noordzijde van het meer nabijgelegen bewoonde centrum te liggen: de namen zijn ontstaan in een tijd, waarin de traditie van de
noordelijke onderwereld nog leefde. Schbinfeld blijft echter vasthouden
aan de betekenis hel/hol is "laaggelegen, moerassig" (zie ScMinfeld,
Nederlandse Waternamen, p. 127) maar hij tekent hierbij aan, dat het
zeer goed denkbaar is, dat secundair zo'n helnaam, vooral wanneer die
een nooit uitdrogende poel (etc.) aanduidde, gereïnterpreteerd werd.
Hiermee werd dit woord dan gelijkgesteld aan grondeloos, een epitheton
dat gegeven wordt aan meren en kolken die zelfs 's zomers niet droogvallen. Het volksgeloof deed deze "grondeloos diepe" plassen bewonen
door watergeesten, en deze diepten zouden dan reiken tot de ingang van
de hel.
Of nu in Muggenhol sprake is van zo'n helnaam wat een nieuw bewijs
voor moeras, en dus muggen zou zijn, is niet te bewijzen. We kennen de
oudste schrijfwijze niet, we weten niets met zekerheid van het bestaan
van zo'n niet droogvallende poel, toch zijn er twee zaken die in de
richting van die mythologische hel-verklaring wijzen:
1. op de eerste plaats ligt het Muggenhol duidelijk ten noorden van
"het meest nabijgelegen centrum" namelijk Zeelst en
2. het grenst aan het toponiem Hemelrijken. Waarover nu iets meer.

55.

Hemeiri

jken

Dit toponiem is nog nooit bevredigend verklaard, dat is al eerder in
Campinia vastgesteld (2e jaargang, april 1972, p. 25). Ik wil hier ook
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Schilinfeld geeft als mogelijke verklaring voor dit toponiem: volksetymologie uit "heimaal". Dit heimaal is ontstaan uit 'regen" = met een
heg afsluiten, afheinen en betekent dan de rechtplaats afpalen en "maal"
hoger gelegen plaats waar gericht werd, zodat heimaal (heemaal, hemel)
"rechtplaats,
vierschaar, rechtsgeding" betekent. Maar, zegt Schafeld
t.z.p., die naam Hemel(rijk) kan ook verklaard worden uit de hoge ligging; uit de naam van een café dat er gestaan kan hebben, of het is zo
genoemd om de vruchtbaarheid van de grond of ironisch om de onvruchtbaarheid ervan. Of in kontrast met hel.
Dit laatste is in ons geval interessant. Ik acht het nu namelijk aannemelijk, dat er samenhang bestaat tussen de toponiemen het Muggenhol
en de Hemelrijken en dus dat Milggenhol moerassig/laaggelegen en in ieder geval onvruchtbaar gebied meet;letekenen, terwijl van Hemelrijken
mogelijkerwijze het tegenovergestelde aangenomen kan worden. En tenslotte dat het gevoel voor die samenhang verdwenen is. (Een aardige
parallel noemt Schbnfeld onder Sint Anthonis, waar laagten Hemel en
Hel heten.)
Wat ikverder graag zou willen weten is:
1. of er aanwijzingen
zijn dat er ter plaatse van de Hemelrijken ooit

sprake is geweest van een gerechtsplaats. Is het kasteel dat daar
ooit gestaan heeft en waarvan de resten "Het Slot" heten daarvoor
een aanwijzing?;
2. welke van de toponiemen het eerst in de stukken voorkomt, want als
de Hemelrijken een gerechtsplaats - hoger gelegen - is geweest, kan
het moerassig en bijgevolg onvruchtbare lagere gebied later hel/hol
genoemd zijn;
3. of er uit welke stukken dan ook ooit iets gebleken is van zulk een
poel. Nu weet ik wel, dat in de buurt nog niet zo lang geleden een
vijver (een vivarium, vaak ook Weijer genaamd) is geweest, maar die
lijkt me van te recente datum. Nader onderzoek is dus dringend gewenst. Te meer daar het misschien iets van die (altijd) mysterieuze
hemel(s) zou kunnen oplossen.
Voor de samenhang tussen Muggenhol en Hemelrijken acht ik het geen bezwaar, dat het een hoger en het ander lager gelegen is, want in een
plaats als Zeelst in een oud heide- en vennengebied wemelt het van de
naast elkaar gelegen toponymica, waarvan de een een hoogte en de ander
een laagte aanduidt.
56.

"De

57.

"De

Rundgraafu
Run"

Op dat moerassige van het Muggenhol kan ook wijzen, dat in de onmiddellijke nabijheid ervan de Rundgraaf ontspringt, een zeer klein beekje,
dat ooit bij het gehucht de Biezenkuilen in de Gender uitmondde. Het
beekje is echter verdwenen.
Eerst even iets over de veel bekendere beek de Run.
Het toponiem Run hangt samen met Rijn. Ten grondslag aan beide ligt
de Indogermaanse basis rei = stromen, vloeien. In het gotisch vinden

we het werkwoord rinnan = rennen en het slaarmee samenhangende zelfstandig naamwoord runs e loop, m.a.w. De Run, zijrivier van de Dommel
betekent de loop of de stromende. (Zie ook Schbnfeld o.a. Nederlandse
Waternamen, Brussel, 1953, p.
65)
In Rundgraaf hebben we zonder enige twijfel het zelfde woord run, m.
a.we we behoeven alleen de d en het woord graaf nog te verklaren. Het
woord graaf (zie Schenfeld, Nederlandse Waternamen, p. 171) wordt vaak
gebruikt voor watertjes die water afvoeren naar een ander water, een
aardige parallel met Rundgraaf is dan Loopgraaf bij Berlikum
De d ten slotte. De Bont vermeldt in zijn Vocabularium (p. 520) bij
Dialect van Kempenland Runt. En in zijn Klank- en Vormleer p. 156
acht hij deze t na n een paragogische consonant die in het Brabants
vrij frequent is, b.v. pijnt e pijn, Ant = An, Jaant = Jaan, etc..
Dus is het niet nodig in deze d een d-of-t-suffix te zien.
J.A.J. v.d. Bosch

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN GERWEN (GERVEN) van 1699 af
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)
WILLEM VAN GERVEN

10- 1-1699 Jan
CORNELIUS JOANNIS VAN GERWEN

11- 1-1705 Guilielmus
22- 5-1707 Joannes
4- 8-1709 Guilielma

X

HENDRINA WILLEMS
get. Nic. Peters, Anna Jacobs
ELISABETA PE1RI BASEINANS
X
get. M.A.Eliens, Cath. Janssen
Jacobus Janssen, Maria Janssen
eT
Joannes Linders, Anna Jacobs

JACOB VAN GERVEN
11- 2-1711 Anna Maria
9-11-1713 Johannes

X

ADRIAAN VAN GERWEN
15-11-1722 Wouter

X

HELENA DIRKSEN
get. Hubert Dirksen, Hendr. Wouters

ADRIANUS VAN GERWEN
30-11-1725 Catharina
13-11-1726 Joannes
13- 9-1735 Joannes
10- 3-1740 Theodora

X

HELENA VAN BEIRS (BERS, BEERS)
get. Arn.v. Gerwen, Joanna v. Beirs
fr
Th. Iluijbers, Petr.van Gerwen
re
Chr. Baselmans, Helena Rijkers
re
Jan v. Gerwen, J.M. van Beers

HENRICUS VAN GERWEN
8-11-1727 Guilielmus

X

ALDEGUNDIS GERARTS (GhhRITS)
get. J. van Gerwen, Aldeg.v.Cauwenberg
re
Anselm. Jansen, Barbara Bergers

P.J. van Hest, H.W. van-Gerven

9- 1-1736 Joanna
JAN VAN GERWEN
10-11-1727 Willem

JOHANNA ......
get. Willem van Gerven, Wilh. Janssen

X

CATHARINA JACOBI PETERS

get. Peter van Hulsel, H.W.v.Gerwen

-67 get. Jan Linders, M.P. van Hulsel

29-10-1729 Johanna
HENRICUS VAN GERWEN
8- 2-1729 Guilielmus
11- 5-1731 Jeannes
19- 7-1733 Henrica
26- 6-1740 Alegundis
4- 9-1742 Gerardus
31- 3-1745 Wilhelmina

X

ADRIAAN VAN GERWEN
18- 8-1730 Jacob
19- 9-1733 Catharina
19- 9-1733 Hendrika

X

JAN VAN GERWEN
11- 8-1731 Antonius
8- 9-1740 Hendrika
20-10-1742 Maria

X

GUILIELMUS
7- 4-1732
1-10-1734
27-12-1737

VAN GERWEN
Cornelius
Guilielmus
Jeannes

tt

ff

get.

tt

ff

X
get.
tt

get.
11
11

X

9- 4-1738 Cornelius
JOANNES VAN GERVEN
22-11-1745 Thomas
5- 1-1748 Cornelius

X

JOHANNES VAN GERWEN
8-12-1755 Maria
22-11-1759 Hendrika
6- 1-1761 Jacoba
21- 2-1762 Johanna
6- 7-1763 Jacob
16-11-1764 Anna Maria

X

GERARDUS VAN GERWEN
6- 8-1757 Joanna
22- 8-1759 Adriana
19- 5-1761 Petrus
16- 5-1762 Petrus
9- 2-1765 Adrianus

X

THEO

X

GERVEN

26- 1-1761 Elisabeth

ALDEGUNDIS VAN COUWENTBERGH
get. Ch.v. Couwenberg, J. Louwers
J. Louwers, Gertr. Dirkx
Guil. v. Gerwen, P. Couwenberg
W.Couwenborgh, W.v.d.Oever
H.Couwebborgh, Fr.v. Gerwen
J.v. Gerwen, Lv.d.Broeck
get.

JAN VAN GERWEN
11- 4-1736 Jacob
24- 8-1739 Christina
18-10-1748 Jacob
JOANNES VAN GERWEN
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HELENA DIRCKS HUYBERTS
Chr.v. Gerwen, L.van Kemena
J.v. Gerwen, J.M. Dirksen
J. Copnens, M. Heuvelmans
ELISABETH VAN COURSEL
Z. Smets, A. van Coursel
J.A. Leuris, P. van Gerven
J.v. Gerwen, A.v. Dooren

PETRONELLA VAN GEMERT
M.v. Gemert, Anna v. Dooren
H.v. Dooren, M. van Gemert
L.v. Dooren, A.A. Leunis

get.

ALEGUNDIS VAN DER HEIJDEN
Th.v.d.Heijden, G.v.d.Heuver
G. Mercks, A.v.d. Heijden

get.
tr

1/
11
t'
11

JOHANNA MARIA VAN DIJK
J. Wouters, Corn.v. Dijk
J. Deckers, M.v. Dijk
Th. v. Dijk, M. Verhaalen
Th. v. Dijk, M. van Dijk
D.v.d. Broeck, M. Verhaalen
J.v. Dijk, Isabella v. Doren
ANTON LA VAN DER HEIJDEN
H.v.d. Heijden, A. Eliens
C.v. Gerwen, J. Helmans
W.v.d. Heijden, J. Vermeulen
W.v.d. Heijden, C.v. Gerwen
W. v. Gerwen, A .v.d. Heijden

MARIA VAN BOXEL [BOEISEL,
BOKSEL)
get. A. van Gerven, Elisabeth ...

Arnold ... , Maria v. Gerwen
J.v. Boexsel, Cath.v. Gerven
J.v. Gerven, J.M. Cuypers
A. Smolders, E.v. Boxel
W.v. Bocksel, M.v. Doren
J.v. Boxel, J. van Ham

get.
ft
rr

fl
fr
tf

2. EEN OIRSCHOTS GESLACHT VAN KROONENBURG, 1678 - 1974
(Genealogische aantekeningen van A.B. van Cronenburg, Rotterdam)
I.

GIJSEERT PETER VAN CROONENBURGH
ged. p.m. 1650
gehuwd op 28-8-1678 te Oirschot met Grietje Thomas van de Ven

II.

a. Kinderen uit huwelijk 1, te Oirschot gedoopt
Thomas
Petrus
25:.9:4681
1-4-1680
12-10-1678

III.

ALEGUNDIS PEETERS
van Gerwen, J. Smolders

J.

Willem
Johanna
Martinus
Anton
Hendrika
VHlhelma

(wordt vervolgd)

ADRIANA GERARDI ELIENS
G. Eliens, W.v. Gerwen
J. van Gerwen, Joanna Ellens
J.G. Eliens, A.J. van Gerwen

get.

Pt

27- 3-1764
2- 8-1765
22-11-1767
12- 8-1769
7- 7-1771
30-12-1773

b. EGIDIUS, zoon van Gijsbert
gehuwd op 2-4-1719 te Oirschot met Maria, dochter van Henricus van Dinther
gedoopt
a. Kinderen uit huwelijk II, b, te Oirschot
Gisbertus
Henricus
Petronella
Thomas
29-2-1722
22-5-1720
2-4-1719
2-4-1719
Jeannes
10-11-1723

Jeannes
22-6-1732

b. GISEERTUS, zoon van Egidius
gehuwd op 31-10-1756 te Oirschot met Cornelia, dochter van
Corstiaan van Gerwen uit Valkenswaard
IV.

a. Kinderen uit huwelijk III, b, te Oirschot gedoopt
Justina
Thomas
Christianus
Egidius
1-2-1765
31-8-1762
28-8-1759
15-8-1757
b. THOMAS, zoon van Gisbertus
gehuwd op 31-1-1796 te Oirschot met Gertrudis, dochter van
Adriaan de Croon

V.

a. Kinderen uit huwelijk 1V, h, te Oirschot gedoopt
Cornelia
Gijsbertus
Maria
Cornelia
19-11-1802
23-2-1801
30-7-1798
4-11-1796
Pierre
Pierre
Petrus
Francisca
21-9-1811
21-10-1805
h. PFTRUS, zoon van Thomas (Van Kroonenburg)
,nuwd op 4-6-1835 te Oirschot met Johannr ,

VI.

Overdijk

Kindelui uit huwelijk V, b, te Oirschot geboren
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5-6-1847

Antonij
3-1-1851
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24-3-1853

Anna Maria
22-9-1854

(door Felix Maes, archivaris abdij van 't Park)

Adriaan
23-7-1856
b. ADRIAAN, zoon van Petrus
gehuwd op 10-2-1890 te Oirschot met Theodora van Beek

VII.

huwelijk VI, b, te Oirschot geboren
a. Kinderen uit
Johanna Maria
11-12-1890

Joannes Marinus
1-5-1897

Petrus
15-3-1893

Joannes
26-6-1895

Cornelis
4-12-1900

b. JOANNES, zoon van Adriaan
gehuwd op 28-4-1920 te Oirschot met Helena Maria van de
Sande
VIII.

IX. HET HOF VAN HEERENBEKE ONDER OIRSCHOT

a. Kinderen uit huwelijk VII, b, te Oirschot geboren
Maria Theodora
Adrianus Theodorus Hendricus
10-6-1922
25-2-1921
Cornelis Josephus
Henricus Joannes
Theodora Maria
7-3-1928
17-6-1926
19-10-1923
Johannes Leonardus Johannes
23-3-1930

Leonardus Johannes
16-1-1933

Joannes Aloysius
11-1-1935
(De heer A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat 31 B te Rotterdam,
heeft na jarenlang speuren de door hem verzamelde genealogische gegevens in een overzichtelijke orde gebracht, waarbij alle huwelijken
van de mannelijke én vrouwelijke van Kroonenburgs op de voornamen
zijn gealfabetiseerd. Achter elk huwelijk vindt men de doop- respektievelijk geboorteaantekening van alle uit het desbetreffende huwelijk geboren kinderen. Wij hebben gemeend, deze zeer verdienstelijke
genealogische lijst in de komende jaren onder hoofdstuk VII van Campinia te moeten publiceren. De redaktie.)
3. 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. 1, blz.74.

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet_

EEN HERTOGELIJK GESCHENK

1)

In het begin van de 14de eeuw moeten abt Willem van Lubbeek en het
Konvent van Park speciaal in de gratie gestaan hebben van hertog Jan
II ! En niet zonder reden, want hij had van hen voor zijn militaire
expedities 1000 gld. en daarbij nog heel wat levensmiddelen voor zijn
soldaten kadeau gekregen.
In juli 1303 gaf hij hun dan ook 80 bunder novaal land, gelegen te
Verdonck en Wolfskuele, in de "heertganck van Strathem" onder de heerlijkheid Oirschot. Over die gronden mochten ze vrij beschikken. De
hertog wou zich enkel de hoge en lage jurisdiktie voorbehouden, en de
abdij zou hem een jaarlijkse cijns betalen van 12 deniers Leuvens geld
per bunder.
Kort daarop mochten ze ook, mits daarvoor 400 gulden werd betaald,
aanspraak maken op al de bomen en heesters, welke op voormelde goederen stonden. En hetzelfde jaar kregen ze ook nog van hem als erfgoed
30 bunder hei.
Natuurlijk zal Park, om die landerijen, beemden, bossen en hei te exploiteren niet lang gewacht hebben met daar een pachthof op te richten. Ons archief liet ons echter weinig sporen achter van wat er gedurende de 14de eeuw daar gebouwd en geboerd werd.
I N ERFPACHT VERHUURD

Alleen weten we dat abt Jan Balduwel op 10 juli 1400, met eenparige
goedkeuring van het Konvent van Park, het hof van Heerenbeke heeft
overgemaakt aan de gebroeders Jan en
Walter van Bruystem en hun nakomelingen voor een jaarlijkse cijns van 80 Hollandse goudgulden, met
voorbehoud van hun heerschappelijke rechten. Die cijns diende betaald
te worden de helft rond Kerstmis, en de andere helft op St.-JanBaptist, 24 juni.
De erfpachters mochten dus beschikken over hof, stallen, schuur, beemden en weiden, landerijen, bos en hei, ongeveer 971 bunder, aaneengelegen tussen de goederen van de Veldershoeve, toebehorende aan de Heer
van Boxtel en de gemeenteweide van Oirschot.
Deze erfverpachting, door de abdij gedaan, werd 11 oktober 1400 goedgekeurd door het Generaal Kapittel van de Orde van Prémontré.
In mijn hoofdstuk over de hoeve "de Rooikapel" te Blanden heeft men

1) Al de gegevens over het hof van Heerenbeke komen uit het archief
van Park, R IX, 33 (CartuI.A:I1) en Corpus VII, kastje XXXI, 1I as
I : 91 losse stukken (1303 - 1729)
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hier, samen met zijn broer Jan, het erfgoed van Heerenbeke overnam,
was zelf reeds vanaf 16 augustus 1390 erfpachter te Elanden tot aan
[ zijn dood in 1426. Niet hij, naar zijn broer Jan woonde dus als erf} pachter op Eeerenbeke
,- hoelang weten we niet. Zeker is, dat hij er
werd opgevolgd door de zoon van Walter, Jan van Bruystem, die gehuwd
was met Waltera Holla. In 1444 verkoopt deze twee renten of pachten
waarmee het hof belast was, namelijk een pacht van 5 mudden rogge te
betalen aan de "Fraters van het Gemene leven" te
's-Hertogenbosch,
en een van 3 mudden te schenken aan de armen van Rosmalen.
Jan van Bruystem junior overleed rond 1453. Zijn weduwe bleef nog op
het hof tot in 1485, toen ze al haar erfgoederen overliet aan Dierk
de Borchgrave, die ze op zijn beurt in 1486 overmaakte aan Peter Pels,
die gehuwd was met Lutgardis, de dochter van wijlen Jan van Bruystem
en Waltera
Tussen Peter Pels en de andere erfgenamen van de van Bruystems
enerzijds, en abt Dierk van Tuldel met het Konvent van Park anderzijds,
NMS een lelijk geschil gerezen, dat voortduurde onder abt Arnoldus
Wijten: erfpachter Jan en zijn weduwe hadden reeds heel wat jaren de
jaarlijkse erfcijns van 80 Hollandse goudgulden niet meer betaald,
en - wat nog veel erger
was - ze hadden, zonder toestemming en buiten
weten van de abt, van de goederen die tot het hof behoorden meer dan
38 bunder als erfgoed verder verkocht aan acht partikulieren, zodat
het erfkontrakt ten enen maffe verviel. Omwille van de vrede en om zware proceskosten te vermijden, hebben dan, op aanraden van "goede mannen", Peter Pels en abt Wijten getracht tot een vriendschappelijke
overeenkomst te komen.
HET PACHTHOF TERUG AAN PARK

Peter Pels belooft het hof de overgebleven goederen definitief terug
te geven aan de abt. Het erfpachtkontrakt wordt opgeheven, en niemand
zal nog aanspraak maken op dit hof. De abt zal hem ontlasten van alle
verantwoordelijkheid aangaande de 38 bunder, die niet door zijn schuld
gealiëneerd werden. De abt zelf zal zich in verbinding stellen met de
acht die erfrechtelijk in bezit werden gesteld van die 38 bunder en
met hen tot een akkoord trachten te komen. Hij neemt ook voor zijn rekening de 8 mudden pacht en de cijns die op het hof rusten; en van de
achterstallige erfcijns die de erfpachter aan Park moet betalen, en
die opgelopen is tot 925 goudgulden zal Peter maar 270 gulden moeten
geven; de rest wordt hem kwijtgescholden.
Het akkoord werd wederzijds aangenomen en geregistreerd voor schepenen, en al de brieven die Peter had aangaande het hof, maakte hij ter
bewaring over aan de abt. Onder die papieren was ook een lijst van al
de personen die een deel van de 38 bunder bezaten.
Het akkoord werd gesloten op 1 februari 1495. En in de loop van dit
jaar werd er ook met de 8 personen die de 38 bunder in erfpacht bezaten, een overeenkomst bereikt: de abdij zal hun de percelen in erfpacht laten, maar hun nieuwe erfpachtbrieven geven op haar naam op
voorwaarde, dat zij die percelen zal mogen terugnemen wanneer het haar
belieft, tegen terugbetaling van al de erfcijnzen die zij voortijds
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daarvoor zullen betaald hebben. Zo kwamen stilaan de meeste van die
38 bunder terug aan de abdij en werd de hoeve weer zo groot als ze
vroeger was.
Vanaf 1495 wordt ze dan ook niet meer erfrechtelijk verpacht, naar
verhuurd voor een zekere termijn, 6 of 9 jaar. We geven IJ in de volgende aflevering de huurvoorwaarden, die in de volgende eeuwen van
kracht zijn geweest.
(wordt vervolgd)

X. LIJST VAN KEMPISCHE STEDEN, HEERLIJKHEDEN EN DORPEN MET OPGAVE
VAN HUN QUOTE IN DE OVER 1700 TE BETALEN DEKLARATIE VAN 1050
GULDEN VAN DE STADHOUDER.

("Alsoo haer Ed. Mo. de Heeren Raeden van Staeten der Vereenighde
Nederlanden bij resolutie wanden 6 julij 1701 hebben gelieven te
ordonneren aen het quartier van Kémpelant om te betalen aan Jacob van
Nahuijs de ordonnantie van duijsent ende vijftigh gulden hem bij het
kwartier den 4den januarij jonghstleden toegetauxeert op sijne declaratie tot laste van het voorcc. quartier, soo als naeder bij de
annexe resolutie van haer Ed.
Mo. blijckt, soo ist dat hier onder aen
is volgende ieder dorp sijn contingent inde voorn. 1050 gulden die
versoght worden ten eersten gesight deses te betalen.")
Oirschot
Oistelbeers
Middelbeers
Eersel
Duijsel
Steensel
Bergeijk
Borckel en Schaft
Rijthoven
Westerhoven
Hapert
Hooghloon
Casteren
Dommelen
Bladel
Reusel
Netersel
bommel
Oerle
Meervelthoven
Vessem
Wintelre
Knegsel

g.
209
19
11
46
11
12
66
11
27
22
18
23
11
14
31
33
12
68
21
4
21
13
7

st.
3
12
13
4
3
14
13
5
11
11
3
17
13
6
16
18
14
11
7
6
9
15
8

p.
8
10
2
10
8
12
4
8
10
12
10
2
16
10
10
10
14
10
4
10
6

g.
Zeelst
Velthoven
Blaerthem
Weerdt
Waelre
Aelst
Gestel
Stratum
Strijp en Eeckaert
Wbensel
Eijndhoven

19
29
10
31
26
18
23
19
27
52
68

st.

P-

12
19
12
11
18
11
8
4
12
6
16

8
14
10
6
2
8
8
8
12

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE

1. GENEALOGISCHE REEKS VAN W.J.C. SENDERS TE VALKENSWAARD
(Zeelst-Bergeijk-Luyksgestel Valkenswaard)
(door W.J.C. Senders, VaIkenierstraat Oost 195, Valkenswaard)

(vervolg)
VII.

Martinus Senders
Martinus wordt als kind van Arnoldu Senders en Jennemerie van
der Meeren gedoopt te Zeelst op 3-8-1759 met als doopheffers
Petrus Senders en Elisabeth Boogers.
Hij overlijdt te Bergeijk op 4-8-1808 en wordt aldaar op 6-81808 begraven.
Hij huwt voor de lste maal te Dommelen op 15-7-1787 (trouwboek
Ned. Herv. Gemeente Valkenswaard), ondertrouw 30-6-1787 met Anna Beers, geboren te Dommelen 14-11-1754 als dochter van Franciscus Beers en. Anna Jansse Willens. Anna overlijdt 1795 (23-11795 sepulta est Anna Senders).
Uit dit eerste huwelijk worden te Dommelen 2 kinderen geboren
en gedoopt volgens Dommelen doopboek 1747 - 1810.
1. Anna Maria
8-5-1789
doopheffers Arnoldus Senders en Anna Elisabeth Baers
2. Joanne Maria Elisabeth
31-7-1793
doopheffers Jacob Bijnen en 1•iaria Elssen
Martinus Senders huwt voor de 2de maal te Bergeijk op 12-6-1796
(ondertrouw 28-5-1796) met Elisabeth Bex, weduwe van Bartholoneus van Maarhees en dochter van Willem Bex en Maria Bierens.
Elisabeth werd gedoopt op 4-11-1759 te Bergeijk met als doopheffers Dionysius Roest en Elisabeth Aerts. Elisabeth overlijdt
te Bergeijk op 27-1-1838.
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Uit dit huwelijk worden te Bergeyk 2 kinderen gedoopt, namelijk:
1. Antonius
27-3-1797
doopheffers Nicolaas Schippers en Wilhelmina Kuypers
Hij was bouwmansknecht en huwt te Riethoven op 7-6-1822
met Elisabeth Baken, dochter van Renritus Raken (overleden
24-7-1819 te Riethoven) en Josina Kennis.
Uit dit huwelijk te Riethoven worden te Riethoven 2 kinderen
geboren:
a. Anna Catharina
30-8-1827
b. Martinus
4-8-1829
2. Wilhelmus (volgt VIII)
10-1-1799
Na het overlijden van Martinus Senders d.d. 4-8-1808 worden Hendrik Eisen (gehuwd met Maria Senders, zuster van Martinus Senders) als voogd en Elisabeth Bex als voogdes benoemd.
Dit blijkt onder meer uit een akte van 30-11-1810 (Veldhoven
R. 60, fol. 77), zijnde de boedelscheiding van Arnoldus Senders.
Bij akte van 20-11-1806 (Bergeijk R. 90, fol. 60) wordt de nalatenschap van wijlen Willem Bex gedeeld. Hierbij treden als erfgenamen op:
1. Elisabeth Bex voor haar 2 kinderen, verwekt door Marte Senders.
2. Nicolaas en Willem Schippers, kinderen uit het lste huwelijk
van Johanna Bex en Hendrik Schippers.
Jan Vromans en Hendrik Vromans, kinderen uit het bie huwelijk van Johanna Bex en Jan Vromans.
3. Adriaen Lomans, armenmeester van Bergeijk voor Anthony Bex.
4. De 3 kinderen uit het huwelijk van Maria Bex en Harte Jansen
met name Willemina, Willems en Hendrikus Jansen.
Aan Elisabeth Bex is ten deel gevallen het eerste lot en wel:
een huis met hof bij verkrijger thans in gebruik, gelegen te .
Bergeijk op den Boevenheuvel, groot 21 Lopense, belend oost de
kinderen Jan Kramts en west de kinderen Marte Jansen.
Item 1/4 part van een perceel genaamd "den Bogt", groot in totaal 5 loopense.
Item de helft van heiveld daarbij gelegen, groot in totaal 3
loopense.
Item 1/4 part van een perceel genaamd "Den Ledooren" groot in
totaal 71 loopense.
Uit de genoemde kavels moet jaarlijks behalve 's-lands- en
dorpslasten ook nog worden voldaan een gulden en tien stuivers
aan de Armentafel van Bergeijk.
(wordt vervolgd)

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST)

(door A.M.C. Zom)
BOUDEWIJNSLEEN, AUDENHOVEN EN DE MOOST

Bij een onderzoek dat oorspronkelijk slechts de opzet had om de historie van het leengoed Boudewijnsleen nader toe te lichten, bleek al
spoedig, dat Boudewijnsleen niet los gezien kon worden van twee andere
leengoederen, te weten Audenhoven en De Moost. Een geslaagde huwelijkspolitiek, het uitsterven van verschillende leden uit de families die
het bezit hadden over de leengoederen en een gunstige aankoop, bewerkten, dat deze leengoederen niet versnipperd raakten, maar zelfs omstreeks 1600 in één hand werden samengebracht.
Een vrij slordige en onvolledige administratie in de eeuwen v661
Franse revolutie, alsmede het feit dat bepaalde bronnen niet binnen
het bereik van dit onderzoek vielen, zijn er debet aan, dat enkele
problemen, vooral met betrekking tot de erfdelingen en de onderlinge
familierelaties, niet opgelost konden warden.
Aangezien de lijn van opvolgingen bij één leengoed vaak al moeilijk
te volgen is, worden de leengoederen afzonderlijk beschreven, waarbij
zo nu en dan wel verwezen moet worden naar de andere leengoederen. Ten
slotte zal getracht worden bij iedere beschrijving een schematisch
overzicht van de verheffingen van de leengoederen te geven, hetgeen de
duidelijkheid ten goede moge komen.

.

de

BOUDEWIJNSLEEN

Aanvankelijk moet het leengoed Boudewijnsleen, dat in de leenregisters
wordt gesitueerd in het heerschap Straten, vrij omvangrijk zijn geweest. Nicolaas Specht tekent omstreeks 1379 reeds diverse goederen
aan in zijn leenregister, die oorspronkelijk tot het Boudewijnsleen
behoorden, maar in zijn tijd reeds als zelfstandig leengoed werden verheven. Enkele namen hieruit zijn:
-- Een beemt geheten die Meest met huize, hove ende eussele daeraen
liggende
-- 2 mudsaets lants geheten de Struyckacker
-- j mudsaets lants geheten die Haverhof en Nuwelant
-- 1 stuc beemps geheten de Berendonc en een dijt langs de Haverhof
ende Nuwelant
- Slebosch, Mostakker ende Breemakker ende eenen beemde. Op de lapt
sayet men 2 mud saets ende op den beempt mayet men 4 voeder hoys.
Steeds vindt men bij deze aantekeningen de notering "dat was ghespleten van Boudensleen" of "ende goede plagen te horen tot Boudensleen
ende zijn daer af ghespleten".
Hoe het dan ook zij, in de oudste bronnen die ons ter beschikking staan,
vindt men niets over de oorzaken van deze afsplitsingen. Daarnaast zijn
deze bronnen eveneens uiterst summier wat betreft de bezitters van het
goed zelf. Het Latijnboek vermeldt het Boudewijnsleen in het geheel
niet. Jan Stoot noteerde in zijn leenregister omstreeks 1340 niet meer
dan 'Willem Oemkens zoen van Straten van geide geheiten Boudewijns lee:,
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-77tot Straten gelegen." (1)
Kennelijk is Willem Oemkens zoen van Straten dus omstreeks 1340 bezitter van het leengoed en meer wordt men er niet uit wijs.
Nicolaas Specht geeft daarentegen een hele rij van bezitters, zonder
echter een jaartal daarbij te vermelden (2). Vermoedelijk heeft
hij
de exacte data ook niet zo best geweten, want uit zijn aantekeningen
blijkt, dat de rij van bezitters teruggaat tot v6Ór 1340, terwijl zijn
register werd aangelegd omstreeks 1379. Toch moet men met dit register
aanvangen om de oudste bezitster van Boudewijnsleen te achterhalen.
Spechts aantekeningen beginnen namelijk als volgt:
"Willem Oemkens zoen van Straten hout een goet geheiten Boudewijns
leen liggende tot Straten ende hyr horen mansscane toe ende dit goet
was Jutten wijf Fenric Lauwairts des Lange van Heersele
.....
V66r Willem Oemkens heeft Jutten voornoemd het Boudewijnsleen blijkbaar bezeten. Dat deze Jutten gedateerd moet worden
v66r 1340 volgt
weer uit de aantekening in het Stootboek, dat omstreekS 1340 werd aangelegd en waarin alleen
Willem OemWillem Oemkens wordt vermeld. Of
kens Boudewijnsleen kocht of erfde is niet bekend.
Na het overlijden van Willem Oemkens werd het goed verheven door zijn
zuster Alijt. Ebt is aannemelijk dat zij het goed erfde. Alijt verkocht Boudewijnsleen aan Andries Willem Andries soens zoen van Straten, die daarover verhef deed. Een datum van deze koop wordt niet gegeven. Andries Willems verkocht op zijn beurt het goed aan Jan van
Gheemert. Na diens dood vererfde het goed op zijn zoon Gheerlic
van
Ghemert Janssoen.
Deze laatste verkocht opnieuw het
leengoed. Ditmaal was Albrecht Loden
de koper. Na de dood van Albrecht Loden vererfde Boudewijnsleen op
zijn zoon Reijnken Loden en toen Reijnken overleed werd het goed verheven door zijn zuster Demoet Loden, die Boudewijnsleen geërfd had.
Bij Demoet Loden vermeldt het Spechtboek voor het eerst een datum,
die echter niet te ontcijferen is. Blijkens aantekeningen in de volgende leenregisters zoals Edaboek en Strickgrefier, moet deze datum
van verhef in het jaar 1445 geplaatst worden. (3)
Reijnken Loden heeft echter op 23 mei 1440 wel een akte van denombrement opgemaakt (4), waarin men een uitgebreide beschrijving van het
Boudewijnsleen vindt. Omdat dit de oudste nadere beschrijving is van
het leengoed, is het interessant de tekst van dit denombrement te lezen, die hieronder verkort volgt.
- Ten eerste een stuk land genaamd Boudewijnsleen in Oirschot onder
Straten groot omtrent 33 of 34 lopenzaad.
Dan volgen de achterlenen die op het leengoed rusten te weten:
- 1) Thomas van der Sneppenschoet, een stuk grond genaamd Sneppenschoet, tussen de weg en Pollant gelegen. Of dit Pollant vereenzelvigd mag worden met de huidige wijk van de gemeente Oirschot
die Pallande wordt genoemd, lijkt kadastraal gezien niet uitgesloten.
2) Jan Quant, een stuk grond genaamd de Hoffstadt, groot circa 14
lopenzaad.
3) Rutger Noyten, een akker genaamd 't Héylaer, groot circa 12 lopenzaad.
4) Jan Vos, een stuk grond, circa 31 mudzaad groot, in drie stukken,

waarvan 2 stukken de namen de Cloete en de Beempt droegen terwijl
voor het derde stuk geen naah gegeven werd.
5) Andries in 't Lam, de Trudenacker van Vught.
6) Tenslotte was er nog een achterleen, genaamd het Pollelant, mar
dit werd ten tijde van het denombrement door Reijnken Leden zelf
in gebruik gehouden.
bij het Boudewijnsleen nog
Als laatste vermeldde Reijnken Loden, dat
twee cijnzen behoorden, namelijk:
ter waarde van 27
één op het huis van lendrik Baertmekers' kinderen
van Janne geheiten Kutken, ter waarde
penningen en één op het huis
van 3 oude groten en 6 penningen.
Demoet Loden heeft geruime tijd het leengoed bezeten, want eerst op
20 maart 1480 deden Mechtelt Loden en Janne van Haeren "hueren man
over Boudewijnsleen, na het overlijden van Demoet
ende momboir" verhef
"hoer moeder" aldus het Leenboek van Den Bosch (5). Dezelfde aantekening in Strickgrefier, het leenregister dat door Strick werd aangelegd, onderstreept dit. Op Strickgrefier is men tevens aangewezen om
kunnen gaan, terde opvolging in het bezit over Boudewijnsleen na te
rijzen.
wijl daarmee onmiddellijk de problemen
In Strickgrefier vindt men namelijk de volgende aantekening: (6)
"jonffrouw Jehanne van Haren, 28 augusti anno 1494 bij doode Jans van
Haren huers oems". Deze aantekening zou impliceren, dat Jehanne van
Haren 6f een nicht 6f een schoonzus was van Jan van Haren, maar in
elk geval geen dochter. De titel oom werd in die tijd namelijk ook in
andere betekenissen gebruikt dan die welke wij kennen in de oom-nichtrelatie (7). Op zich is dit natuurlijk nog geen probleem, maar als
Strick vervolgt: "Jonffr. Mechtelt, Jehanne ende Demonde van Haren
25 junii anno 1540 bij doode wijlen Jans van Haren huers grootvaders"
dan vervaagt toch het verband in dit register. Kennelijk wordt hier
met Jan van Haren dezelfde persoon bedoeld, die eerst de titel oom
heeft en later de hoedanigheid van grootvader. Ook dat is nog mogelijk, maar één persoon kan niet én in 1494 én in 1540 sterven.
Vermoedelijk hebben Strick en zijn collegae het fijne ervan ook niet
begrepen, of, hetgeen meer voorkwam, werd bij het laatste verhef in
1540 nog eens het overlijden van Jan van Haren in 1494 gememoreerd.
Dan blijft evenwel de vraag welke de relatie is tussen Jehanne van
Haren en Jan van Haren en tussen Jehanne van Haren en de drie gezusters van Haren die in 1540 optreden.
(wordt vervolgd)
Noten:
1) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 2, folio 54 verso
2) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 4, folio 211
folio 408
3) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 9,
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21a, folio 300 verso
4) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 7, folio 210 - 211
5) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 13, folio 318
6) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21a, folio 300 verso
7) Verwijs en Verdam: Middelnederlandsch Woordenboek, 5de deel: koloe
1609 - 1611
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Iedere dag komen we in aanraking met wapens,
al is het maar,
omdat op gulden en rijksdaalder het wapen van Nederland
is afgebeeld.Alleprovinciesenbijna alle gemeenten van
ons land hebben een eigen wapen. Misschien hebt U zich al
ooit afgevraagd hoe dat allemaal zit met de wapenkunde.
Over dit onderwerp, ook wel HERALDIEK genaamd, wordt
hieronder iets verteld, met als uitgangspunt het wapen en
de geschiedenis van (Noord -)Brabant.

- 81 - 80Over de wapenkunde of heraldiek bestaan veel misverstanden
en zelfs vooroordelen. Een familiewapen is NIET het voorrecht
van personen van adel. Iedereen heeft het recht een eigen
wapen te voeren, maar het is niet fatsoenlijk het wapen van
iemand anders, ook al is dit een naamgenoot, domweg over te
nemen. Familiewapens zijn erfstukken, die overgaan van vader
op zoon. Het spreekt dus eigenlijk vanzelf, dat broers, resp.
een vader en zijn zonen, vooraf tot overeenstemming moeten
komen en hetzelfde nieuwe wapen dienen aan te nemen.
Men maakt zich belachelijk, als men een nieuw wapen al meteen
verdeelt in meerdere vlakken of kwartieren, elk met één of
meer eigen wapenstukken! Dat landen en vorsten soms vele
kwartieren in hun wapenschild hebben, is historisch verklaarbaar; het gaat om bezittingen, die het voorgeslacht geërfd of
veroverd heeft. Een particulier kan zich beter beperken tot
een ongedeeld schild met één wapenfiguur, eventueel drie of
meer gelijke wapenfiguren. Hoe minder woorden men nodig
heeft om het wapen te beschrijven zoveel voornamer is het van
opzet.
Juist in de heraldiek is eenvoud het kenmerk van het ware.
"Qui porte le moins est le plus" zeggen de Fransen: Het
eenvoudigste wapen (afgezien dus van vorstenwapens met vele
op zich eenvoudige kwartieren) voert de hoogstgeplaatste.
Koning Willem I koos in 1815 een nieuw wapen, dat sindsdien
op gulden en rijksdaalder te zien is en dat veel eenvoudiger is
dan de wapens van zijn vader en zijn grootvader.
Voor een familiewapen kieze men bij voorkeur figuren, die
in de heraldiek van ouds in gebruik zijn. Zij worden in
silhouet getekend, nooit in perspectief. Met het ontwerpen
van nieuwe familiewapens houdt zich een beperkt aantal
serieuze deskundigen bezig, maar een eigen familiewapen
blijft een aardigheid van beperkte waarde.
Veel meer waarde mag men hechten aan de bestudering van de
officiële heraldiek, van de wapens van landen, provincies,
gemeenten, waterschappen en vorsten.
In Nederland en België houdtmen zich daarmee veel minder
bezig, dan het geval is in b.v. Groot-Brittanië, Zwitserland
en Duitsland. Niettemin moet het U opgevallen zijn dat in
advertenties van Nederlandse gemeenten enz. zo veelvuldig

gebruik wordt gemaakt van het gemeentewapen als versiering
of blikvanger. En er zijn mensen, die het leuk vinden te
van zo'n wapen is.
weten wat de achtergrond
Men mag de heraldiek gerust beschouwen als een hulp-wetenschap,
die in vele gevallen een brug vormt tussen Aardrijkskunde
en
Geschiedenis; die waardevolle hulp geeft
bij het terugkenner
van oude zegels, aan musea en aan verzamelaars van munten.
Bepaalde feiten zijn voor de historie vastgehouden alleen
door wapens op zegels en munten.
Het kan U overkomen, dat U het wapen van Bergen-op-Zoom of
dat van Breda terug vindt op voor Duitse vorsten en landen
in vorige eeuwen geslagen munten. Of dat U de wapens van
Brabant en van Vlaanderen tegenkomt
in en op paleizen en
kastelen in Spanje en Oostenrijk. Op de gevel van
het Paleis
van Justitie in Luik, het vroegere paleis van de Prinsbisschoppen van het land Luik, staat hetzelfde wapen, dat
o.a. de gemeente Wouw voert. Het is het wapen van
geslacht
Glymes, dat men met allerlei variaties terug vindt in
meerdere Nederlandse en Belgische gemeentewapens en
waarvan
2 afstammelingen Prins-bisschop
van Luik zijn geweest.
Te gemakkelijk neemt men aan, dat de heraldiek een erg
ingewikkelde materie is. Goed, een aantal vaktermen zijn
onmisbaar, maar die zijn in elk handboek te vinden. Men heeft
beslist veel meer uren nodig om in Nederland te kunnen
behoren tot de honderd beste beoefenaars van b.v. het biljarten,
het schaakspel of het bowlen of kegelen, dan men nodig heeft
om een van de honderd beste wapendeskundigen van de Benelux
te worden.
De vaktaal, een mengelmoes van Frans, Latijn en de landstaal,
die men tot voor ca. 100 jaar in de heraldiek gebruikte, is
al lang vervangen door goed Nederlands. Zelf de oude
benamingen voor de kleuren worden steeds minder gebruikt:
LAZUUR werd blauw, KEEL rood, SINOPEL'groen en SABEL zwart.
Het is niet moeilijk te onthouden, dat er een goed contrast
moet zijn, een goed evenwicht, een goede verhouding tussen ,
de stukken en het veld. Een belangrijk voorschrift is
ook
dat men geen kleur op kleur plaatst en evenmin goud op zilver
of omgekeerd. Bij gedrukte afbeeldingen op wit papier
vervangt men zilver door wit. Bij vlaggen spreekt men niet
van aoud en zilver maar van geel en wit. Op vlaggen worden

_S2_
de wapenfiguren naar de vlaggestok gewend, op wapens naar
heraldisch rechts.
OPGEPAST: Rechts en links zijn in de heraldiek het
tegengestelde van wat men daaronder in het dagelijkse leven
verstaat; het schild wordt met beide handen vastgehouden,
met de afbeelding naar de toeschouwer gewend; wat de
rechterhand vasthoudt is dus de rechterhelft van het schild.
Wanneer men bij uitzondering een wapenfiguur omgewend (in
spiegelbeeld) tekent, b.v. de gouden leeuw in het wapenschild
van GELDERLAND, dan is dit een kwestie van wapenbeleefdheid,
van courtoisie, ofschoon de symmetrie ook wel enige invloed
heeft uitgeoefend.
Overigens mag niet worden vergeten, dat vele zegelafbeeldingen geheel of gedeeltelijk op later ontworpen wapens zijn
overgenomen. Voor een zegel spelen rechts en links geen rol,
zolang er geen wapenschild op te zien is. Het oudst bekende
zegel van HELMOND vertoonde een ridderhelm, die in dezelfde
stand op het gemeentewapen is overgenomen en dus, heraldisch
bezien, is omgewend. In een van de zalen van het kasteelraadhuis van HELMOND bevindt zich een groot wapenbord,
dat het huwelijk in 1688 in herinnering houdt van de
erfdochter Isabella van CORTENBACH, vrouwe van HELMOND
met Albert Joseph, Graaf van ARBERG: De helm komt voor op
twee van de vele wapenschilden en is NIET omgewend.

-83Afgezien van de tekenstijl, die in de loop van de eeuwen
onvermijdelijk ook in de heraldiek aan veranderingen onderhevig was, is het van grote betekenis, dat elk wapen zo
beknopt mogelijk zodanig kan warden omschreven, dat een
ervaren wapentekenaar dat wapen kan afbeelden zonder een
getekend voorbeeld bij de hand te hebben. Dat is een gevolg
van de traditie, dat b.v. de leeuw, de adelaar, de burcht
en de roos altijd in een algemeen gebruikelijke vereenvoudigde vorm worden afgebeeld en in silhouet, nooit in
perspectief. Een wapen beschrijven heet ook nog wel
blazoengren.

BEIZGE.lik

HELMOND

BREDA

MAASTRICHT

Gevierendeeld: 1 en 4 in blauw drie leliën van goud en
een blokzoom van zilver en rood; 2 en 3 gedeeld, 2a en
3a geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en een
zoom van rood; 2b in zwart een Zeeuw van goud, getoond
en genageld van rood; 3b in zilver een leeuw van rood,
gekroond, getongd en genageld van goud; over alles een
hartschild van goud, beladen met een leeuw van zwart,
getongd en genageld van rood.
Vergelijk de zegels op blz. 99

- 84 Dan is er nog het "breken" van wapens. In de middeleeuwen
had een jongere broeder, die het familie-wapen wilde blijven
gebruiken,de plicht een apart eigen extra teken aan het
familiewapen toe te voegen, b.v. een schuinbalk, een zoom of
een vrijkwartier, maar ook wel een ster, een roos of een
aantal blokjes; men noemt dit een breuk. Een jongere linie
van het geslacht van de Graven van Vlaanderen regeerde in
NAMEN (NAMUR). Het provinciewapen van Namen vertoont nog
steeds de Vlaamse leeuw met over alles een rode schuinbalk.
De jachthoorn in het gemeentewapen van Dinteloord zou bij
een vergelijkbaar familiewapen al gauw als breuk beschouwd
worden en hetzelfde geldt voor de drie schuinkruisjes in het
schildhoofd van het wapen van Deurne.
Misschien zijn er lezers van dit verhaal, die wel eens wat
meer over de wapenkunde zouden willen lezen. Zeer aanbevolen
worden dan A) het boek "HERALDIEK" door Drs.J.A. de Boo,
waarvan onlangs de tweede druk verschenen is, prijs 1.14,90.
B) "NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS" door C. Druif, prijs ca.
f. 25,--. Zeer fraai zijn de tekeningen van de heer Druif;
in het begin gesigneerd CASPER DIRCKX. De in dit artikel
gebruikte afbeeldingen zijn aan het boek van de heer Druif
ontleend. Beide boeken zijn ook in diverse uitleen-bibliotheken te vinden.
Voor een goed begrip van de geschiedenis en van het ontstaan
van de wapens moeten we teruggaan tot omstreeks het jaar
1200. De ridder was toen van verre herkenbaar aan de
versiering van zijn schild. Later werd dit herkenningsteken
erfelijk, nog later verbonden met bepaalde bezittingen.
Vele zegels vertonen wapenschilden, andere wapenfiguren
zonder schild, maar de wapenkleuren zijn niet herkenbaar.
De schildversiering, het wapenschild was aan bepaalde regels
onderworpen. Dat langzamerhand ook steden een eigen embleem
zijn gaan benutten en daaraan de vorm van een SCHILD gaven,
heeft met zich mee gebracht, dat ook op de gemeentewapens
de regels van de heraldiek werden toegepast.

- 85Misschien is 'n verhaal over de wapens van BRABANT en van
EINDHOVEN een geschikte methode om de lezers van dit blad
zonder inspanning vertrouwd te maken met de heraldiek.
Degenen, die er dan door geinteresseerd zijn geworden,
zullen gemakkelijker aan het denken worden gezet, wanneer zij
later ergens op reis wapens tegenkomen of thuis door een plaat
of door een artikel in een krant een of ander wapen onder
ogen krijgen waar zij iets meer van zouden willen weten.
Uw aandacht is op de voorgaande bladzijden hopelijk reeds
gevallen op het wapen van de PROVINCIE BRABANT, dat in
1920 officieel door de Hoge Raad van Adel is bevestigd.
Het schild is gedekt met een hertogelijke kroon en het wordt
vastgehouden door twee leeuwen.
Kroon, schildhouders en andere uitwendige versieringen van
een wapenschild zijn meestal overgenomen van zegels of
althans daardoor geinspireerd. Deze versieringen zijn van
ondergeschikt belang en behoeven in het kader van dit opstel
niet veel aandacht te krijgen. Als verderop sprake is van
een wapen, wordt alleen het wapenschild bedoeld.
Hertog Hendrik I (1190-1235) is de eerste geweest, die
regelmatig naast zijn titel Hertog van Neder-Lotharingen ook
de titel Hertog van BRABANT is gaan voeren. Hij is ook de
eerste hertog, die op zijn wapenschild de Brabantse leeuw
voerde, een gouden leeuw op zwart veld. De rode tong en de
rode nagels zijn een latere extra versiering van de leeuw.
Aldus versierd is dit wapenschild thans dat van de
Belgische provincie BRABANT, van NOORD-BRABANT en officieel
sinds het jaar 1837, van het koninkrijk BELGIË.
Waarschijnlijk hebben voorgangers van Hertog Hendrik I
andere kleuren in hun wapen gehad. Maar zelfs in de tijd van
zijn kleinzoon Hendrik III was het hertogelijk wapen alleen
nog maar een persoonlijk onderscheidingsteken en werd dit nog
niet beschouwd als symbool voor het hertogdom zelf.
Als dus Hendrik I (1190-1235) goede redenen heeft gehad zijn
persoonlijk wapen resp. de kleuren daarvan te veranderen,
dan is het beslist onjuist te willen teruggrijpen op een
duister verleden, op de jaren voor 1200, om voor NoordBrabant andere kleuren aan te wijzen. De Brabantse kleuren
zijn goud en zwart.

- 86 Wel heeft het hertogelijk Brabantse wapen in de loop van de
eeuwen vele aanvullingengekregen. De belangrijkste daarvan
was een gevolg van de verovering van het hertogdom LIMBURG,
een gebied, dat toen in hoofdzaak lag in de huidige Belgische
provincie LUIK. 't Is een interessante geschiedenis.
In 1280 stierf Hertog Walram IV van LIMBURG, zonder zoons
achter te laten en alleen zoons mochten destijds opvolgen.
Zijn enige dochter Ermgard (+1283) was gehuwd met Graaf
Reinald I van GELRE, die tevergeefs getracht heeft in het
hertogdom LIMBURG te mogen opvolgen. Betere rechten had Graaf
Adolf V van BERG (het graafschap ten Oosten van de Rijn tussen
de rivieren Sieg en Ruhr). Adolf V was namenlijk een kleinzoon
van Hertog Hendrik IV van LIMBURG, (1226-1247) waarvan de
overleden Limburgse hertog Walram IV een zoon was.
Omdat Adolf V van BERG weldra moest inzien, dat hij niet over
voldoende strijdkrachten kon beschikken om zijn aangetrouwde
neef Reinald I van GELRE te verslaan, verkocht hij zijn
rechten op het Hertogdom LIMBURG aan Hertog Jan I van BRABANT
(1261-1294). Deze wist vele bondgenoten voor zijn zaak te
winnen, Reinald van GELRE niet minder. De eindronde was de
bloedige slag bij WOERINGEN (Weirringen ten noorden van
Keulen) in 1288. Hertog Jan I van Brabant kon zich voortaan
onbetwist ook Hertog van LIMBURG noemen.
Wat heeft dit nu met zijn wapen te maken? Met dat van Hertog
Jan I, voor zover bekend is, niets. Maar zijn zoon en
opvolger Jan II (1294-1312) koos zich een gekwartileerd
("gevierendeeld") schild en plaatste in de kwartieren 1 en 4
de Brabantse leeuw en in 2 en 3 het Limburgse blazoen: In
zilver een leeuw van rood, die gekroond, en genageld is van
GOUD. Het was de Koning van CASTILIE en LEON, die als eerste
reeds in het jaar 1237 de blazoenen van die twee landen in
een gekwartileerd schild liet plaatsen, daarmee in zijn
PERSOONLIJK wapen kenbaar makend, dat deze twee van elkaar
onafhankelijke landen wel door één en dezelfde koning
(in de vorm van een personele Unie dus) werden geregeerd,
maar dat zij ten opzichte van elkaar zelfstandig waren gebleven.

-87Hertog Jan II van BRABANT was in onze streken één van de
eerstenom het "spaanse" voorbeeld te volgen; het oudste
zegel, dat van hem bewaard is gebleven, hangt aan een acte
uit het jaar 1300.
Maar er zijn aanwijzingen , dat hij zich al enkele jaren
eerder van een zegel met vier-leeuwen-wapen bediende.
Ook in de graafschappen HAINAUT(Henegouwen) en HOLLAND ziet
men enkele jaren later.een vergelijkbaar gekwartileerd
wapen verschijnen. In 1299 overleed de jeugdige Graaf Jan I
van Holland, de zoon van de beroemde graaf Floris V, die in
1296 door enige edelen werd vermoord
...
Jan I van HOLLAND werd opgevolgd door Graaf Jan I van
HENEGOUWEN, een zoon van een zuster van Floris V. Het oudste
zegel met een gekwartileerd wapen met in elk kwartier een
leeuw, dat van Graaf Willem de Goede van Henegouwen, Holland,
Zeeland en (West-) Friesland (+1337) bewaard is gebleven,
wordt gedateerd in 1315. De kleuren zijn bekend uit latere
wapenboeken. Alle kwartieren zijn van goud, met in 1 en 4
de zwarte leeuw van Vlaanderen, in 2 en 3 de rode leeuw van
het graafschap Holland.
Terug nu naar het Brabantse wapen. Ambtenaren, die in naam
van de hertog het bestuur uitoefenden in bepaalde gebiedsdelen
en ook sommige stadsbesturen bekrachtigden hun documenten
met een zegel, waarin o.a. het wapen van de hertog was
verwerkt. Zegels met het gekwartileerde vier-leeuwen-wapen van
de hertog van BRABANT en LIMBURG zijn aanwijsbaar bij o.a.
akten van de steden BRUSSEL en ANTWERPEN. De meeste steden
zijn later een eigen wapen gaan voeren.
Er zijn gemeenten, die tot vandaag de dag en in de juiste
kleuren bedoeld gekwartileerd wapenschild zijn blijven
voeren; in Noord-Brabant zijn dit WAALWIJK en STIPHOUT, in
België 's-GRAVENVOEREN, WIJLEN en HOEILAART. Andere
gemeenten in Noord-Brabant hebben wel de vier leeuwen in
hun wapen, maar de kleuren van de leeuwen zijn jammer genCeg •
de juiste niet, zij zijn goud op blauw!
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Hoe het komt dat deze gemeenten een toch wel beroemd wapen
in verkeerde kleuren voeren, is een heel verhaal.
Beknopt komt het hier op neer:
Na de val van Napoleon werd in 1815 het Koninkrijk der
Nederlanden gevormd uit in hoofdzaak de volgende gebieden
van voor 1794:
A. de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden.
B. de Oostenrijkse of Zuidelijke Nederlanden.
C. het Prins-bisdom Luik, váeir de Franse
revolutie
min of
meer onafhankelijk en veel uitgebreider dan de huidige
provincie Luik.
Koning werd Willem I (1772-1843) uit het huis Oranje-Nassau,
die beurtelings in Brussel en in Den Haag resideerde. De
afscheiding van
Belgische opstand
(1830-1839) had weldra de
het huidige België tot gevolg, dat Leopold I (1790-1865) uit
het huis Saksen-Koburg tot koning kreeg. Ofschoon dus het
huidige België niet veel meer dan 15 jaar door Koning Willem I
werd geregeerd, bewaren toch vele Belgische gemeenten met de
kleuren blauw en goud een herinnering aan die koning.
Van Willem I is bekend, dat hij zich met allerlei bestuurszaken
tot in details bezig hield. Omstreeks 1815 gaf hij de Hoge
Raad van Adel opdracht om de wapens van alle gemeenten van
zijn koninkrijk in registers op te nemen. Vele gemeenten waren
echter pas kort te voren gevormd uit voormalige heerlijkheden
en dan kwam het nogal eens voor, dat men met het bevel uit
Den Haag nauwelijks raad wist.
Sommige burgemeesters volstonden met de toezending van een of
andere zegelafdruk, hetzij van de heerlijkheid, hetzij van de
parochie en soms zelfs van een klooster, dat in de streek
bepaalde rechten had uitgeoefend. Vele wapens werden aangemeld
zonder de onmisbare vermelding van de kleuren.
Toen nam Koning Willem I het noodlottig besluit, waaronder
de Nederlandse gemeente-heraldiek vandaag de dag nog gebukt
gaat, n.l. dat bij het ontbreken van kleur-aanduidingen, de
kleuren zouden warden gevolgd van het op 24 augustus 1815
vastgestelde wapen van het Koninkrijk, de figuren van goud
op blauw veld. Vele gemeenten hebben sindsdien de juiste
kleuren kunnen aantonen en hun destijds officiëel geregistreerd
wapen kunnen laten wijzigen, vele andere zijn daar jammer
genoeg nog niet aan toe gekomen!
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SCHILDHOOFD.
PAAL.
GEDEELD SCHILD.
STAAK (zie 2(.
TWEE PALEN.
DWARSBALK.
DOORSNEDEN SCHILD,
SEVIERENDEELD(SEKWARTILEERD).
GEDWARSBALKT van 6 stukken.
SCHUINBALK.

11, GESCHUIND.
12. LINKS GESCHUIND.
13. LINKER SCHUINBALK,
14, VERKORTE LINKER SCHUINSTAAK,
16. KRUIS,
16. SCHUINKRUIS.
17. KEPER.
18, negen GELIJKE VLAKKEN.
19. SCHUIN GEVIERENDEELD.
20. VRIJKWARTIER.

21. SCHILDNOEK,
22. HARTSCHILD,
23. 200M.
24. negen AANGESLOTEN RUITEN.
25. GEGEERD van 8 stukken.
26. SCHILDVDET.
27. BEURTELINGS GEKANTEELDE DWARSBALK
28. SCHJINGERUIT.
29, HERMELIJN.
30. VAIR.
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Maar niet zonder méér! STIPHOUT en WAALWIJK en in België
's-GRAVENVOEREN (10 km ten zuiden van Maastricht), NIJLEN
(bij Antwerpen) en HOEILAART (bij Brussel) voeren alle reeds
het vier-leeuwen-wapen in de juiste kleuren en dat is
feitelijk teveel van het goede. Beter zou het zijn, indien
elke gemeente het schild van Hertog Jan zou aanvullen met
een eigen kenmerkend embleem.
Een goed voorbeeld,hoe men het al-oude wapen van de hertogen
van Brabant kan eren en behouden, heeft de gemeente
VELDHOVEN gegeven. Terecht was men van mening, dat in blauw
het beeld van de H. Cecilia van goud eigenlijk niet meer als
wapen voldeed, vooral sinds de samenvoeging van de gemeenten
Zeelst en Oerle met Veldhoven in 1921. Er werd ernstig
gedacht over een voorstel van de streekarchivaris om in vlag
en wapen van Veldhoven de blazoenen op te nemen van enkele
adellijke families, waarvan echter de verdiensten voor
Veldhoven niet verder gingen, dan dat zij tijdens de Republiek
voor een koopje uitgestrekte landgoederen en de heerlijke
rechten hadden weten te verkrijgen. Het was het gemeenteraadslid Fr. van der Zanden, die de Raad opmerkzaam maakte op het
4-leeuwen-wapen van blauw en goud van de voormalige gemeente
OERLE, eens Bestuurscentrum van Kempenland en die voorstelde
het hertogswapen(maar dan wel in de historisch juiste
kleuren) te combineren met een eigen embleem voor VELDHOVEN.
Dit eigen embleem wordt gevormd door vier zwarte ruiten
(voor de vier dorpskernen, die samen de gemeente vormen) op
een schildhoofd van goud. Inderdaad geeft dit schildhoofd
een duidelijk verschil met andere vier-leeuwen-wapens.
Ook de gemeente OIRSCHOT heeft enkele jaren geleden haar
foutief wapen uit 1819 verbeterd; het vier-leeuwen-wapen van
de hertogen van Brabant heeft men in OIRSCHOT "gebroken" door
de toevoeging van een hartschild MERODE: van goud met vier
palen van rood en een getande zoom van blauw.
Zolang niet het tegendeel blijkt, mag men aannemen, dat de
leeuwen, die in verscheidene Brabantse gemeentewapens te
zien zijn, van huis uit de leeuw van Brabant zijn, o.a.
Hoogeloon-Hapert en Casteren: In blauw een leeuw van goud,
getongd en genageld van rood.
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-92Voor de wapens, waarop een of andere heilige te zien is,
zijn de rijks-kleuren eigenlijk best aanvaardbaar:
Blauw als kleur voor de hemel, goud is het voornaamste
metaal.
Toch zijn er ernstige bezwaren tegen de afbeelding van
heiligen op wapenschilden, de te grote onderlinge gelijkenis
en het -bepaald ongewilde- gebrek
aan respect.
Tijdens de bloeitijd van de heraldiek zou geen enkel ridder
het in zijn hoofd gehaald hebben een heilige op zijn
oorlogsschild te laten afbeelden. Het strookte niet met
zijn gevoel voor ridderlijkheid om zijn christelijke
tegenstander te dwingen in te hakken op een schild met een
heiligefiguur; zijn saraceense vijand gunde hij die kans
eenvoudig niet.
Het schild was letterlijk de plek
waar de meeste slagen
vielen. - Heiligen op zegels prima, doch heiligen op een
gemeentewapenschild liever niet.Men eert de stadspatroon(s) veel mêér door deze naast of
achter het schild af te beelden! In Brabant en Limburg
ziet men hiervan vele voorbeelden. Maar ook in het noorden
van ons land, waar het aantal katholieken naar verhouding
niet groot is, hebben enige gemeenten hun patroonheilige de
eer toegedacht hem af te beelden naast of achter het
gemeentewapen en dit als het ware onder diens hoede gesteld:
HASSELT(0) Sint Petrus, STEENWIJK (0) de heilige paus
Clemens, het friese HARLINGEN de Aartsengel Michaël.
Overigens behoeft dit niets af te doen aan de waardering,
die bijna alle Nederlandse provincies en talrijke gemeenten
blijken te hebben
van leeuwen als schildhouders.
Daarnaast zijn ook z.g. wildemannen erg in trek als
schildhouders, zie b.v. 's-HERTOGENBOSCH.
Terug nu naar de vier-leeuwen-wapens in de kleuren blauw
en goud, gevoerd door de gemeenten HELVOIRT, AARLE-RIXTEL
en, in België pdoor NIJLEN. De gemeente OOST- WEST- en
MIDDELBEERS heeft aan ditzelfde wapen een gouden schildblauwe baarzen.
hoofd toegevoegd, dat beladen is met drie
SOMEREN ten slotte heeft als variatie, dat het veld van
rood is. De zwarte lijnen, die een schild in vier
kwartieren verdelen, zijn verbasterd tot gouden streepkruisen. Al deze gemeenten hebben gegronde redenen om terug
te keren naar de echte kleuren van BRABANT en LIMBURG.

L

VELDHOVEN

OIRSCHOT
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leeuw van blauw.
Udenhout: In goud een
Nuenen-Gerwen en Nederwetten: Gevierendeeld door een
streepkruis van goud; 1 en 4
in blauw een leeuw van goud;
2 en 3in blauw een roos van
goud.
Liempde: Hetzelfde ais Nuenen, maar in 2 en 3 in blau
omgewende ploeg van goud.
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Een aparte en eervolle plaats
neemt in deze het wapen van
de stad 's-HERTOGENBOSCH in. Het eigen
embleem, in zwart
een boom van goud
(de Brabantse kleuren), is aangevuld met
een gekwartileerd vrijkwartier geheel gelijk aan
boven beschreven echte wapenschild van
de hertogen van
BRABANT en LIMBURG, welk vrijkwartier kennelijk
bewijseen
is
van waardering of van erkentelijkheid van een van de hertogen.
Aan dit geheel werd omstreeks 1500 een gouden schildhoofd
toegevoegd, beladen met een uitkomende dubbele (=2-hoofdige,
adelaar, die voor zijn borst ee
ook wel keizerlijke) zwarte
schildje draagt van rood met een dwarsbalk van zilv
In afwijking van het bovenstaande voert 's-HERTOGENBOSCH in
werkelijkheid dit wapen tegenwoordig
een met
volledige
keizerlijke adelaar in het gouden schildhoofd.
De kleuren rood-wit-rood in het wapen van 's-HERTOGEN
BOSCH zijn die van Oostenrijk. In de
hele Benelux is
geen tweede geval aanwijsbaar van die Oostenrijkse k
Indien men een rood schild met dwarsbalk van zilver teg
bij andere gemeenten in de Benelux, dan gaat
het om de
het hertogdom NEDER-LOTHARINGEN, (BOUILLON,
kleuren van
VIANDEN, LEUVEN).

Dit hertogdom NEDER-LOTHARINGEN
omvatte in de 12de eeuw in
grote trekken het gebied tussen Schelde, Moezel en Rijn en meer
speciaal:
A) het huidige BELGIE, maar zonder VLAANDEREN-ten-westen
van-de-Schelde;
B) van het huidige Duitsland het gehele Rijnland ten W
van de Rijn en bovendien de graafschappen KLEEF en BERG;
C') van het huidige Nederland het gebied ten zuiden van de
Rijn en bovendien het graafschap ZUTPHEN.

- 96 In dit gehele gebied kan men een grote voorliefde voor de
kleuren rood en wit resp. rood en
zilver vaststellen, een
voorkeur die is blijven bestaan ook toen de hertog buiten
zijn eigen erflanden steeds minder macht overhield en hij
zich mede daarom hertog van Brabant ging noemen: ANTWERPEN,
HERENTALS, HANNUT, BREDA, BERGEN-OP-ZOOM (de groenedrieberg is een latere toevoeging), HELMOND, MAASTRICHT en
EINDHOVEN, zij alle voeren een wapen in de kleuren rood en
zilver.

EINDHOVEN

Bij EINDHOVEN valt deze voorliefde voor rood en zilver te
meer op, omdat de rode leeuw op
zilverwel degelijk herinnert
aan het bestuur vanwege de hertogen van BRABANT. EINDHOVEN
had reeds een eigen stadszegel in het begin van de veertiende
eeuw, maar de leeuw en de hoorns zijn op dit zegel nog niet
op een wapenschild geplaatst. De hoorns zijn die van de
heren van HORN, waarvan een jongere linie de heerlijke
rechten bezat in de heerlijkheid CRANENDONK-en-EINDHOVEN.
De heren, later Graven van HORN voerden ( en
de gemeente
HORN (L) voert) in goud drie hoorns (Frans: huchet) van
rood, beslagen van zilver. De heren van CRANENDONCK voerden
in zilver drie hoorns van rood. Voor een betere kleurenharmonie heeft men voor het wapen van EINDHOVEN de voorkeur
gegeven aan zilveren hoorns op 'n rood veld.
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Ook aan het wapen van EINDHOVEN zijn de Rijkskleuren niet
ongemerkt voorbijgegaan. De Hoge Raad van Adel bevestigde
op 16 juli 1817 voor EINDHOVEN een door 'n verticale lijn
in tweeën gedeeld schild met in I in blauw een leeuw van
goud en in II in blauw drie gouden hoorns, onder elkaar
geplaatst. Men noemt deze stand "paalsgewijze.
Het heeft tot 1923 geduurd, voordat de rood-witte kleurenharmonie werd hersteld.
In het jaar 1600 waren de kleuren van het wapen van
EINDHOVEN rood en zilver.
De oudste bronnen voor de studie van de wapenkleuren in de
Middeleeuwen zijn de "Armorials"(wapenboeken), waarin de
herauten en wapenkoningen zeer deskundig de wapenschilden
afbeeldden van vorsten en edellieden. Beroemd zijn de
Armorials "GELRE" en"Jean de Saint-Rémy':
zij zich niet bezig.
Met stedenwapens hielden
Voor gegevens over de kleuren van de wapens van Brabantse
Steden, heerlijkheden, kloosters en toch ook wel de kleuren
van adellijke families is een van de betrouwbaarste bronnen
de wapenkaart van Brabant, die in 1600 werd getekend door
J.B. ZANGRIUS (DE ZANGRE). Het wapen van de stad EINDHOVEN
is daarop reeds met de kleuren zilver en rood aangegeven;
de leeuw is echter omgewend. Dit is ongetwijfeld een
kwestie van courtoisie, die men in de loop van de eeuwen
voor dit wapen niet heeft gehandhaafd.
Het is dus een alleszins verantwoorde beslissing geweest,
dat het stadsbestuur van EINDHOVEN in 1923, nadat in 1920 de
gemeenten EINDHOVEN, STRATUM, GESTEL, STRIJP, WOENSEL en
TONEELRE tot ëèn grote gemeente waren samengevoegd, toestem
ming vroeg en verkreeg de kleuren rood en zilver te mogen
herstellen. Het wapen mag zeer geslaagd worden genoemd.
Wel noemt men in het Koninklijk Besluit van 17 October 1923
de hoorns per abuis posthoorns, een fout, die men wel meer
tegenkomt, als men dj TO-ngesnoerde jacht-) hoorns van HORNE
bedoelt.
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zijn,behalve
in
gemeentewapens
in het
voormalige Graafschap HORN, bewaard gebleven in o.a. de
wapens van HEEZE, LEENDE, BUDEL, MOERGESTEL, LOON-OP-ZAND,
zij het lang niet altijd in de juiste kleuren.
Ook deal genoemde gemeente WOENSEL voerde tot 1920 in blauw
drie hoorns van goud. In België vindt men de hoorns van
HORNE in de wapens van de gemeenten KASTEELBRAKEL,
KROMBEKE,
LOKER, PERWEZ en BEVEREN-bij-Veurne. Tenslotte zij vermeld,
dat zowel in het wapen van de provincie LUIK
alsin dat van
onze provincie LIMBURG de hoorns van HORNE een eervolle
plaats
hebben gekregen. Dat zij in sommige gevallen per
abuis zijn voorzien van een snoer, is een verhaal apart.
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Wie ziet in hoe talrijke gemeentewapens het vier-leeuwen-wapen
van de Brabantse hertogen is bewaard gebleven, zal zich
niet terstond realiseren, dat dit wapen maar ongeveer 100
jaar door de hertogen zelf is gevoerd. Met hertogin Johanna
van Brabant stierf in 1406 het eerste
huisvan BRABANT uit.
Zij werd in BRABANT, LIMBURG en in een aantal kleinere
gebieden opgevolgd door de tweede zoon van haar
nicht Margaretha van Vlaanderen (+1405):Anton van Bourgondië
(+1415).

In de prachtige, in 1640 verschenen boek van Olivier de
WREE "De Seghelen der Graven van Vlaenderen" komen ook
vele afbeeldingen voor van zegels van de Hertogen van
Bourgondië, tevens Graven van Vlaanderen.
Het bovenste zegel hiernaast is dat van Philips de Stoute
(+1404). Zijn ridderschild is gekwartileerd: 1 en 4 Pair
de France ("prins van den Bloede"); 2 en 3 Hertogdom
Bourgondië (geschuinbalkt van 6 stukken en een zoom).
Achter hem de schildjes van de graafschappen Rethel,
Bourgondië, (Franche-Comté), Artois en Vlaanderen.
Het onderste zegel hiernaast is dat van Philips de Goede
(+1467) toen deze nog niet Brabant, Limburg, Henegouwen,
Holland, Zeeland enz. had verworven. Zijn wapen is (net
als dat van zijn vader Jan zonder Vrees) aangevuld met
een hartschild Vlaanderen.
Achter hem de schildjes van de graafschappen Vlaanderen,
Bourgondië en Artois.Die schildjes zijn omgewend courtoisie!

Zegels van Hertogen van Bourgondië zie blz. 98 en
blz.83 (Bergeyk).
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(+ 1404), vierde zoon van de Franse Koning Jan II (+ 1364).
In zijn jeugd was hij hertog van Touraine en hij voerde toen:
van blauw, bezaaid met lelies van goud, (dat is het wapen van
Frankrijk) aangevuld met (=gebroken door)een geblokte zoom
van zilver en rood. Toen in 1361 het oude Huis van Bourgondië
was uitgestorven en het hertogdom ter beschikking gekomen was
van de Franse Koning, gaf deze in 1363 het hertogdom
Bourgondië in leen aan Philips de Stoute. Deze kwartileerde
toen zijn wapenschild: 1+4 zijn reeds genoemd persoonlijk wapen,
dat van een zoon van de Franse Koning (Pair van Frankrijk),
2+3 Hertogdom Bourgondië: geschuinbalkt van zes stukken van
goud en blauw en een zoom van rood.
Het echtpaar had drie zoons, de ouds
t e Jan zonder Vrees (+ 1419)
volgde op in het hertogdom BOURQONDIE, in VLAANDEREN en in het
duitse Vrijgraafschap BOURGONDIE(Franche Comté).
Hij voegde aan het vaderlijk wapen een hartschild toe van
*
goud met een zwarte leeuw, getongd en genageld van rood.
Dit zelfde wapen voerde zijn zoon en opvolger Philips de Goede,
totdat deze in 1430 ook BRABANT
en LIMBURG had geërfd.
De linie immers, die Anton van Bourgondië in BRABANT en
LIMBURG was begonnen, is maar een korte tijdsduur beschoren
geweest. Tegelijk met zijn jongere broeder Philips sneuvelde
Anton in 1415 aan Franse zijde in de slag tegen de Engelsen
bij Azincourt. Twee zoontjes bleven in BRABANT achter,
hertog Jan IV, (1415-1427) de onhandige en onhandelbare
echtgenoot van Gravin Jacoba van HOLLAND, HENEGOUWEN enz.
(Jacoba van Beieren + 1436) en zijn opvolger Philips van
St. Pol, hertog van 1427-1430. Geen van beidenlieten kinderen
na. Philips de Goede slaagde erin zich als erfgenaam van
zijn naamgenoot van St. Pol in BRABANT en LIMBURG erkend te
krijgen.
Anton van Bourgondië en zijn beide zoons voerden als regerend
hertog van BRABANT en LIMBURG eveneens een gekwartileerd schild: 1+4: gelijk aan 1+4 van Philips de Stoute(=Pair
de France) 2: in zwart een leeuw van goud, getongd en genageld
van rood (BRABANT) 3: in zilver een dubbelstaartige leeuw van
rood, gekroond en genageld van goud (LIMBURG).
De oudere linie (Jan zonder Vrees en Philips de Goede)
voerden, zoals we reeds zagen, in de kwartieren 2 en 3 het
geschuinbalkte schild van het hertogdom BOURGONDIE.
Hoeveel waarde deze afstammelingen van een Franse koning
*
(d.w.z. het wapen van het graafschap VLAANDEREN).
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den bloede, moge U blijken uit het wapen, dat Philips de
Goede ging voeren na 1430, toen hij ook de hertogdommen
BRABANT en LIMBURG had verworven.
De kwartieren 1 en 4 werden ongewijzigd gehandhaafd.
Het tweede kwartier en het derde werden gedeeld (verticale
lijn), met in 2a en 3a het geschuinbalkte schild van het
hertogdom BOUGONDIE, in 2b BRABANT en in 3b LIMBURG...
zijn zoon en opvolger Karel de Stoute voerde ditzelfde wapenschild.
En nu komt wellicht een verrassing: De enige gemeente in
de hele wereld, die dit wapenschild van de hertogen van
BOURGONDIU thans voert is BERGEYK. In 1817 behoorde BERGEYK
tot de gemeenten, die met de kleuren goud en blauw werden
opgescheept. Bovendien was het van een lakzegel nagetekende
wapen deerlijk misvormd. Pas op 25 maart 1958 werd het wapen
hersteld, zowel wat de tekening als wat de kleuren aangaat
en thans mag het tot de fraaiste gemeentewapens van het
land worden gerekend.
Na de dood van Karel de Stoute in 1477 resp. van diens
dochter Maria (+1482) kwam in de Nederlanden het huis
HALSBURG, meestal het Oostenrijkse Huis genoemd, aan de
macht. Philips de Schone (+1506), zoon van Keizer
Maximiliaan I van Oostenrijk (1519+) en van Maria van
Bourgondië, voerde oorspronkelijk een wapen, dat de volgende
kwartieren vertoonde: 1: OOSTENRIJK (in rood een dwarsbalk
van zilver), 2: gelijk aan de kwartieren 1 en 4 van de
Bourgondische hertogen, 3: hertogdom BOURGONDIE(schuingebalkt
van goud en blauw van 6 stukken), 4: BRABANT, Hartschild:
VLAANDEREN.
In 1496 trouwde hij de Spaanse prinses Joanna, jongere
dochter van Koning Ferdinand van Aragon en Isabella van
Castilk. Als gevolg van vrij talrijke sterfgevallen in
haar familie werd zij in 1500 Kroonprinses voor ARAGON
en CASTILIE en werd haar gemaal Philips in 1506 bij het
overlijden van Isabella Koning van CASTILIÈ. Het toen voor
hem samengestelde wapen werd uitgebreid met de blazoenen
van allerlei Zuid-Europese bezittingen, te ingewikkeld om
het hier te behandelen. Maar wel mag worden opgemerkt dat
het wapen van het hertogdom BRABANT in het wapen van de
Spaanse Koningen wordt teruggevonden tot in de 18de eeuw.

- 103 -

- 102 We zijn dit verhaal begonnen met de gulden, waarop het wapen
van Nederland voorkomt. Dit wapen is een herinnering aan
Koning Willem I. De Republiek voerde een wapen waarop in
rood een leeuw van goud, die in de rechter voorpoot een
zwaard en in de linker een bundel van 7 pijlen vasthield.
In 1815 besloot Koning Willem I de leeuw van NASSAU te
gaan voeren, d.w.z. een leeuw van goud op een blauw veld,
dat bezaaid is met gouden staande blokjes.
Voor het Nederlandse wapen werd die Nassause leeuw
bewapend met de al genoemde bundel met 7 pijlen en het
zwaard en bovendien gekroond. Zo werden de Rijkskleuren
in 1815 blauw en goud.
Zeeschepen met de naam "De gouden leeuw" zullen hun naam
ontleend hebben aan het wapen van de Republiek der 7
Verenigde Nederlanden! Maar bij een hotel of café
"De gouden leeuw" in Noord-Brabant of in België mogen we
eerst denken aan de trotse leeuw van Brabant.

F. van Ettro.

PROVINCIE GELDERLAND

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
(vervolg)
1 10.

HET VERDWENEN ST.-CATHARINAGILDE TE OIRSCHOT
a. Schepenoorkonde van Oirschot d.d. 31 juli 1595, houdende
de vernieuwing van de oude ordonnantie, die "door de
troubIen in't ongereet is gekomen".

Wy, Henrick in 't Ekerschot, Herman Stockelmans, Dirck de Hoppenbrouwer, Willem de Metser, Peeter Wauterssen van den Venne, Henrick
Ghijsbrecht fibppenbreuwer ende Niclaes Adriaenssen van Nistelroy,
schepenen der vrijheyt van Oirschot, tuygen onder onsen gemeynen segele, dat voor ons tomen sijn de coninck ende deeckens ende voorts
het meestendeel van de gildebroeders ende gemeyne gesellen der schutteryen van de Heylige Maget Sinte Catharina binnen dese vrijheyt van
Oirschot voorschr. verclaerende, dat sy altijd over memorie van
menschen hebben gehadt een Charte ende ordinantie, daernae sy ende
henne voorouders, in de Schutterye voorschr. wesende, hen altijt hebben gevuecht ende behoiren te vuegen, de welcke door de troublen in
't ongereet is gekomen. Ende omme deselve te hernieuwen ende d'oude
ordinantie ter eeren Godt ende der voorschr. maget Sinte Catharine
te tetter te onderhouden, soe hebben sy voor hen ende henne naecomelingen dese artiri,len naegeschreven ter goeder trouwen belooft te
achtervolgen.
In de gersten dat sij henne hooftman, by den coninck ende deeckens
met advys van de schutterye gestelt ende aff ende aen te stellen, in
alle redelijckheit tot observantie van de naevolgende articulen sullen gehoirsaem wesen.
Dat sy insgelyck sullen hebben vier goede mannen tot deeckens, die
alle jaer gecoren aff ende aen sullen gaen op Sinte Catherynendach
ende alsdan van alle henne beweijnde reckeninge, bewijs et reliqua
sullen doen nae ouder costumen, wel verstaende dat de twee van dye
sullen wesen deeckens der gilden ende d'ander twee van de schutterije.
Item soo wie in de schutterye sal begeren ontfangen te worden, sal
daeromme den hooftman, coninck ende deeckens ierst moeten versuecken
ende bidden omme mede voor hen medebroeder ontfangen te worden; ende
indyen hy ontfangen wort, sal aen handen van den hooftman ofte coninck op Sinte Catharinadach ofte schietensdach opten hoge moeten
geloven, dese voorgaende ende naevolgende articulen te onderhouden.
Ende ingeval1 enige van de schutterije daeruyt begerden te scheyden,
dwelck sal moeten geschieden op Sinte Catharinen ofte schietendach,
sal moeten geven drye pont was off betalen tweelff stuyvers daervoor
ten behoeve der schutterije voorschr.
Ofter oyck yemant in waere gekomen off noch mochte tomen, die oneerlyck waer van leven off enigen twest off tweedraecht maeckte, dat
men dyen sal geven een negenmannecken off twee Hollandsche penningen
daervoor ende denselven daermede casseeren, gelijck men oyck sal doen
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mochten maecken.
Item ten daege als de schutten voorsch. den vogel off papegay schieten sullen (dwelck altijtgeschiet Sondachs nae Sinse Jansdach), dat
alsdan deselve schutten hen by malcanderen sullen vuegen ende tsamentlyck op de meuleroede nae ouder gewoonten denselven vogel off papegay
schieten, daeraff den lustleden coninck sal pre-eminentie hebben, ende opten selven deeh tsaementlyck byeen gaen teeren. Ende wie hem aldeer absenteert (wettige ende merckelycke oirsaecke uytgescheyden)
sal verbeuren een pont was off vier stuyvers daervoor ende daerenboven gehouden sijn synen maeltijt aen handen van de deeckens te betaelen ten behoeve
als boven. Ende des anderen daechs, wesende Mfaene
dach, dat deselve alsdan sullen moeten tomen goets tijts ter kercke
ende aidaer doen singen een misse voor den sielen der afflyviger medebroederen ende de offerhande doen nae ouder gewoonten, opte verbeurte als boven. Ende nae de misse dat men alsdan 's middaechs wederom by malcanderen eenen eerelycken maitijt sal gaen teiren, alles
dar 'tselve ierst by den deeckenen
besteltis geweest ende daechs
te voiren geteirt hebben, daer eenyegelyck van de medebroeders sal
moeten wederom compareren opte verbeurte als boven ende maecken dat
eenyegelyck de werdinne van alles betaele ende contenteere.
Item als den vogel
oftepapegay gericht is, en sal niemant daernae
mogen schieten, hy
en sy yerst voer eenen medebroeder ontfangen, opte
verbeurte van een ton biers by hem terstont aen te leggen; ende wie
den vogel affschiet, 'tsy arm ofte rycke, sal den silveren vogel van
den ouden coninck ontfangen ende daervoor borge moeten stellen, sufficient sijnde ende binnen dese vrijheyt woenende; ende off denselve
yemant affschoote buyten woenende, en sal denseive buyten Oirschot
nyet mogen dragen, maer in deselve vrijheyt moeten laeten omme altijt
ten versuecke van den hooftman ende deeckens wederom te leveren. Ende
sal de coninck denselven silveren vogel binnen jaers moeten verbeteren
de weerde van eenen Spaenschen reale ende meer nae sijnder discretie.
Ende sal denselve coninck met sijnder coninginne een geheel jaer vry
sijn in alle terringe. Ende ofte naer het schieten geschil mocht rysen, en sal men den coninck alsdan nyet thuys leyden, maer 's anderdachs wesende Maendach nae den maeltijt sal men hem metten schutten
eerelijck thuys leyden, die alsdan gehouden sal sijn te geven een
halff ton biers voor den schutten oft eenen gulden daervoor.
Item oft gebeurde dat de schutterye ofte gildebroeders om enige nootsaeckelycke dingen mosten vergaderen, dat se sullen moeten compareren,
daertoe ontboden sijnde, opte peene van twee stuyvers eens ten behoeve als boven.
Item dat oyck den hooftman, coninck, deeckens ende gemeyne medebroeders in alle generale Processiën mede sullen moeten ommegaen ende op
den Eerw. Heyligen Sacramentsdach ende Kermisdach met henne schuttelycken hoge ende de coninck metten vogel om den hals; ende indyen enige schutten van den boge onversien waeren, suilen moeten dragen eenen
bout in henne handt ende byeen in gelegiën gaen opte peene van twee
stuyvers, uytgescheyden wittige oirsaecke.
Item op Sinte Catharinendach sullen de schutten ende gildebroeders
wederom met malcanderen eenen eerelycken maeltijt gaen teiren, daer
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dan hier verhaalt is, gehouden te wesen) ende dat opte peene als bo: ven.
Item soo wanneer eene medeschut oft gildebroeder van lijff ter doodt
geraeckt te toemen, sullen de schutten ende gildebroeders (gebeden
sijnde) mede ter graffenisse moeten gaen, gel ijck de vrienden van den
afflyvigen, opte peene van eenen stuyver ende Iet cleet op de baeren
leggen ende daeraff nae ouder gewoonten ontfangen twee kerssen van
! den dertienen, tetter uytvaerden gemaeckt sijnde, t' employeren ten
behoeve ende augmentatie van Godtsdienst. Ende sullen de schutten ende gildebroeders van denselven afflyvigen den fiersten terensdach daernae hebben een tonne biers ofte twee gulden daervoor.
Item oft oyck gebeurde datter enige omminne, twiest oft gekijff moch[ten rysen tusschen de voorschr. schutten ende gildebroeders oft mal' canderen quetsen, sal den hooftman, coninck ende deeckens 't selve
beslichten; ende dye de schuit daeraff sal hebben, sal gehouden sijn
voor den gemeynen medebroederen tot hennen verteiren te geven een ton
! biers ende daerenboven by denselven gecorrigeert te worden, soo verre
als tot hender correctie staet, gereserveert
nochtans in alles den
Herre ende yegelycken syne gereaticheyt.
Item oft in deze carte enige articulen, die tot meer nutschap streekten,. vergeten mochten wesen, dat de hooftman, coninck, deeckens ende
medebroederen deselve sullen moeten byvuegen nae gelegentheyt van
den tyde ende saecke.
Ende opdat alle dese articulen te better mogen onderhouden worden,
soo gelooven de voorschr. coninck, deeckens ende gemeyne schutten ende gildebroeders deselve voor hen ende henne naecomelingen te onderhouden opte peene hierboven gespecificeert, daerinne nyemant en sal
mogen worden gerespecteert, ende dat de executie vandyen sal worden
'gedaen by den deeckenen ende gemeynen schuttersknecht off oyck, inge=store.
veil de saecke sulcx verheyscht, met assistentie van den
Verclarende voorts
sy, coninck, deeckens ende gemeyne schutten ende
gildebroeders, dese ordinantie nyet te begeeren te hernieuwen tot
Catholycke Kercke, noch onsen
achterdeel van oase Medere der Heylige
genadigen Heeren den Coninck als Hertoge van Brabant, noch oyck in
prejudicie van den Ed. Heere ofte Vrouwe deser vrijheyt van Oirschot,
maer altijt tot hender oeren, hoocheyt, dienst ende reverentie.
iDwelck gedaen sijnde, hebben ons Schepenen bovengeschreven versocht
omme dese henne ordinantie ende raminge met onsen gemeynen segele te
bevestigen, dwelck wy gedaen hebben onder merckelycke restrictie, dat
de voorschr. schutten ofte gildebroeders egeenen uytsteeck maecken
ien sullen in enige pomperye van met veendelens, trumuen, pypen ende
anderssints te gaen, ofte oyck den vogel off papegay te schieten son[der consent van den officier ende magistraete deser vrijheyt, meer
!hen temporiseeren nae gelegentheyt van desen bevonden tijt, dwelck
isy oyck alsook hebben belooft te achtervolgen.
Gegeven op den lesten dach van Julio in den jaere Oase Heere Geboorte
duysent vijffhondert vijff ende tnegentich.
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In het rechterlijk archief der Vrijheid en Heerlijkheid Oirschot-Best
troffen wij een protokol aan van 5 maart 1466, waaruit duidelijk
blijkt, dat het St.-Catharinagilde van Oirschot toen reeds bestond.
"Jacob Jan Márcelijss. van Vessem beloeft aan den rectoer
vander gemeijnder bruerschappen van Sente Kathelijn tot
Oerscot 2 pont payments" ter versiering van het beeld.
1
")
(Oirschot, R.A. nr. 122, folio 7
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De 15de aflevering van CAMPINIA ligt voor U.
Tot nu toe hebben reeds 45 onzer lezers hun litteraire bijdrage voor
onze periodiek geleverd. Zoals wij in aflevering 14 memoreerden,
wordt de planning van het eerste uur "een periodiek voor velen door
velen" hoe langer hoe meer verwezenlijkt. Ik moge hier herinneren aan
de prachtige geleidewoorden van de voorzitter der Streekarchiefkommissie Mr. H.K.J.M. Cappetti bij de eerste aflevering in april 1971:
"Eerste doel van CAMPINIA is immers,allehistorischematerialen, zoals die inde keuken van het streekarchief gewassen en bereid zijn,
op tafel te zetten voor iedere liefhebber. Het is dan de zaak van
iedere konsumerende tafelgast, in de geboden pure spijs of drank
precies datgene te proeven, waarom hij of zij gast aan deze tafel
is geworden. Mogen er zeer veel tafelgenoten van de gevarieerde
spijzen en dranken genieten, die op de "Campinia"-dis zullen worden geserveerd."
Onze bescheiden poging werd voor velen een stimulans, het verre en
recente verleden vanuit diverse speciale doelstellingen aan een nader
onderzoek te onderwerpen en de resultaten voor onze tijd vruchtbaar
te maken. Rond het Streekarchivariaat heeft zich via Campinia een
hechte gemeenschap van onderzoekers ontwikkeld, gevormd door vakmensen en gedegen amateurs, die de betekenis en edukatieve rol der oude
archieven in onze streken en daarbuiten propageren en uitdragen. Samen willen wij verder enthousiasme kweken voor de zo belangrijke studie der historie en aanverwante wetenschappen. Zonder aansluiting op
het "gisteren" geen organische vooruitgang in het "heden" en geen
ochtendgloren in het 'morgen". togen alle bestuurders en bestuurden
in onze kleine en grote gemeenschappen op politiek, ekonomisch, sociaal, kultureel en geestelijk terrein konform deze simpele waarheid
denken en handelen!
De redaktie.
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CORRIGENDA

- 107 I, a. HET PESTKERKHOF TE VELDHOVEN

Aflevering nr. 14
!n het opstel over HERALDIEK op blz. 79 e.v. zijn enkele fouten
geslopen. Wij verzoeken de lezers die te willen verbeteren als
volgit:
1.

blz. 91 moet zijn blz. 92; blz. 92 moet zijn blz. 91

2. op blz. 83, regel 6 van onder: "getoond" moet zijn "getongd"
3.

blz.. 92 oud (nieuw 91),
regel 8 van onder: doorstrepen: en, in
België, door WIJLEN

4. blz, 101, regel 28: "schuingebalkt" moet zijn "geschuinbalkt
van goud en blauw van 6
stukken en een zoom van rood".

Hoofdstuk VII
In tegenstelling tot wat we in
hoofdstukVII, aflevering nr. 14,
onder 2, vermeldden,zal de lijst van deechtparen Van
Croonenburg in de komende jaren NIET gepubliceerd worden
onder hoofdstuk
VII, maaronder hoofdstuk XI, Lezers leveren
hun bijdrage.

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
Het witte paard werd in de 17e eeuw vaak te Veldhoven gezien; daar
doolde het iederen avond rond op het gehucht Den Broek in de moerassige broeklanden. Niemand kende den eigenaar, noch wist de herkomst
van het dier.
In 1636 brak te Veldhoven een vreeselijke pestziekte uit. De verschijning van het paard was steeds de voorbode van nieuwe sterfgevallen. Op raad van den Pastoor (Joh. Crols 1670-1699) ondernam men
een bedevaart naar Warbeek, een dorpke bij Rethy in België, waar
O.L.V. ter Sneeuw werd en nog wordt vereerd. Van dat oogenblik af
liet het paard zich gebruiken om de dooden, die aan de pestziekte
stierven, te begraven. O.L. Vrouw verhoorde de bede der pelgrims en
de pestziekte verdween. Maar tegelijker tijd verscheen ook het witte
paard niet meer. De plaats, waar de dooden werden begraven, heet
thans nog het "Perts-kerkhof" d.i. Pest-kerkhof en is gelegen langs
den Provincialen weg, waar thans de Stoomschoenfabriek van de firma
v/d Sanden-Hbogenbosch is gebouwd.
Waarom juist naar Warbeek? Pastoor Crols was uit Rethy vandaan.

I. b. TWEE ENGELSE SOLDATEN TE VELDHOVEN OPGEHANGEN

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
Tusschen de Kom van het dorp Veldhoven en het gehucht Heers ligt een
breeden, aarden "wal". In de nabijheid zijn twee Engelsche soldaten
(1702) opgehangen. Zij werden beticht van een zware misdaad; voor den
rechter gebracht verklaarden zij onschuldig te zijn en zweerden zij
bij "den Schepper hierboven". Men ontdekte echter hun list. Onder den
hoed hadden zij n1. een eetlepel verborgen, doelende daarmede den
"Schepper van hier boven".
Ze werden opgehangen en begraven, onder een vlierstruik, dien men mij
+ 1881 nog toonde, maar die later is gerooid. De plek aldaar heet
thans nog de "Vlierbos".
I. c. DE ORGELTRAPPER VAN STEENSEL

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
Peer v. Keulen was 'n eenvoudige wever te Steensel, woonde in een nederig huiske nabij de kerk, was mede "tuinman" bij den Pastoor en
"orgeltrapper" in de kerk.
Op 's Zondag preekte de Pastoor over de alomtegenwoordigheid van God.
Dat had Peer tot heden nog niet geweten, ook had hij nooit gehoord
van de drie Goddelijke persoonen.
En sinds dat oogenblik nam de man een zeer eigenaardige gewoonte aan
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- 108 Als hij nl. zijn nederig weversvertrekje moest verlaten om zich door
het keukentje naar het geitenstalleke te begeven, waar een tonnetje
met een brilleke was opgesteld, dat tot W.C. diende, dan lispelde
maar door. Zijn
hij: "Psst, psst, psst, - psst, psst, psst, - enz. al
ega, die de zonderlinge gedragingen van haar man al spoedig bemerkte,
verontrustte zich erg daarover. "Peer", zei ze, "w'á' doe de toch: Ben
de aan 't gek worren?" "Neen" zei Peer, en daar bleef het bij. En
Peer ging door met "pssten".
De goede vrouw wendde zich tot den Pastoor. Deze zou in het schemeruurtje (het tijdstip, waarop Peer zich van zijn overlast ontdeed)
kwansuis een buurpraatje komen maken, maar feitelijk om den man gade
te slaan en te hooren.
Daar kwam hij te voorschijn, en, zonder den Pastoor te groeten, volgde hij al "pssstende" zijn gewonen weg naar 't stalleke.
De Pastoor schudde bedenkelijk het hoofd, haalde z'n schouders op en
kwam in de meening, dat het den man in de hersenkamer begon te schelen.
Hij zou hem ontbieden op z'n pastorie en trachten daar achter het geheim te komen. Aldus geschiedde.
Het onderzoek had plaats.
"Mijnheer Pastoor! ik zal 't U zeggen! Sinds Gij gepreekt hebt, dat
God alomtegenwoordig is, acht ik me genoodzaakt Hem te waarschuwen,
dat Hij uit den weg moet gaan, als ik me naar die "zekere" plaats begeef, en in de W.C. herhaal ik dat nog vele malen luider en "straffer" (d.i. sterker)."
"En waarom" vraagt de Pastoor "dan juist telkens driemaal achtereen?"
"Omdat er drie Goddelijke Personen zijns" was 't antwoord.

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM.
(vervolg)
blz. 140/1
11-5-1616
Zo.-V.
364.
Peter Janssen van Vessem heeft als momber van zijn vrouw Peterken aan
Anthonis Anthonissen van Tricht in erfelijk recht overgedragen een
akker te Zonderwijk aan de Heijberch (belendende percelen: Willem
Janssen, de weduwe van Claes Ariens en de weduwe van Jacob Hendricx).
Schepenen: Jan Jacops - Paulus Mathijssen
blz, 140/2
11-5-1616
365.
Zo.-V.
Anthonis Anthonissen verklaart aan Peter Janssen van Vessem voor bovengenoemde (nr. 364) transaktie schuldig te zijn de som van 63 gulden.
Schepenen: Jan Jacops
(gekasseerd: 18-8-1617, schepenen: Peter Wouters - C. Janssen)

366.

Zo. -V.

blz. 140/3

14-9-1616

Gijsbrecht Jan Gijsbrechts bekent, dat hij aan Corstiaen Laureijssen,
zijn neef, erfelijk overgedragen heeft alle roerende en onroerende
goederen te Zonderwijk, die hem en Cristina Jan Gijsbrechts, zijn
zuster, mochten toekomen van Jenneken Peter Wouters of van een van
haar broers of zusters.
Schepenen: Jan Jacobs - Paulus Mathijssen
blz. 141/1
Zo.-V.
7-9-1616
367.
Peeter Daniëlsen als momber van zijn vrouw Lijsken, Jacob Jan Jacobs,
zijn schoonzoon, en Heijlwich, dochter van Jan Jacobs met haar momber Marcelis Cornelis beloven jaarlijks te betalen aan het Kapittel
van 's-Hertogenbosch of aan de rentmeester Adam Willemssen de som
van 2 gulden, komende van een afgekochte rente van Jhr. Staeckenbroec, die verkocht was aan Peter Jan Mutsaers voor 33 gulden met de
verlopen pachten, die hiermede gekwiteerd zijn. Zij zullen deze 2
gulden betalen uit de goederen, die hun toebedeeld zijn door Jacob
Jan Slaets. Verder beloven zij, dat Dierck Peeters en zijn goederen
daarvan onbelast zullen blijven totdat aan Dierck Peeters door Peeter
Danielsen c.s. die 33 gulden gerestitueerd wordt. Verder beloven zij
hetzelfde voor hun gedeelte in de Wooertbeemt in de Souacker, dat hen
van Jacob Jans is toebedeeld en hun gedeelte van het libochvelt.
Schepenen: Jan Jacobs - Paulus Mathijssen
(gekasseerd: 19-1-1630)
368.

15-12-1615

blz. 141/2 - 142/1

Laureijns Hendricx Daniëls verklaart schuldig te zijn aan Jan Peters
van Lichtmis 1616 tot over 10 jaar de som van 125 gulden tegen een
jaarrente van 7 gulden 16 stuivers.
Schepenen: Jan Jacobs - Jacob Thielmans
(gekasseerd: 17-2-1626)
blz. 142/2
15-12-1615
369.
De weduwe van Jan Lenaerts met haar momber Jan Vrancken en haar kinderen hebben een weefgetouw door Jan Peters laten belenen voor de som
van 28 gulden en 10 stuivers.
Schepenen: Jan Jacobs - Jacob Thielmans
blz. 142/3
26-10-1616
370.
Heijlwich, dochter van Laureijs Jansen en haar voogd Willem Jansen .
hebben in erfelijk recht overgedragen aan Jan Jansen, schoolmeester
te Weerd, al hetgeen Heijlwich van haar ouders heeft geërfd. Tevens
verklaart zij, dat genoemde Jan haar ten volle heeft betaald. Ook
verklaren Heijlwich en haar momber nog, dat zij ten volle voldaan
zijn door Jan Laureijssen, de broer van Heijlwich en dat alle geschillen tussen hen zijn opgelost.
Schepenen: Jacob Tielemans Peeter Wouters
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26-10-1616

blz. 142/4
Jan Peeterssen verklaart schuldig te zijn aan HeijIwich, dochter van
Laureijs Janssen, van Lichtmis tot over 2 jaar de som van 125 gulden
en wel tegen een rente van 6%.
Schepenen: Jacob Tielemans - Peeter Wouters
372.

B.

22-9-1616

blz. 143/1

Goijaert Ariaens Smomboirs heeft in erfelijk recht overgedragen aan
Jan Goijaertsen een akker, genaamd "Den Hoogen Acker", gekomen van
Dierick Peeters en gelegen in Blaarthem (belendende percelen: Goijaert
Adams van Buel, de verkoper, Peeter Janssen en de "Loo" van pastoor
Hendrick van Asperen). Aan Aleijt, de weduwe van Dierick Peters en
aan Jan Cornelissen als momber van zijn vrouw Catharina zal hij een
jaarlijkse rente van 14 gulden en één braspenning betalen (aflosbaar
met 225 gulden). Voorwaarde is, dat Goijaert de cijns op de gehele
achterstand t.w. 6 stuiver en 1 oort uit zijn gedeelte van de genoemde akker (dat hij behoudt) zal betalen. Mocht er in de toekomst nog
een andere last op de genoemde akker vallen, dan zal de verkoper deze
aan de koper vergoeden.
Schepenen: Hendrick Janssen - Paulus Mathijssen
373.

Zo.-V.

rogge, en twee gedeelten in de cijns op het gehele goed, tevens op
Lichtmis a.s. 118 gulden ineens; 2) aan Wilbort Aertssen worden toebedeeld: a) een hofstad of groesveld genaamd 'Nellen Dries" met de
steen daarop liggende (belendende percelen: Lenaert Jaspers, Mariken
"De Embrechten" met
Hbopen, de straat), b) twee groesvelden genaamd
een weg langs de "Buscuijle", om te varen naar een "Bocht" (belendende percelen: Mariken Hoepen, Lib Stijnen, Peeter Lenaerts), c) twee
huisjes op de "Auwe Hbffstadt" met een derde deel in de 'Tlierboom"
zijnde een akker noordwaarts (belendende percelen: Alit Dierix, het
Godshuis van Postel, Willem Thonis en de Kerkweg). Voorwaarde is
dat de twee gedeelten in de Flierboom dit derde gedeelte moeten la"Lenaert Aert Lenaerts Ecker" westten "mmgen", d) een gedeelte in
waarts (belendende percelen: de kinderen van Peeter Janssen, het
Godshuis van Postel en de gemene weg), e) nog een gedeelte in dezelfde akker, oostwaarts over de Boschweg (belendende percelen: Hendrick
Hendrick Dierix, het Godshuis van Postel, de gemene weg), f) een
en alle eikebomen op de aanstede of de gemeijnt op
boom op de straat
de Locht. Uit deze goederen moet worden betaald het derde deel in de
cijns op het gehele goed.
Schepenen: Jacop Tielemans - Jan Jacops

30-9-1616

blz. 144/1 - 147/1
Erfdeling van de nalatenschap van wijlen Aert Wilborts en zijn vrouw
Heijlken, onder Wilbort Aertssen, Daniël Rutten als momber van zijn
vrouw Cecilia en Katelijn Aerts met haar momber: 1) aan Daniël Rutten en zijn vrouw Cecilia en aan Katelijn Aerts en haar momber worden toebedeeld: a) het ouderlijk huis met de schuur, het brouwhuis,
de schop en het "aangelag" te Zonderwijck, ter plaatse genoemd 'De
Straet" (belendende percelen: Jan Willems, Lenaert Jaspaers, de gemene straat, de Monnincxhoff), b) "De Monnincxhoff" met een groesveld,
genoemd "De Buscuij1" (belendende percelen: Paulus Jans, Jan Wilms,
Jan Nelis, de gemene weg, Lenaert Jaspers), c) 'De Jan Pertsecker"
(belendende percelen: Jan Nelis, Meriken Hoopen, de gemene weg en
Heijlken Dierck Crijns), d) twee gedeelten in "De Vlierboom" (zuidwaarts) (belendende percelen: het Godshuis van Postel, de gemene weg
en Willem Tonis) met de weg, strekkende aan de Boschweg, die gekocht
is tot de Flierboom, e) twee gedeelten in een akker genoemd "De Lenaert Aert Lenaerts Acker" (belendende percelen: De Boschweg, Michiel
Claes en het Godshuis van Postel), f) "De Kijnder Ecker" (belendende
percelen: Lenaert Jaspars, de kinderen van Gielen Claessen, De Boschweg, het Godshuis van Postel), g) een beemd genoemd "De Molendijk"
(belendende percelen: Alit Diercx, de gemene Loop, Wouter Lippen, de
Molendijk), h) een aanstede of groesveld ter plaatse genoemd 'De
Locht" (belendende percelen: Jan Teuwens, Hendrick Hendrickssen, Lib
Stijnen en de gemeijnt), i) een groesveld in de Kromstraat (belendende percelen: Willem Janssen, de weg, de gemene straat en Jan Jan Jacops). Jaarlijks moet hieruit worden betaald aan Hendrick Boudewijnckt te 's-Hertogenbosch een pacht van 120 gulden, aan Matheus
Wouters een pacht van 70 gulden, aan de H. Geest te Véldhoven 5 vaten

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERNMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
(vervolg)
3-8-1787
B.
311.
Franciscus van der Leen, schepen, en Johannes Simon Donkers, burgemeester van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om
zich op 17 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1787 tot 30 september
1788.
Getekend: F. van der Leen, Johannes Simon Donkers (kan niet
schrijven), sekretaris Brocx.

2/181r

2/181v-182r
26-6-1788
V.
312.
Jacobus van Heijst en Hendrik Ross, schepenen van Veldhoven, kommitteren de president-schepen Anthonij van Beurs, om op 30 juni a.s. ten
stadhuize te Eindhoven op de door de stadhouder van de kwartierschout
uitgeschreven extraordinaire vergadering van het kwartier Kempenland
met de andere gekommitteerden van Kempenland te vergaderen inzake de
hervatting der onderhandelingen met de magistraat van de hoofdstad in
de Meierij inzake de oprichting van een tuchthuis.
Getekend: J.v. Heijst, H. Ross, sekretaris Brocx.
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Z.

27-6-1788

2/182v-183r

Balthazar Geene, schepen, Jan Adriaans Baselmans en Jan van Nunen,
burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Derbertus Petrus
Borgers, om op 30 juni a.s. ten stadhuize te Eindhoven met de andere
gekommitteerden van Kempenland op de door de stadhouder van de kwartierschout uitgeschreven vergadering te verschijnen om aldaar te delibereren over de hervatting der onderhandelingen met de magistraat
van de hoofdstad in de Meierij inzake de oprichting van een tuchthuis.
Getekend: B. Geene, J.A. Baselmans, J.v.Nunen, sekretaris BrocX.
314.
B.
28-6-1788
2/183v-184r
Jan van den Heuvel, schepen, en Adriaan van Baarschot, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om op
30 juni a.s. te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempen
land te vergaderen over de hervatting der onderhandelingen met de
magistraat van de hoofdstad in de Meierij inzake oprichting van een
tuchthuis.
Getekend: J.v.d. Heuvel, A.v. Baarschot, sekretaris Brocx.

2/189

2/186r

2/190

2/188

V.
.25-6-1789
321.
Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Holleman, om op de jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland te Eindhoven (raadhuis) met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: A.v, Meurs, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
322.

2/191

V.

316.

Z.

7-8-1788
Balthazar Geene, schepen, Jan Adriaans Baselmans en Jan van Nuenen,
burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus
Borgers, om zich op 20 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der
gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1788 tot
30 september 1789.
Getekend: B. Geene, J.A. Bnselmans, sekretaris Brocx.

2/185v

317.

B.

31-7-1788

2/184v-185r
Anthonij van Meurs en Hendrik Ross, schepenen van Veldhoven, kommitteren de schepen Jacobus van Heijst, om zich op 20 augustus a.s. te
Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1788 tot 30 september 1789.
Getekend: A.v. Meurs, H. Ross, sekretaris Brocx.

Franciscus van der Leen, schepen, en Adrianus van Baarschot, burgemeester van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om
zich op 20 augustus a.s. als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1788 tot 30 september 1789.
Getekend: F.v.d. Leen, A,v. Baarschot, sekretaris Brocx.
318.

Z.

6-2-1789

2/186v-187v
26-3-1789
V.Z.B.
319.
Extrakt uit de resoluties van de Raad van State aangaande het verzoek
van Veldhoven, Zeelst, Blaarthem, alsmede Vessem, Wintelre en Knegsel, om in het oude privilege van Hertog Philips van Brabant van 1505
gegeven aan de dingbank van Oerle, te worden hersteld en hen tevens
te ontheffen van de recognitiecijns, die zij waren verschuldigd krachtens besluit van de Raad van State d.d. 5 april 1765 en 30 januari
1767: de Raad van State besluit, dat de betreffende vergunning van
21 juli 1787, verleend aan Vessem, Wintelre, Knegsel, Veldhoven,
Zeelst en Blaarthem, pas effekt kan sorteren na het expireren van de
lopende pachttermijn der houtschatten op 1 oktober 1787. Tot die tijd
moet de houtschat nog worden betaald. Verder vrijdom als in het privilege van 1505 vermeld wordt niet verleend.
Getekend: C. van Lichtenberg.
28-4-1789
320.
V.Z.B.
Extrakt uit de resoluties van de Raad van State naar aanleiding van
het verzoek van Jacobus van Heijst, ouderling der gereformeerde gemeente te Veldhoven, Blaarthem en Gestel, kerkmeester van de Kerk te
Blaarthem, aan de schepenen van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, om
hem permissie te verlenen, de som van f 52,-- toebehorende aan de
kerk van Blaarthem en na een inbraak in zijn huis te Blaarthem vermist (op 20 september 1784), als uitgaaf in de door hem aan te bieden
kerkerekening te mogen noteren: de stadhouder van Kempenland en de
schepenen der dingbank Veldhoven, Zeelst en Blaarthem wordt gelast,
aangaande het opnemen en sluiten der rekening van Jacobus van Heijst
tijdig kennis te geven aan de tiendheffers onder de parochie van
Blaarthem, zodat deze zich kunnen beraden over het al of niet valideren van de geroofde f 52,--. De Raad van State is wel genegen aan
het verzoek van Van Heijst te voldoen. De rekening moet in aanwezigheid en met toestemming van genoemde tiendheffers worden opgenomen
en gesloten.
Getekend: F.C. van Aerssen, J.H. Mollerus.

315.

9-8-1788

zouden worden gedragen door de tiendheffers en voor de andere helft
door de gemeente: de Raad van State blijft bij zijn resolutie van
10 mei 1788.
Getekend: C. van Lichtenberg.

Extrakt uit de resoluties van de Raad van State inzake de reparatie
van het Beliefort te Zeelst naar aanleiding van het bezwaar dat de
Zeelstenaren maken tegen de resolutie van de Raad van State d.d.
10 mei 1788, waarbij werd verstaan, dat de kosten voor de ene helft

Z.

26-6-1789

Hérbertus Petrus Borgers, schepen, Francis Senders en Jan Janze Couwenberg, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Balthazar
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- 114 Geene, om op de jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland op
het raadhuis te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: H.P. Borgers, Francis Senders, Jan Couwenberg, sekretaris Brocx.
27-6-1789
323.
B.
Jan van den Heuvel, schepen, en Arnoldus van der Leen, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om op
de jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland op het raadhuis
te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: A.v.d. Leen, J.v.d. Heuvel, sekretaris Brocx.

2/192

V.
3-9-1789
324.
Jacobus van Heijst en Wouter Holleman, schepenen van Veldhoven, kommitteren de schepen Anthonij van Meurs, om zich op 12 september a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1789 tot 30 september 1790.
Getekend: J.v. Heijst, W. Holleman, sekretaris Brocx.

2/193

3-9-1789
325.
B.
Franciscus van der Leen, schepen, en Arnoldus van der Leen, burgemeester van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om
zich op 12 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1789 tot 30 september 1790.
Getekend: F.v.d. Leen, A.v.d. Leen, sekretaris Brocx.
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4-9-1789
326.
Z.
Herbertus Petrus Borgers, schepen, Francis Senders en Jan Janze Kouwenberg, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Balthazar
Geene, om zich op 12 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1789 tot
30 september 1790.
Getekend: H.P. Borgers, F. Senders, J. Couwenberg, sekretaris
Brocx.
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Z.
327.
30-4-1790
De regenten van Zeelst en Jacobus van Doorn, horlogemaker te Waalre,
zijn overeengekomen, dat laatstgenoemde gedurende 6 jaar het uurwerk
in de toren zal onderhouden en repareren, mits de kosten der reparatie niet hoger komen dan f 3,--. Per jaar ontvangt hij van de regerende burgemeesters f 4,--. Wanneer hij na in kennis te zijn gesteld
van stilstand van het uurwerk, 3 dagen in gebreke blijft, dan wordt
de opdracht voor reparatie aan een andere horlogemaker gegeven en de
kosten hiervan moeten door Jacobus van Doorn worden betaald.
Getekend: J.v. Doorn, H.P. Borgers, Hendrik J.Bijsen, sekr.Brocx.

328.
V.
10-6-1790
2/196v-197r
Jacobus van Heijst en Wouter Holleman, schepenen van Veldhoven, kommitteren de schepen Anthonij van Meurs, om op 23 juni a.s. op de jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland ten raadhuize van Eind-.hoven met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en
te beslissen.
Getekend: J.v. Heijst, W. Holleman, sekretaris Brocx.
Z.
329.
2/197v-198r
16-6-1790
Hendricus Jan Beijsens, schepen, Jan van Lieshout en Adriaan van
Dijk, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus Bergers, om op 23 juni a.s. op de jaarlijkse vergadering van
het kwartier Kempenland te Eindhoven met de andere gekommitteerden
van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: H.J. Beijsens, Adriaan van Dijk, J.v. Lieshout, sekretaris Brocx.
330.
B.
17-6-1790
Jan van den Heuvel, schepen, en Joost van Baarschot, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om op
23 juni a.s. op de jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: J.v.d. Heuvel, J.v. Baarschot, sekretaris Brocx.
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IV. DE OUDE LANDRECHTEN EN HET GEWOONTERECHT DER VRIJHEID VAN
OIRSCHDT-BEST.

(vervolg)
6.
DE RECHTEN, COUSTUIJMEN ENDE USANTIEN DER VRIJHEIJT VAN OIRSCHUT
ENDE HAERDER BANCKEN:
(vervolg)

2/196r

Aengaende Hbuwelijcxe voirwaerden:
Soe wanneer vaeder ende moeder t'saemen oft elck besonder eenige
kijnderen bestaeden tot wettigen houwelijcke, ende seeckere haeffelijcke ende erffelijcke goederen daer mede geven, dat nae d'afflijvicheijt van vaeder ende moeder die gehoude oft bestaeijde kinderen
in der afdeijlinge schuldigh sullen sijn wederomme innetebrengen
alles t'geens sij voer gehadt ende ontfangen hebben, oft ieder affdeijlinge soe lange stille te staen, dat die ander kijnderen (sonder
jaerlijcx proffijt) die weerde daer tegen sullen gehadt hebben, ten
waere anders in schepenenbrieven, instrumenten, testamenten, gemaeckt
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Aengaende testamenten:
Man ende wijff staende hender beijder houwelijck en mogen d'een
sonder d'ander, oft sonder tegenwoordicheijt, wil ende consent van
den anderen, egeen testament oft hennen vuijttersten wille maecken
oft verclaeren, dat in der Bancke van Oirschot van weerden gehouden
sal worden.
Aengaende der naerderschappen:
Soe wanneer ijemant eenen anderen vercocht heeft een erffenisse oft
seeckere andere erffelijcke goederen, ende ijemant willende sulcke
goeden lossen met naerderschap, behoert ende is schuldigh den vercoopere van dijen goeden, naerder in bloede te sijn dan die coopere, ende dijen losse te doen sonder arch oft liste, met sijn eijgen
selfs behoeff, ende niemants anders, goets
penningen tot sijns
tijts binnen jaers naer date vonder veste voor schepenen gepasseert
vanden voerscreven vercochten erffenissen oft goederen, ende is
schuldich te restitueren ende betaelen godtspenninck, slaegen, wijncoop, brieffgelt, hooftpenningen ende t'geens bij den coopere ter
cause vanden selven goeden vuijtgegeven sijn, ende den cooper te
ontheffen, van alle geloften ter saecken van den selven coope gedaen, ende den cooper van alles niet uijtgescheijden te releveren.
Van criminele saecken:
Soe wanneer mijn Heere
den Hbochschouteth van den Bosche, in der
Vrijheijt van Oirschdt ijemanden aentast oft vanget, als dat hij
hem misdraegen mach hebben, tegen die 1bocheijt der Keijserlijcke
Majesteijt, ende verbuert mochte hebben sijn lijff ofte goet, ende
het gebeurde dat die ingeseten daer tegen t'recht versueckt, dat
mijn Heere schuldigh is justitie ende recht te doen binnen onser
Vrijheijt van Oirschot, sonder den selven daer wijt te mogen voeren,
ende soo wanneer die Heere in crime oft in civile eenen ingesetenen
der Vrijheijt van Oirschot voer eenich delict oft misdaet wilt affwinnen sijn lijff oft goet oft eenige civile kueren oft bruecken
dat die Heer schuldigh is dat delict oft misdoet te betuijgen, ten
minsten met twee eendrachtige onpartijdige getuijgen oft waerheijden, die dat delict hebben sien doen, voer ende aleer die Heer•
ijemanden sijn lijff oft kueren oft bruecken met recht sal tonnen
gewinnen, hier mede gedaen ende gesloten metten anderen coustuijmen van deser Bancken recht hier voir gescreven.
Alle welke voerscreven coustuijmen ende lantrechten hebben wij bevonden bij onse voersaeten achtergelaeten te wesen, ende bij ons
oijck mede onderhouden, weten te gebruijcken ende oijck beswooren,
In oirconde der waerheijt, soe hebben wij schepenen, gesworen,
raetsluijden, kerckmeesteren, ende Hijligegeestmeesteren der Vrijheijt van Oirschot, dese onssen gesworen clercq doen scrijven ende
onderteeckenen, ende tot meerder verseeckerheijt van dijen, soe
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opt spatium van desen gedruckt op ten thiensten dach der naent van
januario int jaer ons Heeren duijsent sesshondert ende seven. Was
onderteeckent J. de Kelst.
Dese gecollationeert tegens eene geschrevene copije van de costuijmen ende lantrechten der Vrijheijt van Oirschot ende tegens eene
originele schriftelijcke declaratie daeronder staende aengaende het
gebruijck ende d'observantie der voorsijde costuijme ende landt
rechten gegeven door schepenen, gesworen, raedtsluijden, kerck- ende Hijlighgeestmeesteren der voornoemde Vrijheijt, in date, geteeckent, ende gesegelt als boven, berustende ter greffie van den Souverijnen Raede van Brabant is bij mij greffier van den selven Raede
daer mede bevonden t'accorderen binnen Brussel den 14en september
1750.
P. van Cutshem

-

Wij borghemeesteren, schepenen ende raedt der stadt Brussel verclaeren ende certificeren mits dese, dat den Heere Petrus van Cutshem
de bovenstaende acte onderteeckent hebbende greffier is van den Souverijnen Raede Brabant, aen wiens acten ende geschriften alsook bij
hem in sijne voorsc. qualiteijt onderteeckent men gheefft voltomen
gelooff soo in rechten als daerbuijten. Des t'oirconden hebben wij
hier op doen drucken het gemeijn cachet deser voorsc. stadt ende
door onsen secretaris onderteeckenen den 15 september 1750.
P.J. de Greve

V. a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCNOT VANAF DE 14e EEUW
(vervolg)
63.

OORKONDE VAN HERTOG JAN II
18 augustus 1301

Universis presentes litteras inspecturis, nos Johannes, Dei gratia
dux Lotharingie, Brabantie et Lymburgie, notum facimus, quod nos
vendicionem decem et novem bonnariorum miricarum, illorum que Danieli de Oerscot militi conferenda duxeramus apud Oerscoet *) et
profectum suum, quem venditionis tytulo inde fecit, ratificantes
et laudantes approbamus, permittentes hiis qui eadem bona acquisierunt erga ipsum warandiam prestare de eisdem, salvo nobis et
nostris heredibus annuo et hereditario censu xij denariorum Lovaniensium annis singulis imperpetuum de premissis semper in Domini
natale persolvendo.
Datum Bruxelle die veneris post assumptionem beate Marie virginis,
anno Domini Wo CC0 11 0
primo.
(Jan II, hertog van Brabant, verleent zijn goedkeuring aan de
verkoop van 19 bunder heide te Oorschot door ridder Daniel. De
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een jaarcijns van 12 denier Leuvens voorbehouden.)
64.

OORKONDE VAN RIDDER DANIEL VAN OIRSCHOT
30 augustus 1301

Universis presentes litteras inspecturis, Daniel de Oerscot, niles,
salutem cum noticia veritatis.
Noveritis quos nos decem et novem bonnaria warischapiorum sive paludis in parrochia de Oerscot jacentia, nobis ab illustri principe
domino Johanne, Dei gratia Lotharingie, Brabancie et Lymburgie duce, paulo ante collata, viris religiosis abbati et conventui monasterii de Tongerlo pro certa summa pecunie nobis integraliter persoluta, vendidimus et eosdem de consensu.et volcantate dicti domini
ducis sub annuo censu xij denariorum Lovaniensium nersolvendo annis
singulis ipsi domino duci, per monitionem Walteri dicti Toyart
sculteti ac receptoris de Buschoducis et sententiam illorum quorum
intererat judicare, induci, investiri et heredari procuravimus secundum jus et consuetudinem terre in bonnariis antedictis, renunquodnobiscompetiit in dictis bonis, seu compeciantes omni juri
tere poterit in futurum.
In cujus rei testimonium sigillum nostrum, una cum sigillis virorum discretorum Th. decani ecclesie Oerscothensis, Danielis investiti de Bladele, Walteri Toyart predicti, presentibus litteris sunt
appensa.
Et nos Th. decanus ecclesie Oerscothensis et Daniel investitus de
Bladele, ad peticionem domini Danielis militis predicti, sigilla
Toyart scultetus et
nostra presentibus apposuimus. Et nos Walterus
receptor predictus sigillum nostrum hiis litteris est appensum
(sic) in testimonium omnium premissorum.
Datum in crastino decollationis beati Johannis Baptiste, anno Domini gr°CCem° primo.
(Ridder Daniel van Oorschot getuigt dat hij de 19 bunder heide
te Oorschot, bekomen van hertog Jan II, aan de abdij Tongerloo
heeft verkocht, die verder de jaarcijns van 12 denier Leuvens
zal betalen.)
V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW.

(vervolg)
17.

OORKONDE VAN HERTOG JAN
26 mei 1297

(Uit een 18e-eeuwse kopie van een
vidimus-akte van broeder Paulus van
Romen, prior van L.O. Vrouwe Hage
te Eindhoven d.d. 15-7-1494, oud
archief der gemeente Veldhoven)

Alle de geene die dese tegenwoordige sullen sien etc.. Wij Jan bij

der gratie Gods Hertog van Lotherijk van Brabant van Limborgh etc.
doen te weten dat wij het gemeene Broeck oft gemeene weijde die welcke onse luijde vande ondergeschreven dorpen te weten van Sonderwijck van Meervelt van Zeelst en Blaartum ende toebehoorten der
selver en tot de selve weijde gerechtight tot den dag van heeden
toe gebruijkt hebben soo ende gelijk die binnen de ondergeseten paalen sijn geleegen, binnen dijck Waaldelre ten dijck tot de brugge
van Heers, item binnen de plaatsen der meulen van Broeckhoven, item
binnen der meulen van Caudenhoven, item binnen Blaartum tot de Dommel toe en die hen verder tot die voorgenoemde plaatse sijn uijtstreekende den selve onsen luijden gegeven eeuwiglijck te hebben en
te houden sonder calange, overlast oft moeijlijckheijt hun luijden
aan te doen van wat persoon het soude mogen sijn belovende hun luijden deselve weijde oft Broeck voor (ons) en onse naarkomelinge te
geranderen behoudelijck vijftien schellingen Lovens ons ende onse
naarkomelinge eeuwiglijck daar wijt alle jaar op Sinte Martens-dagh
in den winter te vergelden in toekomende tijding. In teeken der
waarheijdt van 't geene voorschreven is hebben wij onsen segel aen
tegenwoordige letteren doen hangen. Gegeven int jaar ons Heeren
duijsent twee hondert negentigh en seeven des maandags voor hemelvaart ons Heeren.
•
(Uitgifte door hertog Jan aan de ingezetenen van Zonderwijk,
Meerveldhoven, Zeelst en Blaarthem, van het Gemene Broeck binnen de Waalrese Dijk tot de brug van Heers, binnen de palen
van het terrein der Broekhovense molen en de molens van Caudenhoven, binnen Blaarthem tot aan de Dommel, en het verdere
gedeelte, dat zich uitstrekt tot aan genoemde plaatsen, tegen
een jaarcijns van 15 schellingen, te betalen op St.-Martensdag
in de winter.)
18.

OORKONDE VAN HERTOG JAN
1 maart 1325

(17e-eeuwse kopie van een kopie,
oud-archief Veldhoven)

Wij Jan bijder gratie ons Heeren hertoga van Lotrijck van Brabant
ende van Lijmborch maecken condet allen den geenen dije dese letteren zullen sijen ende hooren lesen, want onse lieve heere ende
vaeder daer Godt dije ziele aff hebben moet in tijde dije leeden
is vercocht wittelijck ende waele zijnen luijden ende den onsen van
Sandoerle, van Knechsell van Hboch Castelre, van Vessem ende van
Wijntelre alle dije gemeijnten dije gelegen is binnen de paelen
dije hijer sijn naebeschreven, die welcke gemeijnte begint ter moeien van Oerle ende gaet van daer totten huijse ter Heijden, ende
van daer tot Ceelkens huijs vander Haegen ende van daer tot de palen van Duijsell ende van daer inne de Voort tot Heoch Castelre ende van daer inne de Voort tot Vessem ende van daer totten rade van
der Miinstermolen ende van daer ter smissen van Berse ende van daer
totten Twee Boomckens ende van daer totter gemeijnte van Oirschot
ende van daer in Lantvoort ende van daer all de Heerstraet op totter moeien voorgeseijt, omme den gemeijnen oirbaer onser voorgeseij-
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schellingen swarte tornoijseende ouden torvan acht ende veertich
noijsen voor sestijen penningen gereeckent ons onsen oiren ende onsen naecomelingen van hen ende van haeren naecomelingen jaerelijcks
te gelden ende te gever erffelijcken te elcken Sinte Baeffs dage.
Ende want onse voorseijde lieden onse lieve heere ende vader voorseijt vanden voorlijve derselver gemeijnten volcomelijck te sijnen
wille genoch hadden gedaen all wast dat saecke dat hij hen daer aff
egeen letteren gegeven noch besegelt en hadde, ende sij ons gegeven
hebben in hoeffscheijden vijer pont ouder groter tornoijsen, soo hebben wij hen onder meerder seeckerheijt hairder voorscr. gemeijnten
besegelt ende verleent met desen tegenwoordigen letteren voor ons
voor onse oir ende voor onse naecomelinge ten eeuwigen daegen ende
consenteren oirloven ende willen dat onsen richter dije nu daer is
onsen t veegen
offt naemaels wesen salt sette eenen schuttere van
dije machtig zij te pandene ende te schuttene alle vreemde beesten
die van andere dorpe offte dorpen comen sullen op dije voorscr. gemeijnte over vijff schellingen swarter tornoijsen der voorseijder
munte tot onsen behoeff onser oir ende onser naecomelingen, alsoo
dickwijle als hijse daer op sali moegen bevijnden. Ende van dijen
boeten dije daer aff gevallen sullen willen wij onse voorseijde
schutter worde vergouwen van zijnen dijenste. In oircontschappe van
welcken dingen wij hebben onsen luijden voorgeseijt gegeven dese
tegenwoordige letteren gesegelt met onsen segele. In kennisse der
waerheijt dit was gedaen te Bruessell den ijersten dach van merte
inden jaere ons !Heren duijsent drije hondert vijff ende twintich.
(Uitgifte door Hertog Jan aan de ingezetenen van Sandoerle,
Knechsel, Hoog Casteren, Vessem en Wintelre van de gemeijnt
vanaf de molen te Oerle - Huis Ter Heijden - Ceelkens HUis vander Haegen - de palen van Duizel - de Voort te Hoog Casteren de Voort te Vessem - het rad van de Munstermolen - de smidse
van Beers - de Twee Boomkens - de gemeijnt van Oirschot - de
landvoort en dan langs de Heerstraat tot de eerstgenoemde molen, tegen een erfcijns van 40 schelling,en aanstelling van
een schutter voor deze gemeijnt.)
V. d. DE OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE 14e EEUW
(vervolg)
7.

SCHEPENOORKONDE VAN ANTWERPEN
9 augustus 1317

Nos Willelmous dictus Bornecolve, Gerardus de Wispelaer et Johannes
dictus vander Elst, scabini in Antwerpia, notum facimus presentibus
et futuris universis et singulis, quod coram nobis personaliter
constituti, dominus Gerardus de Vorslaer, dominus Johannes de Ouden,
filius quondam Rutgheri de Ouden, milites, Nycholaus de Ouden ejusdem domini Johannis frater, Goeswinus dictus van Sterhoven de Brechte, Egidius de Buseghem et Symon dictus van Ykele, ut debitores
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sui et bonorum suorum omnium et singulorum presentium et futurorum
firmiter promiserunt, viris religiosis domino Hubert° Dei paciencia
abbati et conventui ecclesie beate Marie de Tongerlo, Premonstratensis ordinis, Cameracensis dyocesis, ad opus ipsorum religiosorum et
suorum quolibet successorum, quod omnem elemosinam, quam quondam
Willelmus dictus de Gandavo et ejus uxor legittima seu ipsorum conjugum alter legavit seu legaverunt, solvendam et sumendam de bonis
de Beest, sitis in parrochia de Berse, Leodiensis dyocesis, dictis
religiosis a dicto Nycholao legittime venditis coram nobis, omnemi
que molestationem, impetionem et calumpniam dictis bonis seu dictis
religiosis ipsorum bonorum legittimis possessoribus, occasione dicte elemosine forsitan inferendam, ab eisdem bonis ad voluntatem ipsorum religiosorum seu latoris presentium omnino deponent et penitus amovebunt, et dicta bona seu dictos religiosos a solutione dicte elemosine in perpetuum servabunt liberos et penitus absolutos,
et quod de hiis omnibus et singulis dictis religiosis debitam et
justam semper prestabunt warandiam adversus quoscumque juri parere
volentes; insuper promittentes ut supra quod dicti religiosi in
dictis bonis occasione dicte elemosine fuerint quomodolibet molestati, ex hac molestatione aliqua dampna, expensas, sustinuerint aut
labores, hujusmodi dampna, expensas et labores dictis religiosis
omnino refundent et plenarie restaurabunt ad voluntatem ipsorum
religiosorum seu presentium delatoris, simplicibus verbis sepedictorum religiosorum seu latoris presentium super illata hujusmodi
molestia, dampnis, laboribus et expensis inde habitis et eorum quantitate, simpliciter per omnia credituri absque aliqua alia probatione seu declaratione ab ipsis religiosis seu latore presentium super
talibus exquirenda; renunciantes expresse exceetioni doli, man,
deceptionis vel omni beneficio juris et facti canonici et civilis
et omnibus aliis exceptionibus et juri dicenti generalem renunciationem non valere.
Et nos scabini predicti ad instantiam partium predictarum sigilla
nostra presentibus litteris duximus apponenda in testimonium et robur perpetue firmitatis omnium premissorum.
Datum apud Antwerpiam anno Domini Wo CCCmo septimodecimo, in vigilie beati Laurencii martiris.
(Schepenen van Antwerpen getuigen dat Gerard van Vorselar, Jan
de Oude, Nicolaas de Oude, Goswin van Sterhoven van Brecht,
Gillis van Buseghem en Simon van Ykele, als hoofdschuldigen,
aan de abdij Tongerloo beloven een borg te stellen voor de goederen door de abdij verkregen te Beest onder Boerse vanwege
Hendrik van Gent en zijn vrouw.)
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- 122VI. OUDE TOPONYMICA
(vervolg)
Hoog en laag
In de vorige aflevering van Campinia (4e jaargang, juli 1974, nr.
14) heb ik onder 55. Hemelrijken erop gewezen, dat het in Zeelst,
gelegen in een oud heide- en vennengebied, wemelt van de naast elkaar gelegen toponymica die hoogtes en laagtes aanduiden.
Dat er ook tussen en in de onmiddellijke nabijheid van de riviertjes
de Gender en de Run, beide uitmondend in de Dommel, toponymica voorkomen die op hoogteverschil wijzen, ligt voor de hand. In het bedoelde gebied ligt o.a. Gestel, nu een wijk van Eindhoven, waarvan
De Bont heeft aangetoond, dat het hoogte betekent (zie 58). Tussen
Gestel en Veldhoven ligt Het Broek, een algemeen bekend toponiem
voor moeras, poel en laag land (zie o.a. H.J. Moerman, Nederlandse
plaatsnamen, Leiden 1956, p. 42). Gestel bereikt men vanuit Veldhoven
via Den Langen Dijk. Beide duiden op verschil in niveau, komen er nu
in dit gebied toponymica voor waarvan de etymologie niet cbidelijk
is, maar waar een betekenis hoog of laag tot de mogelijkheden behoort,
dan dient m.i. aan die betekenis boven andere de voorkeur gegeven te
worden, daar al vaak genoeg is aangetoond, dat er samenhang bestaat
tussen de benamingen in een bepaald gebied.
58. "Gestel " (gemeente Eindhoven)
In "Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde" XLIII (1967) 8285 behandelt A.P. de Bont de plaatsnaam Gestel.
Hij gaat bij de behandeling van dit toponiem uit van het hierboven
summier geschetste landschap tussen Gender en Run/Dommel. Ook hij
noemt het Broek en de langen Dijk: "een dijk tegen het zuidelijk gelegen lager gebied van de Dommel". De plaatsen Veldhoven, Meerveld
hoven, Blanrthem en Gestel vormen één tamelijk aaneengesloten dijkdorp. Hiermee houdt verband de naam Gestel, aldus De Bont, wat hij
als volgt etymologiseert:
De oudste vorm noemt Gijsseling (Toponymisch Woordenboek 1960) "Gestele" anno 1173. Het eerste lid Gest- (gaat terug op gaistu-f (zie
Gijsseling, Toponymisch Woordengég: blz. 401. Aan deze ai beantwoordt klankwettig de latere aa resp. ee in woorden als geest, geest
(verg. Gaasterland, Poelgeest e.a.). De betekenis van dit gaart/geest
is: "hooge zandgrond (in tegenstelling tot lage veen- en poldergronden" (WNT); "hogere zandstrook gelegen langs polder of moeras" (Gijsseling blz. 401). Dit laatste is ook de betekenis van het eerste lid
van Gestel.
Het is verleidelijk in het tweede lid een lo-toponiem te zien, maar
afgezien nog van het feit, dat dit niet zou kloppen met de terreingegevens, kan het ook klankwettig niet. Behalve Gestel kennen we nog de
Brabantse plaatsnaam Gastel. Het eerste klinkt ter plaatse 0..sal,
het tweede ga.sal.
Het verschil in het vokalisme kan verklaard worden uit de aanwezig-
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heid respektievelijk afwezigheid van een umlautsfaktor: Gastel heeft
geen umlautsfaktor en bijgevolg kunnen we daar het tweede lid als lo
verklaren. In Gestel moet het tweede lid een i (= umlautsfaktor) bevat hebben. Dit houdt in dat we wel moeten aannemen dat -el de verkleiningsuitgang is ontstaan uit lo, ila. Grondvorm is dus gëste...0.st:
á verlengd voor-st. (Vergelijk bast),Saat, kaste›kaast, resesre.st).
De betekenis moet dan zijn: "kleine hogere zandstrook (langs het moerasgebied van de Dommel)".
59.

"Heers"

Even ten zuiden van Veldhoven ligt de buurtschap Heers, 66k tussen
de Gender en de Run en wel vlakbij deze laatste beek. Het toponiem
komt anno 1297 voor als Herle, alsdus Nberman. Ook hier denkt men
het eerste aan een lo-naam, die weinig moeilijkheden oplevert: heer
<gem. harja betekent leger (verg. heerbaan, heerscharen, etc.) en
lo bos, m.a.w. "legerbos". Een andere mogelijkheid is in heer ons
gewone woord heer te zien, herle betekent dan "het bos van de heer",
"s-herenbos".
Voor noch de ene noch de andere etymologie vinden we in het terrein
of elders direkte aanwijzingen. Er is m.i. nog een andere verklaring
mogelijk.
Gijsseling (Toponymisch Woordenboek, 1960) noemt op pag. 462 Heer
(Lb) en leidt dit af van germ. haru -f "zandige heuvelrug". Ik waag
nu te veronderstellen, dat "Her" in Herle dezelfde betekenis heeft
en bovendien, dat het tweede lid niet terug gaat op lo, maar dat het
net als in Gestel het verkleiningssuffix ilo, ila is. We moeten dan
de volgende ontwikkeling aannemen: haru+ ilo> harilo (met umlautsfaktor, zie ook bij Gestell>heerle (ook gespeld herle)> heers.
Deze laatste ontwikkeling van Héerle tot Heers is klankwettig.
Immers de rl wordt in de Brabantse dialekten vaker tot rs. Parallellen daarvan zijn Oerle>Cers, Tongerze<Tongelre, zie De Bont "Dialekt van Kempenland" Deel I Klank en Vormleer, Assen 1962 Par. 170,
blz. 135. Volgens deze interpretatie betekent Heers dus: "kleine zandige heuvelrug" (langs de Run). In de inleiding heb ik erop gewezen,
dat, wanneer er meer mogelijkheden zijn, aan die etymologie de voorkeur gegeven dient te worden die het meest overeenstemt met de plaatselijke situatie. Welnu, vlak bij de Heers, ook langs de Run, ligt de
Heiberg, een naam die op een verheffing langs de Run wijst. Overigens
is van Heers uit de lichte glooiing naar de Run toe nog duidelijk
zichtbaar (beekdal).
Ten noord-oosten van Heers en de Heiberg ligt het Schoot en wel langs
de Gender, zoals de Heers en de Heiberg langs de Run liggen.
60.

"Schoot"

In Campinia nr. 5, april 1972, pag. 26 wordt Schoot verklaard als
"afgeschoten stuk land". In "Naamkunde" 5e jaargang (1973), p.Af1.1-2
pag. 115 leidt De Bont in Noordbrabantse etymologieën no. 13 Schoot
af van "skauta": "beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig
terrein" (zie ook Gijsseling op blz. 901 van zijn Toponymisch Woorden-
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- 124 boek). Hoewel deze betekenis volledig past bij het Veldhoven gehucht, geeft hij (De Bont) toch de voorkeur aan "zoom" (rand, kant),
die het gotisch ekwivalent "skaut(s)" heeft: het land heeft zijn zoom,
het water heeft zijn zoom. Even verder zegt hij van 't Schoot onder
Strijp (gemeente Eindhoven) ongeveer hetzelfde "de hogere zandgronden
van Strijp tegen het lager gelegen gebied van de Gender", m.a.w. De
Bont vindt dat Schoot betekent: hogere (zand)zoom langs het water.
Deze verklaring van Schoot vindt stem in de plaatselijke situatie
en in de parallellen Heers, Heiberg en Gestel, en omgekeerd.
J.A.J. van den Bosch

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN GERWEN (GERVEN) van 1699 af
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)

(vervolg)
MICHAELBJSVAN GERVEN
26- 5-1761 Alegundis

X

JOANNA BRESSERS
get. Joannes van Haudt, M.v.Gerven

JOANNES VAN GERWEN

X

CATHARINA WAETERS (VAN DER WAETEREN)
get. C.v.Gerwen, J.van der Vloet
J. van der Waeteren, J.van
Gerwen
J. van der Waeteren, J.van der
Vloet

8- 1-1762 Henricus
3- 1-1764 Aldegondis
24-10-1765 Jeannes
WILHELMUS VAN GERVEN
19-10-1762 Henricus
9-12-1763 Digna

X

JOANNA BRESSERS
get. J.van Gerven, E.van Haudt
A. Bressers, FL van Gerven

ADRIAAN VAN GERVÉN
11- 5-1763 Helena

X

CORNELIUS VAN GERVEN
20- 3-1764 Joanna
12- 1-1766 Henricus
23- 2-1770 Alegundis
8- 8-1773 Joannes

X

CORNELIUS VAN GERVEN
20- 4-1765 Adriana
18-11-1767 Johanna

X

MARIA GRONDTSTUCK (VAN DOEL?)
get. A.van Gerven, C.v.Gemert
A. Smolders, A.M,van Heerst

HENRIWS VAN GERWEN
25-12-1777 Joannes

X

JOANNA EGELMEERS
get. W. de Lauw, M.van Gerwen

WILHELMINA VAN DER VORST

get.

J. van de Vorst, Helena van

JACOB VAN GERNEN
6- 1-1784 Johannes
18-11-1786 Marinus
25-11-1790 Laudien

X

PETRUS VAN
25- 3-1785
23-12-1787
1-11-1790
30- 6-1793
30- 6-1793
16- 3-1796
25- 7-1799
3- 8-1805
3- 8-1805

X

GERWEN
Gertrudis
Antonia
Elisabeth
Joannes
Petrus Jeannes
Jeannes
Elisabeth
Jeannes
Henricus

JOHANNA HOOGERS
get. J. Hoogers, E.Jacobs
P. Snelders, F. Hogers
G. Lepelijs, M. Ebogers
get.
11

11
11
11
11

HENRICA BONS (BOONS)
F. Boons, J. Vermeeren
J. Beijssens, J. van Gerwen
H. van Hout, E. Bons
P. Boons, J. van der Weijden
P. Boons, J. van der Weijden
H. van Hout, E. Boons
H. van Hout, E. Bons
P. Boons, A. van Gerwen
J. Schippers, FL van der Heijden

ANNA MARIA SMULDERS (SMOLDERS)
get. W. de Lauw, M. Beijsens
M. van Gerwen, J. Smulders
't
H. van Gerwen, J. Smolders
tf
J. de Lauw, W. Smulders
't
A. Bierens, P. Schampers
1}
J. Verbeek, A. Bierings

ARNOLDUS VAN GERWEN
11- 8-1787 Henricus
17- 2-1789 Joanna Maria
10-10-1791 Joanna
26- 5-1794 Henrica
28- 7-1797 Maria
27-11-1799 Franciscus

X

JOANNES VAN GERWEN
22- 1-1789 Wilhelmus
10- 3-1795 Reijnerus

X

JOANNA CLUYTMANS
get. F. van Gerwen, E. Cluytmans
A. Kluytmans, A.M. van Gerwen

HENRICUS VAN GERWEN
16- 2-1793 Joanna

X

ADRIANA ELIENS
get. J. van Gerwen, J. Kuypers

JACOB VAN GEWEN
6-12-1800 Johannes

X

JOHANNA VAN DER KRIEKEN
get. J.van Gerwen, E.van der Krieken

WILLEM VAN GERWEN
24- 4-1805 Geertruida
6-10-1807 Peter

X

JOHANNA MARIA DONCKERS
get. W. Donkers, M. van Gerwen
F. van Gerwen, J.M. Egelmeijers

Gerven
ANNA MARIA KENNIS
get. H. Kennis, H. van Gerven
W.van Gerven, A. Kennis
1t
P. HUrckmans, Joanna van Gerven
ft
J.van Gerven, A.Couwenbergh

get. G. Tops, J.M.van Gerwen
A. van Gerwen, M.Sibillen
G. Tops, A.M. van Gerwen

16-11-1778 Joannes
18- 9-1781 Petrus
6- 5-1785 Joanna Maria

PP

(wordt vervolgd)
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG van 1620 tot 1972, door A.8. van Cronenburg, Rotterdam

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz. 141

- 126-

- 127 -

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

Zie: Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 138

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
(vervolg)
25. "Huize Coolmont" (Koolmond 1 en 2,

De oude verpondingsregisters van Oirschot verstrekken ons omtrent
dit pand de volgende gegevens:
A. DE KINDEREN VAN JONKHEER ANTHONIJ VAN GREVENBROECK
"De Bovenhuijsifighe ende Hbff OP COOLMONT
grootte: 8 roijen, aanslag 2 g.
"De Neerhuijsinghe ende Hoff"
grootte: 13 roijen, aanslag 1 g. 3 st. 4 p•
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 125v

p.m. 1640

p.m. 1710
B. a. JOFFROUW JOHANNA VAN GREVENBROECK
"De Halve Bovenhuijsing en Hbff"
grootte: 4 roijen, aanslag 1 g.
"De Halve Neerhuising en Hoff"
grootte: 61 roijen, aanslag 11 st. 10 p.
b. JOFFROUW MARIA COURT, weduwe van JONKHEER PETER
p.m. 1710
JACOBUS VAN GREVENBROECK
" 1 part in de Bovenhuising en Hof"
grootte: 2 roijen, aanslag 10 st.
" á part in de Neerhuising en Hof"
grootte: 31 roijen, aanslag 5 st. 14 p.
c. DE ERFGENAMEN VAN JOFFROUW LOUISA VAN GREVENBROECK p.m. 1710
" 1 part in de Bovenhuising en Hof"
grootte: 2 roijen, aanslag 10 st.
" A part van de Neerhuising metten Hbf"
grootte: 31 roijen, aanslag 5 st. 12 p.
Verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 132
C. DE HEER JOHAN LE FEBERE
1732
Verkrijgt alle percelen onder B vermeld
D. JONKHEER ANTHONIJ VAN GREVENBROEK
1752
(Na zijn overlijden diens weduwe MEVROIJWE CATHARINA
RODESTEIJN)
"De Bovenhuijsing en Hoff"

grootte: 8 roijen in 3 percelen, aanslag 2 g.
"De Neerhuijsing en Hoff"
grootte: 13 roijen in 3 percelen, aanslag 1
g. 3 st. 4 P.
verpondingsboek Kerkhof nr. 3, fol. 175
E. JOOST VAN ERP (bij transport)
"De Bovenhuijsing en Hbff"
grootte: 8 roijen in 3 percelen, aanslag 2 g.
"De Neerhuijsing en Hoff"
grootte: 13 roijen in 3 percelen, aanslag 1
g, 3 st. 4 P•
verpondingsboek Kerkhof nr. 3, fol. 175
sektie F 5192)
F. EMKEN VAN BEERS, weduwe van JOOST VAN ERP
"De Bovenhuijsing en Hoff"
grootte: 8 roijen in 3 percelen, aanslag 2 g.
"De Neerhuijsing en Hbff"
grootte: 13 roijen in 3 percelen, aanslag 1 g. 3 st. 4
p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 3, fol. 175 en nr. 4, fol. 121
G. ADRIAEN BOLAARS, gehuwd met GEERTRUIJ, dochter van JOOST
VAN ERP
"De Bovenhuijsing en Hoff"
grootte: 8 roijen in 3 percelen, aanslag 2 g.
"De Neerhuijsing en Hbff"
grootte: 13 roijen in 3 percelen, aanslag 1 g
• 3 st. 4 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 4, fol. 121
H. CHRISTIAAN DE VRIES (bij koop en transport)
"De Bovenhuijsing en Hoff"
grootte: 8 roijen in 3 percelen, aanslag 2 g.
'De Neerhuijsing en Hoff"
. 3 st. 4 p.
grootte: 13 roijen in 3 percelen, aanslag 1 g
verpondingsboek Kerkhof nr. 4, fol. 121 en nr
. 5, fol, 122
I. HENDRIK VINKEBOSCH (bij koop en transport)
"De Huijsing en Hof KOOLMONT"
3 st. 4 p.
grootte: 21 roeden in 2 percelen, aanslag 3 g.
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 122
J. DE HEER JAN KEER (bij transport)
'De Huijsing en Hof KOOLMONT"
grootte: 21 roeden in 2 percelen, aanslag 3 g. 3 st. 4
P•
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol, 122
K. THEODORUS JOHANNES VAN EIJMEREN (door koop)
"De Huijsing en Hof KOOLMONT"
grootte: 21 roeden in 2 percelen, aanslag 3
g. 3 st. 4 P.
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 122
L. HERMANUS VAN DE SANDEN (bij transport)
"De Huijsing en Hof KOOLMONT"

1756

1765

1771

1780

1791

1792

1799

1803
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-128grootte: 21 roeden in 2 percelen, aanslag 3 g. 3 st. 4
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 122 en nr. 6, fol.
M. JACOBUS DANIEL TRET, notaris-klerk, (bij transport)
"De Huijsing en Hof KECCIWT"
grootte: 21 roeden in 2 percelen, aanslag 3 g. 3 st. 4 p.
verpundingsboek Kerkhof nr. 6, fol. 121

1804

N. GERRIT WILLEMS VAN laltIENA, koopman (bij transport)
"De Huijsing en Hof KOOLMONT"
grootte: 21 roeden in 2 percelen, aanslag 3 g. 3 st. 4 p.

1808

0. DE HEER JOHAN SOHNGEN, kostschoolhouder, en VROUWE
HET RINA MARGARETA VAN STEELAND (bij transport}
'Me Huijsing en Hof KOODUNT"
grootte: 21 roeden in 2 percelen, aanslag 3 g. 3 st.

1809
4 p.

Het kohier der huizen van Oirschot van 1808 tot 1830 vermeldt de
volgende eigenaren:
JACOB DANIEL TRET
GERRIT VAN 101111ENA
JOHAN SOHNGEN
JOHAN CHRISTIAAN BRESSERS

(zie M)
(zie N)
(zie 0)

De kadastrale leggers vermelden van 1832 tot 1974 de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
P. JOHAN CHRISTIAAN BRESSERS, leerlooier
"Huis, schuur en erf"
grootte: 6 roeden
artikel 96, F 996
"Looierij"
grootte: 85 ellen
artikel 96, F 997

1332

T. PETRUS, WILHELMUS, JOH. ANT., LAMBERDINA, CLASINA MARIA,
MARIA CLASINA, ADRIANUS SCHEEPENS en EVERARDUS VAN DE
VEN (allen voor 1 / 8)
"Huis en tuin"
grootte: 7 A 90 CA
"Huis, schuur en erf"
grootte: 3 A 65 CA
artikel 5507, F 3442 en F 2860
U. ALPH. FR. ANT. TRET, agent in assurantiën en stoelenfabrikant
"Twee huizen, schuur, bouw- en weiland"
artikel 4058
(vereniging van F 987 t/m 992, F 2860, F 3439 t/m
3443 tot F 3902)
(hermeting 1937: 1 B 26 A 13 CA)

1902

1930

1931

V. N.V. STOELENFABRIEK, Schoolstraat 2, Oirschot
"Twee huizen, schuur, bouw- en weiland"
artikel 6802, F 4357

Q. JOHANNES HUnERTUS DE WERD, opzichter Waterschap
gehuwd met WILLEMINA BRESSERS
"Huis, schuur en erf"
grootte: 6 roeden
artikel 96, F 996
"Looierij"
grootte: 85 ellen
artikel 96, F 997
(1887 afbraak looierij, daarna erf)
R. JOHANNES JOSEPHUS DE WERD, zoon van J.H. DE WERD, zilversmid
"Huis en tuin",
grootte: 10 roeden 60 ellen
artikel 1880, F 2859
"Huis, schuur en erf"
grootte: 3 roeden 65 ellen
artikel 1880, F 2860

S. WILHELMUS, JOH. ANT., PETRUS, ALLEGONDA, LAMBERDINA,
CLASINA MARIA, MARIA CLASINA, CORNELIA VAN CUIJCK,
ELISABETH V.D. MEERAKKER, weduwe van EIJI.DBERTUS VAN
CUIJCK en CORNELIUS JOH. VAN CUIJCK
"Ibis en tuin"
grootte: 10 A 60 CA
artikel 4058, F 2859
(1916 verkoop 2 A 70 CA, blijft dus: Huis en tuin 7 A
90 CA)
"Huis, schuur en erf"
grootte: 3 A 65 CA,
artikel 4058, F 2860

1896

W. DE PROVINCIE VAN NOORD-BRABANT (koop)
"Twee huizen, schuur, bouw- en weiland"
artikel 5829, F 4357
(1959 splitsing en gedeeltelijke verkoop, blijft bij
artikel 5829 25 A 35 CA)

1959

X. H.J. VAN STRATEN
"Twee huizen"
grootte: 31 A 93 CA
artikel 7181, F 4787
(1965 bijbouw)
"Huis en tuin"
grootte: 4 A 95 CA
artikel 7181, F 3903
(1960 afbraak, nu bouwland)
"Ibis en tuin"
grootte: 3 A 65 CA
artikel 7181, F 3904
(1960 afbraak, nu bouwland)

1959
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- 130 "Bouwland"
grootte: 21 A 8 CA
artikel 7181, F 3462
(1968 gedeeltelijke verkoop 1 A 77 CA, trafohuisje PNEM)
(1968 hermeting en vereniging: F 4787, 3903, 3904 en 4362
tot F 5192, nu: 2 huizen, stallen, garage en tuin, 59 A
85 CA)
Y. FR. JOH. TOIRKENS en HENR. JOH. b1.A. TOIREENS
(ieder voor de helft)
"Twee huizen, stallen en tuin"
grootte: 59 A 85 CA
artikel 9075, - F 5192

1974

IX. HET HOF VAN HEERENBEKE ONDER OIRSCHOT

(door Felix Maes, archivaris abdij van 't Park)
EEN KIJK IN DE NUURKONTRAKTEN

Van het hof van Heerenbeke zijn in ons archief verschillende pachtbrieven overgebleven. Heel wat kondities en voorschriften komen gedurig terug. We zullen ze voor U samenvatten, en voor de verschillende perioden daarbij noteren wat er nieuw is.
We beginnen met het oudste kontrakt dat er overgebleven is, namelijk
dat van 4 mei 1499. Toen werd de hoeve voor 6 jaar verhuurd aan Aert
Sykens, die reeds op het hof zat ten tijde van Peter Pels.
1. De pachter zal jaarlijks 100 gl. huur betalen, deels rond Kerstmis en deels rond St.-Jan Baptist (24 juni). Daarenboven zal hij
ook de lasten betalen die op het hof rusten: 9 gl. cijns aan de
hertog van Brabant, 5 mud rogge aan de Fraters van 's-Hertogenbosch en 3 mud rogge aan de armen van Rosmalen, of 6 gl. per mud.
De hoevenaar zal ook jaarlijks op zijn kosten twee runderen houden voor de abt, van april tot Allerheiligen of St.-Maartensdag
(11 november) en hem voor Lichtmis 25 pond was, en rond Pasen
12 "cappuynen" leveren te Park.
2. De pachter zal gedurende zijn huurtijd de gebouwen van het hof
goed onderhouden en repareren van onder tot boven, van binnen en
van buiten, zo nodig de wanden plekken en lemen, en jaarlijks ten
minste 10 walmen stro gebruiken om de daken te herstellen. Alleen
tag hij in rekening brengen wat hij verschoten heeft aan kalk,
stenen, pannen, schaliën, ijzerwerk en dagloon van de strodekker.
Dat wordt hem op zijn huur in mindering gebracht. Als de abt er
iets nieuws bouwt op zijn kosten, dan zal de pachter de bouwmaterialen aanvoeren met zijn wagen en paarden; de abt zal de daglonen var de werklieden betalen, maar de pachter zal hun mondkost
en ondennik verschaffen. Hem wordt daar'oc':
per dag en per persoon 1 stuiver gekort op zijn pacht.
3. Ir de meeste pachtbrieven wordt veel nadruk gelegd op het onder-

de buitengrachten, wegen en dijken, en het ruimen van
houde.
de water nen. Het eerste jaar zal de abt de helft van de kosten
dragen.
4. Heel veel belang wordt in al de kontrakten gehecht aan het jaarlijks planten en poten van een merkelijk aantal eike- en beukeheesters, wilge-, populiere- en witbomen, waarvan een deel moet
"afgehooft en getrunckt" worden tot knotwilgen en "trunckeycken",
waarvan het schaar- en reephout de pachter toekomt, terwijl de
andere moeten opgroeien tot profijt van de abdij. De pachter mag
ook al het hout halen dat nodig is voor het herstellen van ploegen, eggen en karren, en voor het vrijwaren van bezaaide landen
en bossen tegen hoornbeesten, schepen en ander vee, dat schade
berokkent; dit geldt vooral voor de percelen, die in de kaart van
het hof getekend staan met de nummers 10 tot 14. Van het doofhout
dat aan de klompenmakers verkocht wordt, zal hij ook de takken en
de afval krijgen. In de boomgaard zal hij jaarlijks voor Kerstmis
1 of 2 appel-, pere- en okkernotebomen planten en die goed "ver
doornen" tegen het vee. Hij zal ook 3 roeden turf krijgen, en
voorts zoveel "bacharst" (harsachtig hout om te bakken) als hij
nodig heeft.
5. Voor St.-Maarten zal de pachter wei en "loffelijck mesten en teulen" (of mergelen) een zestal lopen land of hei, en ze voor Kerstmis bezaaien met goede uitgelezen eikels en beukenoten, en beplanten met elzepropjes "tot een heesterbosselke en aenkweking
van pootsel en plantsoen, ten minsten schade van den pachter";
die percelen zullen met grachten en omheiningen gevrijwaard moeten
worden tegen het vee. Voor het niet volbrengen van deze voorschriften kan de pachter beboet worden tot een gouden keurvorstergulden, waarvan de ene helft tot behoef van de kerk van Park, en de
andere ten voordele van de kerk van Oirschot.
6. Ieder jaar op meiavond zal de abt een prokureur naar de hoeve zenden om de beesten van de pachter te schatten; deze zal, met de
personen die voor de pachter borg bleven bij het aangaan van het
huurkontrakt, deze beesten en hun geschatte waarde aangeven bij
meier en schepenen van 's-Hertogenbosch.
Rond 1495 hield men in het algemeen op Heerenbekehof 12 koeien, 2
paar ossen en nog 15 lege runderen; daarbij ongeveer 100 schapen,
8 of 10 varkens en 8 paarden.
Deze geschatte waarde diende als borgsom van de pachter ten overstaan van de verhuurder.
7. Als de abt en zijn gezelschap, of kloosterlingen van Park, of andere personen in naam van de abdij naar Heerenbeke komen, zal de
pachter hen "loffelijck trakteren" en haver en hooi bezorgen voor
hun paarden, zelfs als zij, wegens plaatsgebrek in de pachterswoning, in Oirschot gaan logeren "in den Eyck" of "in den Rooden
Leeuw". Wie er regelmatig kwam was natuurlijk de provisor. Rond
1713 ging Broeder Hendrik en in 1725 Broeder Antoon Thijs meermalen om de restauratiewerken aan de hoeve en de verkoop van bomen
en schaarhout te leiden. Wie ook dikwijls in Heerenbeke kwamen
waren de grote vertrouwensmannen van de abdij, die te Oirschot
woonden: voor 1490 notaris Willem van Audenhoven en zijn zoon Rut-

- 132 -

- 133 -

Inwoners

Kath.

901
1125

Casteren
1796

248

240

8

Westerhoven
1796
1815

481
508

470
505

11
3

Dommelen
1796
1815

372
301

371
301

1

Riethoven
1796
1815

522
553

520
551

2
2

-

Steensel
1796

273

273

Bladel
1796
1815

744
859

664
789

62
55

15

Joden

Reusel
1796
1815

800
747

795
743

5
1

3

28

Lommel
1796
1815

2047
2156

2004
2126

43
24

6

ger; in 1517 Antoon Bruyninckx, kanunnik van de St.-Pieterskerk

aldaar, en in de 18e eeuw advokaat en notaris Heribert van Audenhoven.
8. De pachter en de abt mogen, ieder van zijn kant, na drie jaar de
pacht opzeggen, met inachtneming van een termijn van een half
jaar. Het laatste jaar mag de pachter al de landen bezaaien gelijk
het hem belieft, maar slechts de helft van wat hij gezaaid heeft
is voor hem; de andere helft is voor de abt, die deze vruchten
gebruiken zal om de nieuwe pachter aan de gang te helpen, want
die kan eerst beginnen vanaf "Sinksen". De afgaande pachter mag
in het huis blijven tot "sinksenavond", maar de hof moet hij afstaan half maart, de beemden en hooigewassen half mei, de huizing
en de koeweide daarbij gelegen met "Sinksen", en de teul- en akkerlanden in augustus. Zo was het ook het geval met zijn voorganger.
De schommelingen van het huurgeld en meer andere bijzonderheden vermelden we wel verder als wij IJ de lijst geven van de pachters.
(wordt vervolgd)

X. LIJST VAN KEMPISCHE PLAATSEN MET OPGAVE VAN HET AANTAL INWONERS,
1796 en 1815.
KATHOLIEKEN, REFORMATORISCHE CHRISTENEN EN JODEN IN

Inwoners
Oirschot-Best

Kath.

Ref. Chr.

Hapert en Hoogeloon
1796
1815

Ref. Chr,

Joden

368

33

1093

-

32

-

4855
5116

4725
5010

104
73

Middelbeers
1796
1815

308
401

308
398

3

Oerle
1796
1815

632
617

625
617

7
-

Oostelbeers
1796
1815

1655
1615

1480
1484

115
74

Vessem
1796
1815

538
538

523
526

15
12

845

828

Knegsel
1796

198

198

-

837

860

17
21

Wintelre
1796

259

1322
1527

14
39

259

-

1336
1570

Gestel en Blaarthem
1796
1815

794
900

13
8

267
267

263
262

4
5

807
908

Strijp
1796
1815

876
892

873
884

3
6

1796
1815

Eersel
1796
1815
Bergeijk
1796
1815
Duizel
1796
1815

57

6

4

-

-

2
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Ref. Chr.

Joden

452
573

440
537

12
34

2

1074
1094

998

76

1035

59

632
620

16
19

485

446
482

4
3

759
1008

737
983

22
25

Inwoners

Stratum
1796
1815
Valkenswaard
1796
1815
Waal re
1796
1815

648

Aalst
1796
1815

450

Veldhoven (met Meerveldhoven)
1796
1815

659

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

II. Kerkelijk
Voorop dient vermeld dat "gemeente" en "gemeentenaren" destijds de
gewone woorden waren voor parochie en parochianen. Waar wij dus sprede geschriften van pastoor Verhoeven steeds
ken van parochie, is in
gemeensprake van gemeente. De kontekst maakt duidelijk, wanneer met
te onze burgerlijke gemeente bedoeld wordt.
De parochie Veldhoven, toegewijd aan de H. Caecilia, maagd en martelares, en ressorterende onder het dekenaat of distrikt Eindhoven,
behoorde in 1826 tot het vikariaat van het voormalige bisdom van
's-Hertogenbosch. Het hoogste bestuur berustte bij de Apostolische
Vikaris Antonius van Alphen, tevens pastoor van de St.-Servatius te
Schijndel en wonende op de pastorie aldaar. Wilhelmus Jos. Suijs,
1826
sinds 1816 pastoor van de H. Catharina te Eindhoven, had vanaf
de zorg over het dekenaat. *)
De parochiegrens viel samen met de gemeentegrens op twee uitzonderingen na: Meerveldhoven (de grenslijn was de oude gemeentegrens tussen
Veldhoven en Meerveldhoven - ongeveer op de hoogte van de tegenwoor*) Zijn opvolger als deken en

pastoor was in 1842 G.W. van Someren.

dige Burg. van Eloofflaan) was een eigen parochie, die vanuit Zoelst
bediend werd en de tweede uitzondering: een klein gedeelte van de
Locht, waar nu nog de oude steenfabriek staat, behoorde bij de parochie Steensel, maar viel burgerlijk onder Veldhoven. Het is ons niet
bekend, waar deze abnormaliteit zijn oorsprong heeft gehad.De mensen
waren geheel georiënteerd op Veldhoven en bij sterfgeval of huwelijk
de
werd met verlof van de pastoor van Steensel de dienst gehouden in
H. Caecilia.
In 1826 telde de parochie 815 parochianen (zielen), waarvan 604 hun
eerste kommunie gedaan hadden (kommunikanten). Iets meer dan 200 personen waren dus onder de leeftijd van A- elf jaar. De schuurkerk stond
aan de Straat, ongeveer op de hoogte vin of achter de café's De Beurs
en J. Schellekens (Dorpstraat 15 en 17). De pastorie was het herenhuis met de jaarankers 1778 op de Kleine Broek (tegenwoordig Dorp
straat 93 en 95).
In de parochie woonden zowat twintig protestanten. Zij hadden een
eigen predikant, die behalve Véldhoven-Meerveldhoven ook de bediening
had over Blaarthem-Gestel, Zeelst, Oerle en Wintelre. Heel deze uitgestrekte gemeente telde ruim veertig leden. De pastorie was tot 1820
eigendom van de gemeente en werd voor veertig gulden per jaar verhuurd. Dit was gedaan, omdat in de tijd van de protestantse overheersing het nogal eens voorkwam, dat bij de woning van de predikant de
ruiten werden ingegooid of andere schade werd aangericht. Als eigenaresse moest dan het gemeentebestuur de aangerichte schade herstellen.
Uiteindelijk betaalden dus degenen, die de baldadigheid uitgehaald
hadden, ook de aangerichte schade. Een verstandige maatregel, waardoor veel onnodige molestaties voorkomen werden. In 1820 werd de pastorie voor achthonderd gulden aan de protestantse gemeente verkocht.
In 1826-1827 volgde de bouw van het kerkje op den Broek. Voor die
tijd werd dienst gehouden in een kamer op de pastorie. Op het ogenblik is in de pastorie de antiekzaak van C. Weker gevestigd (Dorp
straat 120) en het kerkje is verbouwd tot Centrum voor de Christengemeenschap, groep De Kempen (Dorpstraat 122).
De schuurkerk en de pastorie van de katholieken worden in afzonderlijke hoofdstukken beschreven. Sinds 1822 was voor het eerst het onderwijs in handen van een katholieke onderwijzer,Joannes Sloots.
Daarmee was een einde gekomen aan de erbarmelijke toestand, dat aan
de kinderen, die bijna allen katholiek waren, onderricht gegeven werd
in de hervormde leer.
Alle schoolboeken waren tot die tijd van hervormden huize. De kinderen ontvingen onderricht in lezen en schrijven.
Het onderwijs stond op een laag peil, wat niet te verwonderen valt
als men bedenkt, dat het onderricht meestal gegeven werd door knechten en koetsiers, die bij hun heer uitgediend waren en nu op deze
manier, in hun oude dag aan een baantje geholpen werden (Groot Rekenboek, pag. 240).
Op enkele uitzonderingen na was dus heel de gemeenschap van Veldhoven
katholiek en nog maar een paar tientallen jaren verlost van een honderdvijftig-jarige protestantse druk. De mensen waren arm, weinig
geletterd en gewend om zonder veel morren onder het gezag van boven
te leven. De pastoor behoorde met de burgemeester en enkele notabelen
tot de "heren". In Veldhoven waren er niet veel. Op de intekenlijst

- 136 van giften voor de nieuwe kerk wordt in 1833 slechts bij zeven personen het beroep of functie vermeld, namelijk bij de pastoor, de beide kerkmeesters, de mulder, de schoolmeester, de burgemeester (toen
tevens sekretaris) en bij de gemeenteontvanger. (Groot Rekenboek,
pag. 250-1) Over het algemeen zullen de "heren" elkaar wel niet gebeten hebben, hoewel men niet kan zeggen, dat het gemeentebestuur aan
de leiband liep van de pastoor of omgekeerd.
Het godsdienstig leven speelde zich voor een groot deel af in de kerk.
Het was heel gewoon zondags tweemaal naar de H. Mis te gaan en 's middags nog eens aanwezig te zijn bij het lof. Het manvolk bleef na de
mis dikwerf in een café hangen, waar alle nieuwtjes besproken werden
en waar men op de hoogte bleef van prijzen en vraag en aanbod.
Ook het godsdienstonderricht werd in de kerk gegeven. Pastoor Verhoeven zorgde er zelfs voor dat in de uithoeken bepaalde adressen aangewezen werden, waar men bij elkaar kon komen om onderricht te ontvangen (brief van 20 juni 1861, archief Bisdom).
Nagenoeg alle kommunikanten waren ingeschreven in de Broederschap van
O.L. Vrouw van de Berg Karmel (het z.g. Skapulier), Bij de eerste
kommunie werd iedere kommunikant ingeschreven in de Broederschap van
de gedurige aanbidding en kreeg voor heel zijn leven een vast biduur
per jaar aangewezen. Bij de tweede kommunie werden de kommunikanten
opgenomen in de Broederschap van O.L. Vrouw van Bijstand. Daarnaast
heeft Mgr. H. den Dubbelden sinds 1837 sterk geijverd voor de Broederschap "ter uitroeijing der godslasteringen, verwenschingen en onkuische gesprekken", waarbij zeer vele gezinnen waren aangesloten.
Het is niet na te gaan of met de vastenavonddagen bijzondere plechtigheden gehouden werden. Vermoedelijk werd er met die dagen gewoon
gewerkt.
Zuiver godsdienstige verenigingen, zoals de Maria }Congregatie voor
meisjes en ongehuwde dames en de H. Familie voor de mannen zijn van
latere-datum. Wel bestond er een groep van Lieve-Vrouwe-bruiden, die
het voorrecht hadden bij de processie het beeld van Onze-Lieve Vrouw
te dragen. Bij hun aftreden als bruid gaven zij een zilveren ex-voto
voor het Mariabeeld, later veranderd in een gave in geld.
Bijzondere godsdienstige impulsen ontving de parochie bij de missies
die regelmatig werden gegeven en de vieringen van jubilea. Deze werden gewoonlijk gegeven door paters, terwijl pastoors uit de omgeving
soms dagenlang assistentie verleenden bij het biechthoren.
Veel zorg heeft pastoor Verhoeven besteed om de devotie tot OnzeLieve-Vrouw te bevorderen. Vanaf zijn komst in Veldhoven was hij erop
uit, om het beeld van O.L. Vrouw, dat op een houten verhoging geplaatst was, te verfraaien en te versieren. De opbrengst van de 2de
offerschaal bij de uitvaarten en van de offerblok bij het beeld werd
jarenlang alleen daarvoor besteed. In latere jaren werd het beeld van
O.L. Vrouw tijdens de meimaand op het zijaltaar geplaatst, omgeven
met een krans van kaarsen en bloemen. Om de devotie tot Maria nog
meer te bevorderen ging pastoor Verhoeven zelfs zover aan Mgr. H. den
Dubbelden voor te stellen O.L. Vrouw van de Berk Karmel als patrones
voor de nieuwe kerk aan te wijzen. Voor de H. Caecilia hadden de mensen toch geen grote devotie (brief van 12 juni 1845, archief bisdom).
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Caecilia de aloude patrones van de kerk. Wel liet pastoor Verhoeven
op eigen kosten in de ramen van het priesterkoor twee schilderingen
aanbrengen, vervaardigd door Schimmelpenning uit 's-Hertogenbosch,
het ene met een voorstelling van de H. Simon Stok, die van Maria het
skapulier ontvangt en het andere stelde voor de FL Dominicus, terwijl
hij van Maria de Rozenkrans ontvangt.
In het gezin werd voor en na tafel gebeden, het dagelijks rozenhoedje klonk bijna huis aan huis en driemaal daags herinnerde het angelusklokje eraan, dat door de medewerking van Maria de Verlosser en
Heiland der wereld onder ons mens geworden was. Moeder de vrouw maakte bij het aansnijden van een nieuw brood met het broodmes eerst een
groot kruis over het brood, met Palmzondag ging vader met de kinderen op de vier hoeken van het veld de nieuw gewijde palmtakjes steken en bij nood- en onweer werden huis en kamers met wijwater besprenkeld. Leven, wonen, werken en bidden waren een vanzelfsprekende
eenheid en verbondenheid.
De eerbied voor de paus en Rome, de Heilige Stad, was zeer groot. Na
zoveel jaren van onderdrukking, achteruitzetting en uitbuiting groeide onder de Brabantse katholieken een buitengewone verering voor de
paus van Rome. In zijn persoon kristalliseerde en idealiseerde zich
als het ware heel de geloofstrouw van een vernederd volk. De paus
was ook vaak degene, die via zijn nuntius of langs andere diplomatieke kanalen iets voor de katholieke Nederlanders kon doen. Een reis
naar Rome en de paus zien was voor een katholiek zeker zoveel als
voor een mohammedaan een bedevaart naar Mekka.
In 1847 maakten Henricus van Oorschot, pastoor te Gestel-Eindhoven
en Jacobus de Wit, kapelaan van de St.-Catrien te Eindhoven een reis
naar Rome. Op 14 oktober 1847 werden de Rome-reizigers luisterrijk
te Eindhoven ingehaald. M. J. v.d. Berg beschrijft deze blijde "incomste" in zijn boekje "Gestel bij Eynthoven" (Eindhoven 1955, p.
11 en 12). Zijn gegevens zijn vooral ontleend aan het dagboek van Jacobus de Wit.
"Rond elf uur stapten pastoor van Oorschot, deken van Someren en andere priesters uit de pastorie van St.-Catrien en met een grote menigte volks begaven zij zich naar de grens van de parochie "alsof de
Paus zelf in Gestel ging aankomen." Een welkomstwoord werd gesproken,
saluutschoten van het Gilde werden afgevuurd en toejuichingen weerklonken. Dan zet de stoet zich in beweging. Kapelaan de Wit vertelt:
"De eerwaarde Pastoor werd voorafgegaan door kinderen in het wit gekleed, die bloemen op zijn weg strooiden. De vendeliers lieten de
vendels boven zijn eerbiedwaardige hoofd wuiven en de leden der gilden losten van tijd tot tijd vreugdeschoten, terwijl al het volk de,
ogen op den pastoor van het feest gevestigd had, om zich van de waarheid te overtuigen en dat aanschijn begluurde om te zien, of dit wel
hetzelfde was (pastoor van Oorschot schijnt pokdalig geweest te zijn
en een pruik gedragen te hebben. Men verwachtte schijnbaar van het
bezoek aan de paus een soort schoonheidskuur voor de pastoor). Bij
het naderen van de pastorie werden de klokken van den toren in beweging gebracht. Boomen met guirlanden van bloemen aaneen gekoppeld
versierden tot op zekere afstand den weg en nauwelijks was, om den
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Johanna
30-3-1831

grooten toeloop van volk, de deur te genaken. De gansche parochie,
jong en oud, scheen daar vergaderd te zijn.
Nieuw geroep, nieuwe kunstbeweging der vaandels, nieuwe losbranding
der fusielen, toen de beminde Pastoor ander den eereboog de deur naderde, die hij nu juist elf weken geleden uitging, om de bedevaart
naar de hoofdstad der Katholieke wereld te ondernemen. Hier bedankte
zijn Eerwaarde met zigtbare aandoening het goede volk, dat zulke
blijken van belangstelling en liefde kwam geven, liet al de zachte
koek, die in huis was, aan de kinderen uitdelen en de leden der Gilden met wijn tracteren, belovende den volgenden Zondag den Pauselijken zegen aan het volk te zullen overgeven. Wij begaven ons intusSchen
naar binnen, om ook op onze beurt den altoos gullen hospes een welkomsttoast toe te brengen.
De indruk van dezen heugelijken dag was groot bij al de gemeentenaren
en openbaarde zich nog lang daarna bij verschillende gelegenheden.
Sommigen riepen uit: 'Die pastoor zal voortaan mijn biechtvader zijn;
hij is wel heilig: Hij heeft den Paus gezien:" Anderen namen de
stoutheid zijn Eerwaarde op den weg aan te spreken en riepen hem dan
met verwondering en verbaasdheid toe: 'Wel mijnheer Pastoor, hebt gij
toch den Paus gezien? Ja, en gesproken? Wat stond hij wel te kijken,
toen hij U zag!" Anderen, zijne Mis des morgens bijgewoond hebbende,
kwamen te huis met weemoed uitroepende: "Ik heb hem gezien .... hij
is het wel ... hij las weer de Mis gelijk eerst." Sommigen zelfs
droomden er van en, verbeeldden zich in den slaap, dat de Pastoor zonder vreemde hair en glad van gezigt was teruggekomen (zie opmerking
vorige bladzijde)."
Andere tijden, andere zeden:

Anna Catharina
6-8-1833
Te Luyksgestel worden de volgende kinderen geboren:
Martina
24-12-1835
Arnoldus
6-5-1838
Hij verongelukte in een "plukselkuil"
Antonetta
7-10-1840
Petronella
7-2-1843
Ferdinand (volgt IX)
9-6-1845
Petrus Johannes
5-10-1848
Te Bergeyk wordt geboren:
Maria Wilhelmina
11-7-1855
Petrus Johannes, geboren op 5-10-1848, vestigt zich als koetsier-bouwer te Brussel en huwt aldaar op 24-2-1873 te Sint
Jans-Molenbeek met Catherine Raedemaecker, geboren te Brussel
op 12-12-1847, overleden te Molenbeek-Saint-Jean op 5-11-1928,
Uit dit huwelijk worden te Molenbeek-St.-Jean 3 kinderen geboren, namelijk:

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

Elisabeth Joséphine
4-6-1872

(vervolg)
Wilhelmus Senders
Wilhelmus Senders werd gedoopt te Bergeyk op 10-1-1799 met als
doopheffers Johannes Senders en Maria Bex. Hij overlijdt te
Bergeyk op 14-4-1867, 68 jaar oud. Hij beoefende diverse beroepen, namelijk dat van bouwman, dagloner, winkelier en koopman.
Hij huwt voor de lste maal te Reusel op 28-1-1828 met Petronella Lenwens, dochter van Cornelis Lemmens en Maria Elisabeth
van den Berg. Zij werd geboren te Postel (Mol) de 17 Brumaire
L'an quatorze (8-11-1806) en overlijdt te Bergeyk op 2-10-1856.
Na hun huwelijk vestigen zij zich te Valkenswaard, alwaar Wilhelmus Senders reeds voor zijn huwelijk woonde.
Te Valkenswaard worden 3 kinderen geboren:
Elisabeth
15-1-1829

Jacques Jean
27-2-1876
Joseph Guillaume
10-1-f886
Wilhelmus Senders behoorde bij de Nationale Militie Provincie
Nóord-Brabant "tot ligting van de jare 1818". Met trekkingsnummer 2 werd hij ingelijfd bij de 13de afdeling Infanterie voor
de tijd van 5 jaren.
Op 61-jarige leeftijd huwt Wilhelmus Senders voor de 2de maal
en wel op 18-2-1860 te Bergeyk met Johanna Catharina Dijkmans,
geboren te Bergeyk op 3-2-1811, weduwe van Martinus Sengers.
IX.

Ferdinand Senders
Ferdinand Senders, geboren op 9-6-1845 te Luyksgestel, overleed
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Hij heeft diverse beroepen gehad en wel arbeider, koopman in
paarden en vrachtrijder.
Hij huwde op 3-2-1866 te Valkenswaard met Johanna Maria l'ajber,
geboren op 12-3-1839 op Bruggerhuizen (behorende toentertijd tot
de gemeente Leende) als dochter van Johannes Wijber en Johanna
Maria Sprengers. De grootvader van Johanna Maria Wijber was van
Zwitserse afkomst en werd aldaar te Munster kanton Luzern,
Pfarramt St. Stephan Beromilnster (zoals thans de naam luidt)
in circa 1761 geboren als Johan Weber.
Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, allen te Valkenswaard. Een kind, dat geboren werd te Valkenswaard op 3-9-1860,
en dat in het geboorteregister werd ingeschreven als Johannes
Jacobus Weber, werd bij het huwelijk gewettigd en droeg vanaf
die datum de naam Johannes Jacobus Senders.
In 1892 huwt hij voor de 2de maal met Johanna Maria Verbakel,
uit welk huwelijk nog 4 kinderen worden geboren. Jan Senders
overlijdt na een val van de kerktoren te Helmond op
10-1-1903.
De 8 kinderen zijn:
Maria Petronella
29-6-1867
overleden te Valkenswaard op 1-10-1884, ongehuwd
Jan Willem
15-3-1869
overleden te Valkenswaard op 17-3-1869
Petronella
6-5-1871
Zij huwt in 1894 te Son met Cornelis Sijkens, klompenmaker
Wilhelmus (volgt X)
11-3-1873
Jacobus
11-8-1877
Hij was voerman en huwde op 4-10-1903 te Stratum met Anna Maria Emilia Ooroen, geboren op 19-1-1878 te Helden-Panningen.
Jacobus overlijdt te Eindhoven op 8-12-1961.
Zijn echtgenote overlijdt op 26-10-1925 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren, waarvan er 4 op
zeer jeugdige leeftijd overlijden.
Uit dit huwelijk werd slechts 1 zoon geboren, namelijk Ferdinand op 5-4-1914 te Stratum.
Nicolaius
10-2-1879
overleden op 16-8-1879 te Valkenswaard

141 Op 11-8-1913 huwde hij te Veghel met Geertruda van Uden, geboren op 4-3-1877 te Veghel, overleden op 5-6-1954 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: 3 meisjes en 1
zoon, met name: Ferdinandus Johannes Jacobus op 1710-1922 te
Eindhoven.
Johanna Cornelia
14-7-1884
Zij huwt op 9-9-1912 te Weelde (België) met Josephus de Bont,
geboren te Weelde op 30-1-1876 en overleden te Eksel op 20-31967.
Johanna Cornelia overlijdt te Kerkhoven (België) op 14-6-1972.
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren.
3. ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonenborgh)
van 1620 tot 1972, genummerd in alfabetische orde der voornamen
met ouders en kinderen VAN CROONENBURG.
(door A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat 31 B, Rotterdam-3)

Zoals in aflevering 14 aangekondigd, willen wij thans een begin maken met de publikatie der genealogische gegevens omtrent de geslachten Van Croonenburg, waarbij de gevonden huwelijken van de mannelijke en vrouwelijke VAN CROONENBURGs in alfabetische orde der voornamen zijn gerangschikt. Tevens worden, indien bekend, benevens de
trouwdata ook de doop- en sterfdata der echtparen, de namen der ouders VAN CROONENBURG en de namen met doop-,respektievelijk geboorteCROONENBURG vermeld. De samensteller van deze
data der kinderen VAN
lijst, die tevens beschikt over diverse oude foto's, tekeningen en
een groot aantal fotokopieën van oude akten en protokollen, is gaarne bereid nadere inlichtingen te verstrekken. Voor geïnteresseerden
kan deze lijst in de loop der komende 15 á 20 afleveringen van Campinia een unieke vondstgroeve vormen,
1.

AARLANDINA VAN KRONENBURGH
11-10-1713 's-Gravenhage
met
Leonardus van Heteren

2.

AART HENRICX VAN CROONENBCRGH
8-3-1656
met Maijken Goossens Schoone

3.

ADAM FRANCKEN VAN CROONENBORCH
18-12-1650 Best
met Antonia Catharina Henricx
Kinderen:
Franco, te Best, 29-5-1651
'Henrick, te Best, 26-11-1652

Petrus Johannes
22-8-1880
Hij was werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen
4.

ADRIAAN VAN IRMN'BURG
12-11-1842 te' Best

van Houdt

25-11-1818 te Oirschot

- 142 met
Maria Catharina Leijten

- 14329-5-1816 te Oirschot
+ 6-1-1863 te Best

V. Josef van Kronenburg
M. Hendrika van der Velden
Kind:
Josef, 28-11-1843
5, ADRIAAN VAN KROONENBURG
met
Maria Droopilans
V. Cornelis Adriaan van Croonenburg
M. Johanna Henri= van den Berck
6.

ADRIAAN VAN KROONENBURG
10-2-1890
met
Theodora van Beek
V. Peter van Kroonenburg
M. Johanna van Overdijk
Kinderen:
Johanna Maria, 11-12-1890
Petrus, 15-3-1893
Johannes, 26-6-1895
Joannes Marinus, 1-5-1897
Cornelis, 4-12-1900

7.

2.1-12-1789 te Best
+ 8- 7-1872

23-7-1856 te Oirschot
+ 4-7-1925 te Oirschot
16-8-1856 te Oirschot

ADRIAAN BERNARD VAN CROONENBORCH
29-6-1646 Best
met
Helwig Atnoldus Verheijden
Kinderen:
Helwig, 28-8A647 te Best
Johanna, 22-10-1650 te Best

8.

ADRLAANSDR. GIJSBERT VAN CROONENBORGH
27-7-1670 Oirschot
met
Aart Jans Hobbelen

9.

ADRIANA VAN KRONENBURG
86-1901 Stratum
met
Cornelus van Asten

10. ADRIAANTJE THOLOFS VAN CROONENBORGH
291-9-1743
met
Eernardus Math. van Hemert
•
V. Petrus Nicolaas Tholof van. Cronenborgh

Heyndrina Dirck Vlemmincx
11. JENNEKEN ADRIAEN VAN CROONENBORGH
24-5-1650 Oirschot
met
Hendrik Jan van Wintelroy
V. Adriaen Gisberti van Croonenborgh
Magtilda Jois Gisberti van de Loo
12. ADRIAEN JACOBUS VAN CROONENBORGH
3-5-1654
met Catharina Goorts van den Morselaer
Kind:
Adriana, 10-8-1658
13. ADRIAEN PEPER VAN CROONENBORGH
16-1-1724 Best
met
Maria Johanna Blockx
2-9-1731 Best
met
Maria Francken de Croon
Kinderen uit eerste huwelijk:
Josephus Adriaan, 1-2-1724
Henricus Adriaan, 9-6-1726
Ida, 28-4-1728
Jacobus Adriaan, 31-8-1729
Kinderen uit tweede huwelijk:
Margareta, 3-11-1732
Maria, 10-3-1736
Petronella, 6-2-1740
14. ADRIANA VAN KRONENBURG
13-5-1849 Best
met
Chtistianus van den Enden
V. Wilhelmus van Kronenburg
M. Adriana van Oirschot
15. ADRIANA VAN ERONENBURG
- 26-7-1863 Best
met Petrus van de Wiel

9-10-1713

19-12-1627 te Best

16. ADRIANA ADRIAAN BERNARDUS VAN CRONENBURG
10-3-1624 Best
met
Jois Henricus Martellus
Kinderen:
Henrica, 5-2-1625
Helena, 1-11-1627

+ 13-2-1759

22-2-1813 Oirschot
+ 24-10-1884
1807 St. Oedenrode

Liempde
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DEN OEIENBOSCH
(door J.A.M. Coolen, Keldermanstraat 43, Tilburg)

In Campinia nr. 10 van juli 1973 werd de mooie legende van den Delenbosch gepubliceerd. Hierbij werd aangetekend, dat Oeienbosch geen
verbastering is van Vlooienbosch, doch dat het zijn naam te danken
heeft aan de familie Oeien, afkomstig uit België, die zich omstreeks
1750 te Veldhoven vestigde en aan wie het vermelde bos in eigendom
toebehoorde.
Ik meen echter, dat de naam veel ouder is.
In het Hertogelijk Cijnsregister van ca. 1340 (Rekenkamer Brussel
45038/39) komt namelijk onder "Ourle" fol. 41v voor: "id. Wbrith. Faber pets XII d. novo pro Henrico de Oerle, fil. Lutgardis de Zonne
de Odenbosghe". In het daaropvolgend cijnsboek van 1380. (Rekenkamer
Brussel 45040) fel. 31 onder "Oerle": "relicta Pauli fil. Wouti fabri
de Oedenbosch".
Het gaat hier ongetwijfeld om hetzelfde Oeienbosch. Als een familie
Oeien zich inderdaad rond 1750 te Veldhoven gevestigd zou hebben (zijn daarvan nog sporen in de archieven gevonden?) dan lijkt het
mij waarschijnlijker dat zij dat bos gekocht hebben, omdat het zoveel op hun eigen naam leek. Vooralsnog kan ik niet geloven aan het
bestaan hebben van een familie Oeien. Ik denk eerder dat de naam afgeleid is van een middeleeuwse Odo of Oda.
Uit het voorkomen van de spelling anno 1340 van Odenbosghe met sgh
in plaats van het later Oedenbosch met sch, kan worden aangenomen,
dat die g ook inderdaad uitgesproken werd,
Een ander voorbeeld is te vinden in Cork. der Abdij van Tongerloo
van 30 juli 1314 nr. 464, blz. 265, waar men de namen vindt vermeld:
Il allelmus de Esghe en Ghenekinus de Esghe junior.
5.

.

HET WAPEN VAN DE BOSSCHE SCHOUT ARNOLDUS VAN BEKE anno 1266
EN DE OORSPRONG DER BRABANTSE KLEUREN.

(door J.A.M. Coolen, Keldermanstraat 43, Tilburg)

Arnoldus van Beke komt als Bossche schout voor in 1266 en 1276. Zijn
zegel van 1266 is beschreven in Corpus Sigil. Neerl. no. 697; tekst
blz. 68: Arnoud van Beek, scultetis de Buscho ducis. Wapen: drie
drielingbalken, en een schildhoofd, waarin een halve leeuw, uitkomende van de bovenste balk (anno 1266, Jim' 8, Abdij Averbode no.
250). In het oorkondenboek van Echternach, Waapach VIII, akte no.
148 van 1276, Juni 12 komt hij voor als zegelaar (zegel gebroken):
Arnoldus dictus de Beke, villicus de Busco.
Ik merk hierbij op, dat dit geen "halve leeuw" is, doch een uitkomende, d.w.z. een "hele" leeuw, waarvan alleen het bovendeel schijnbaar
van achter het wapen uitkomt.
Het wapen is oud, en toch jong. Het is oud, omdat het reeds in 1266
voorkomt, en het is jong, omdat blijkens het schildhoofd met de uitkomende leeuw er een wapen aan voorafgegaan is zader dat schild hoofd, met andere woorden een schildhoofd is steeds een latere toevoeging .
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foutief afgebeeld en met onjuiste kleuren). Kl. Sierksma in "De gemeentewapens van Nederland" vermeldt als waarschijnlijke kleuren
van het schildje: zwart met gouden drielingbalken (Kempenland), en
gouden leeuw op zwart (Brabant). Ook dit is niet geheel juist, zoals zal blijken.
De vraag is nu: gaat het hier om een dienstwapen ofwel om een persoonlijk c.q. erfelijk wapen. Nu kan één en dezelfde persoon meerdere wapens in gebruik hebben, namelijk één als uitdrukking van zijn
ambt of dienst, en één als familiewapen, op grond van het familierecht. Mr. Smit, de vroegere rijksarchivaris van 's-Hertogenbosch,
gaat ervan uit, dat Arnold van Beke, alvorens schout in Den Bosch
te worden - wat in die dagen betekende schout van de Meijerij van
Den Bosch -, tevoren schout van Kempenland zou zijn geweest en uit
dien hoofde zou hij dan de drielingbalken hebben aangenomen, terwijl
hij later als schout van Den Bosch de leeuw in zijn wapen zou hebben opgenomen. Hier zou dan sprake zijn van een (persoonlijk) dienstwapen, dat later erfelijk geworden zou zijn. Nu is het wel een feit,
dat vele schouten een uitkomende leeuw in het schildhoofd van hun
wapen hebben en Mr. Smit geeft hiervan verschillende voorbeelden.
Dit zou hebben plaatsgevonden bij gelegenheid van de rechtzittingen,
waarbij het schild van de schout véér de hertogelijke leeuw werd
geplaatst, zodat alleen het bovendeel van de leeuw zichtbaar was.
Dit lijkt mij wel een plausibele verklaring, doch dit verklaart nog
niet, hoe reeds in het wapen van de gemeente Eersel de leeuw uit
Arhet schildhoofd van het wapen van Arnold van Beke terechtkomt:
nold van Beke had volgens Mr. Smit als schout van Kempenland toch
nog geen leeuw in het schildhoofd? Dit is in tegenspraak met zichzelf. Een ander punt van tegenspraak ligt in het feit, dat Oerle de
oudstbekende hoofdplaats van Kempenland is. In een oorkonde van 1233
las Van Oudenhoven: Kempiniae Caput est municipium de Oerl", in
"Een nieuwe en vermeerderde beschrijvinge van de Meyereye van 's-Hertogenbossche" aangehaald op blz. 26 van "Uit het Land van Dommel en
Aa", 1947, Het Hooghuis, Eindhoven. Als Oerle de hoofdplaats is, hoe
komt Eersel dan aan dit wapen? Naar mijn mening is de verklaring eerArn. van Beke de slotvoogd (kastelein) geder daarin te zoeken, dat
weest is over een hertogelijk jachtslot in Eersel, en dan vermoedelijk in dezelfde tijd dat hij schout in Den Bosch was. Als immers
Mr. Smit stelt, dat hij de eerste is met dit wapen - hetgeen ik op
zijn gezag gaarne aanneem - dan moet hij volgens de door mij uitgewerkte genealogie rond 1210 . geboren zijn. Om in 1266 en 1276 als
schout van Den Bosch te fungeren, komt mij het jaartal 1210 redelijk
voor: men zal voor die functie eerder iemand nemen met bestuurservaring dan een jonge man. Hij kan dan ook niet identiek zijn met de
Arnoldus dictus de Beke, die op 10.2.1306 in "Verkooren, Inventaire
des Archives", deel I voorkomt, tegelijk met Arnoldus Poeldonc en
Wouter z.v. Cole van Oyrle (zijn kleinzonen!) op een lijst van belangrijke inwoners van Den Bosch die borg blijven tegenover Hertog
Jan II.
Mr. Smit stelt dus, dat de drielingbalken ontleend zijn aan het
schoutschap van Kempenland. Indien dit zo is, waar komen dan al die
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van Deurne, van Geel, van Hamont, Dyonisius Loze alias Rover Wouter
zone in Biest, de Grez (abt in Tongerloo), waarbij ik de zeer vele
Meierijse maar buiten beschouwing laat, evenals de personen die het
zelfde wapen hebben als Arnoldus van Beke en in Antwerpen zitten (van
Riethoven) of in de Hoeven bij Etten-Leur: Ik kan niet aannemen, dat
al deze personen van een Kempische schout afstammen of hun wapen ontleend hebben aan de streek. (Op grond waarván zouden zij aan de
streek mogen ontlenen, in dié tijd?) Waarom heeft dan niet Marcelis
van Oerle, schout van Kempenland in het begin van de 14e eeuw, ook de
- in 1266 ook
drielingbalken, doch een adelaar? Neen, de wapens zijn
al - wel degelijk erfelijk, en niet ontleend aan de streek. Eerder
andersom! Kempenland heeft zijn wapen ontleend aan het geslacht Van
Beek van Thulden, zoals ook Peelland zijn wapen ontleend heeft aan
de graven van Peelland.
dezelfde als die
Zij zijn
Nu nog iets over de kleuren van dit wapen.
van de hertogen van Brabant: zwart, geel, rood. Zwart is beider
schild, geel zijn de drielingbalken c.q. de leeuw van de hertogen,
terwijl rood een tertiaire kleur is (rode nagels van de leeuw, rode
lambellen etc.). Zeer opvallend is, dat AT,T•E wapens met de drieling balken, NIET gEN UITGEZONDERD, zwart en Te""èT zijn, met - op een zéér
- rood als tertiaire kleur. Dit steeds
sporadische uitzondering na
voorkomen van zwart-geel-rood valt te meer op als men de kleurencombinaties ziet die in de Peellandse wapens voorkomen (met de drie
molenijzers): rood op zilver (= het oorspronkelijk), blauw op goud,
goud op blauw, zwart op zilver, etc., en wijst erop, dat men waarde
hechtte aan de traditie die wilde dat men de kleuren zwart en geel
voerde, m.a.w. men wist zich afstammeling van Lambert van Leuven
(+ 1014) via diens derde zoon Reinier. (In afzonderlijkeartikelen
zal ik trachten aan te tonen op welke wijze die afstamming verlopen
is.) De hertogen van Brabant hadden als graven van Leuven oorspronkelijk een dwarsbalk: ik zie de drielingbalken als een bijzondere vorm
van verdriedubbeling. In Brabantica IV, le deel, (1959) in het art.
Armoiries Brabanconnes médiévales, par Paul Adan et Fréd. Collon,
blz. 164, nr. 100, vindt men: Brabant Duché (ancien) de gu è la fasce
d'argent, m.a.w. voor het oude hertogdom Brabant zouden de kleuren
rood en wit gegolden hebben, een zilveren balk op een rood schild.
Maar: men moet nu wel onderscheid maken tussen het wapen van het hertogdom en het wapen van de hertogen persoonlijk. Het hertogdom namelijkwas een onderdeel van het H. Roomse Rijk, evenals dit het geval
was met geheel Lotharingen, Zwitserland, Oostenrijk. Men mag dus
niet stellen, dat de kleuren rood en wit de kleuren van Lotharingen
zijn: het zijn in feite de kleuren van het H. Roomse Rijk der Duitse
Natie, waarvan in het bijzonder de Ottonen bewust gebroken hebben met
de Karolingische traditie, en die erop uit waren, hun macht en inbreiden.
vloed, ook in onze streken, uit te
De hertogen zelf waren, evenals de graven van Vlaanderen, afstammelingen in vrouwelijk lijn van de Karolingen, de graven van Leuven (de
latere hertogen van Brabant) namelijk
via Ermengard, dochter van Keivan
zer Lotharius 1, en de graven van Vlaanderen via Judith, dochter
de graven van
Karel de Kale. Zowel de hertogen van Brabant als
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met rood als tertiaire kleur. De graven van Leuven voelden zich de
wettige erfgenamen van de Karolingen en de voortzetters van de karolingische traditie en hebben hun kleuren ontleend aan de Karolingen.
Dr. P.C. Boeren was nog van mening, dat de Brabantse kleuren zouden
zijn ontleend aan de Karolingische paltsen, o.a. Aken en Meerssen.
(De rechtstreekse voorvaderen en verwanten hebben de palts Meerssen
een tijdlang bewoond dan wel bezeten.) Inderdaad voeren deze paltsen
zwart en geel, namelijk een zwarte adelaar op een gouden schild, doch
deze hadden zij op hun beurt weer ontleend aan de Karolingen. Karel
de Grote die in 800 tot West-Romeins keizer werd gekroond heeft én de
adelaar én de kleuren goud en zwart weer ontleend aan het West-Romeinse Rijk. Alleen de keizer mocht een gouden schild hebben.
Dr. P.C. Boeren was dus wel op het goede spoor, doch zijn standpunt
verklaarde niet, waarom ook de graven van Vlaanderen dezelfde kleuren
voerden. Volgens Drs. de Boo zouden de graven van Vlaanderen oorspronkelijk gegeerd gevoerd hebben (dit moet dan naar mijn mening
en in het licht van de traditie ook in de kleuren zwart en geel geweest zijn). De leeuw welke deze geslachten voerden, is pas later
in hun wapens opgenomen.
Mijn conclusie is, dat de kleuren in oorsprong uitdrukking zijn van
politieke aspiraties, en dat ze al van v615r de kruistochten dateren,
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6.

ERTBRUGGHEN, DODECAM, LODEN EN BOUDEWIJNSLEEN,
(door J. van Hout, Lopensestraat 6, Girschot)

Zeer vaak komt in Uw blad Campinia de naam Ertbrugghen of Eendbruggen naar voren. Men heeft op deze naam bij mijn weten nog nooit
ingehaakt. Toch bestaat die naam nog steeds, zij het dan als veldnaam. Reeds in de oudheid schijnt het een belangrijk gebied geweest
te zijn. In 1311 werd een oorkonde uitgegeven betreffende de uitgifte van een "gemeijnt". Deze gemeijnt strekte zich uit van Evenheuvel tot Tregelaar, van daar tot aan het gebied van faxtel, van
daar tot Heerstraat en van daar tot Ertbruggen, en was bestemd voor
de bewoners van Notel, Hersel en Ertbruggen (zie Campinia, jaargang
3, nr. 12, blz. 201). Trekt men nu een lijn langs genoemde punten,
Zwartvoorten. Hoe groot
dan verkrijgt men het gebied de Mortelen
was nu Ertbruggen? Mijns inziens strekte het zich uit van het eind
van de Lopensestraat tot Notel (Hersel). Immers, had er tussen Ertbruggen en Hersel nog een gehucht gelegen, dat zou dit wel gememoreerd zijn geweest. Maar waar was nu de scheiding? Zou Heldersestraat bij de Notel gehoord hebben of bij Ertbruggen of misschien
bij Straten. Maar dan zou Ertbruggen tot de Schansstraat gereikt
hebben en zo bij de Netel (Hersel) hebben aangesloten.
Er lagen blijkbaar nog aparte gebieden in Ertbruggen. Zo is b.v.
sprake van een weiland in de Dodecam op het gebied van Ertbruggen
(zie jaargang 1, nr. 3, blz. 138). Verder wordt een erfpacht van een
huis en hof te Doderem in Ertbruggen geregistreerd (zie jaargang 1,
nr. 2, blz. 83). En het volgende meen ik in verband hiermede eveneens te moeten aanhalen. In de Dodecam op het gebied van Ertbruggen
lag het erf van de kinderen Loden (zie jaargang 1, nr. 3, blz. 138).
De vraag is nu: is dit hetzelfde geslacht Loden, dat in de 15de eeuw
Boudewijnsleen kocht. Misschien is er wel verband. Want er is sprake
van kinderen Loden. Blijkens de beschrijving van dit leengoed vererfde Boudewijnsleen eerst op Reinken Loden en later op Demoet Laden.
7. EEN TWEEDE TAK VAN CUIJCK, 400 JAAR TE OiRSCHOT (Genealogische
reeks)
3, Oirschot)
(door N.J.M. van Cuijck, Bestseweg

I.

THEODORUS

geb. p.m. 1575
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II.

JOANNES THEODORUS
geb. + 1600
gehuwd met Paula

III. a. Kinderen uit huwelijk II, te Oirschot gedoopt
Paulus

11-5-1625
b. PAULUS JOANNES
ged. 11-5-1625
begr. 10-4-1672
gehuwd op 20-2-1650 met Mariken Hendrikx Vlamincx
IV.

a. Kinderen uit huwelijk III,
Joannes
Maria
9-1-1653
19-10-1650
Gerardus
26-4-1661

Henrica
6-11-1663

b, te Oirschot
Egidius
6-10-1655
Joanna
• 21-1-1666

gedoopt
Catharina
22-9-1657
Joanna
5-5-1668

Antonius
17-3-1670
b. JOANNES PAULUS
ged. 19-10-1650
gehuwd op 3-9-1679 met Maria Willem Jacobs van de Velde
V.

a. Kinderen uit huwelijk IV, b, te Oirschot gedoopt
Antonius
Paulus
Maria
Wilhelma
17-1-1688
19-10-1686
24-2-1682
3-8-1684
Petrus

13-8-1690

Jeannes
6-2-1693

b. PETRUS JOANNES
ged. 13-8-1690
gehuwd op 13-2-1729 met Joanna Petrus Philippus Stants, gedoopt op 22-11-1693
VI.

a. Kinderen uit huwelijk V, b, te Oirschot gedoopt
Johanna Maria
Wilhelmus
Johannes
11-4-1735
12-4-1732
9-12-1729
b. JOANNES PEfRUS
ged. 9-12-1729
gehuwd op 4-11-1759 met Theodora Héndrix, dochter van Henricus Woutherus van den Heuvel en Catharina Theodorus van
Overbeek; Theodora werd gedoopt 25-2-1739

VII. a. Kinderen uit huwelijk VI, b, te Oirschot gedoopt
Petrus
Henrica
Johanna Maria
4-4-1764
11-2-1762
16-11-1760
Henricus
28-4-1772

Johannes
11-3-1776

Wilhelma
21-2-1768
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ged. 4-4-1764
oven. 25-3-1834
gehuwd op 28-4-1793 met Wilhelma Wilhelmus Cornelis van
Cuijck, ged. 30-10-1770, overl. 11-12-1817
VIII.a. Kinderen uit huwelijk VII, b, te Oirschot geboren
Cornelia
Maria Catharina.
Johanna Maria
17-1-1798
6-1-1797
18-4-1794
Wilhelmus
6-3-1800

Johannes
1-4-1802

Maria Catharina
7-6-1804

Theodorus
15-3-1807

Johanna
23-4-1809

IX. a. Kinderen uit huwelijk VIII, b, te Oirschot geboren
Johannes
Peter
Willemijna
Peter
15-9-1842
30-9-1840
26-11-1838
25-12-1837
Cornelis
Wilhelmus
Francis
Antonij
23-2-1854
7-7-1849
23-12-1845
28-3-1844
b. PETER
geb. 30-9-1840
overl. 1-9-1905
1. eerste huwelijk met Josephina van Woensel op 13-2-1873,
geb. 27-10-1842, overleden 11-12-1875 te Oirschot
2. tweede huwelijk te Wintelre met Hendrika van Nunen, geb.
Wintelre op 7-1071850, overleden 7-6-1935 te Oirschot
a. Kinderen uit huwelijk IX, b, 2, geboren te Oirschot
Maria Catharina
Maria Ilendrina Josephina
Joannes
2-1-1889
1-2-1886
6-11-1883
Petrus 'Wilhelmus
8-1-1391

Adrianus Wilhelmus Maria
16-5-1939

Franciscus Joannes Wilhelmus
5-7-1941

Henrica
14-10-1894

b. PETRUS WILIELNUS
geb. 8-1-1891
gehuwd op 24-6-1929 met Maria Adriana van der Aa, geb.
15-8-1903
X.I. a. Kinderen uit huwelijk X, b, te Oirschot geboren
Petrus Henricus Christianus
Elisabeth Henrica Adriana
19-1-1933
26-4-1930
Christianus Henricus Adrianus
19-1-1934

Henricus Adrianus
14-12-1935

Johannes Wilhelmus Maria
14-4-1944

Wilhelmus Petrus Maria
21-9-1947

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST)
(door A.M.C. Zom)
BOUDEWIJNSLEEN, AUDENHOVEN EN DE

b. JOHANNES
geb. 1-4-1802
overl. 30-6-1870
gehuwd op 5-2-1837 met Catharina Petrus van den Heuvel
geb. 9-6-1810

X.

Henrica Adriana Maria
3-9-1937

HOOST

(vervolg)
Men moet als gegeven aannemen, dat Jehanne van Haren het bezit over
Boudewijnsleen verwierf met het verhef d.d. 28 augustus 1494. Dat
zij omstreeks 1530 het goed nog bezat blijkt uit de akte van denombrement, die door Arndt Monijcx, als man en momboir van Jehanne van
Haren, werd opgemaakt en waaruit blijkt, dat in dat jaar het leengoed
was belast met 13 achterlenen, waarvan de leenmannen waren: 1) Aert
Peeter Roeloffszoen, 2 achterlenen; 3) Jan Meeus; 4) Goyaerdt
Keymps; 5) Aernd Coppens; 6) Henrick Peeterss van de Venne; 7) Henrick
Goyaerd Ghasselmans zoen; 8) Matthijs Hooghen; 9) Jan Huyskens; 10) Jan
Ghoessens; 11) Dierick Stanssen, 2 achterlenen; 13) Philip van Heersel
als momboir van Lysbeth Bierkens.
Opmerkelijk is, dat de cijnzen, die in het denombrement van 1440 vermeld werden, in dit denombrement niet terugkeren. Eveneens opvallend
is het feit, dat in dit denombrement vermeld wordt, dat Boudewijnsleen ook "het goet Ter Meijen" genoemd werd. Ten slotte, vooruitlopend
op hetgeen straks volgt, dient opgemerkt te worden dat Arndt Monijcx
de tweede echtgenoot was van Jehanne van Haren. Voordien was Jehanne
van Haren gehuwd geweest met Mr. Aelbrecht van Vlierden, die omstreeks
1523 is overleden.
Eveneens moet men vervolgens als gegeven aannemen, dat Mechtelt, Jehanne
en nemende van Haren het bezit over Boudewijnsleen verkregen bij het
verhef in 1540, waarbij men dan gevoeglijk mag aannemen, dat Jehanne
van Haren bovengenoemd v66r die tijd is overleden. Hiermede is men
echter nog niet uit de problemen, want Strick tekende vervolgens aan:
(duidelijkheidshalve wordt hier de tekst opgenomen zoals die in het
leenregister voorkomt en die men van onder naar boven moet lezen):
"Jonffrouw Lane van Vlierden, 2 juni 1571 bij doode wijlen zijare
(sic) moije ondergeschreven.
Jonffrouw Mechtelt van Haren huere moije ondergeschreven.
Jonffrouw Mechtelt van Haren ultima martii 1559 nae paesschen bij
doode wijlen Jonffrouwen Demonde van Haren hueren suster.ondergeschreven.

-152Jonffrouw Jehanne van Vlierden 12 maart 1557 stijl van Brabant bij
doode wijlen Jonffrouw Demonde van Haren huere moije ondergeschreven."
Allereerst valt hier de naam Van Vlierden op. Jehanne en Lana van
Vlierden waren dochters van Mr. Aelbrecht van Vlierden uit diens huwelijk met Jehanne van Haren voornoemd. Na het overlijden van Aelbrecht van Vlierden deden Jehanne en Lana van Vlierden verhef over
het goed Audenhoven, dat hun bij dit overlijden was toegevallen (8).
In 1530 maakte Jehanne van Haren een akte van denombrement op betreffende het goed Audenhoven als weduwe van Aelbrecht van Vlierden
en vermoedelijk namens haar dochters. Bovendien vermeldde zij daarin dat zij een dochter was van Jan van Haren (9). Zij moet dan v66r
1530 voor de tweede maal gehuwd zijn met Arndt Monijcx. In deze
tijd reeds begint het goed Audenhoven gekoppeld te raken aan Boudewijnsleen. Mogen we nu uit de akte van denombrement over het goed
Audenhoven konkluderen, dat Jehanne een dochter was van Jan van
Haren en niet een nicht zoals de aantekeningen in Strickgrefier
doen vermoeden, dan wordt het verder toch nog niet duidelijk, wat
de relatie is tussen Jehanne van Haren en de drie later vermelde
gezusters van Haren.
Na de dood van Demonde van Haren vererfde haar deel in het Boudewijnsleen op haar zuster Mechtelt en op haar nicht Jehanne van
Vlierden.
Jehanne van Vlierden deed verhef over haar part op 12 maart 1557,
waarbij vermeld staat "stijl van Brabant". Daar men in Brabant een
andere jaarkalender hanteerde dan in Holland of Luik, moet men deze datum omrekenen in de jaarkalender die wij heden ten dage gebruiken, hetgeen inhoudt dat Jehanne van Vlierden in feite verhef deed
op 12 maart 1558. Eerst een jaar later, op 31 maart 1559 deed Mechtelt van Haren verhef over het haar toegevallen deel. Hier wordt
achter de datum "nae paesschen" geschreven, zodat hier geen omrekening hoeft plaats te vinden.
Lana van Vlierden erfde na de dood van haar tante Mechtelt van Heren haar rechten op Boudewijnsleen en deed daarover verhef op 2
juni 1571.
Opvallend in dit geheel is dat de derde van de driegezusters van
Haren, met name Jehanne in het geheel niet meer vermeld wordt. Het
is mogelijk dat zij nog v66r haar beide zusters gestorven is, waarna
men heeft nagelaten verhef te doen over haar deel in Boudewijnsleen.
Als men dan weer verder leest in Strickgrefier, dan treft men de volgende aantekening: "Vrouwe Jehanne van Linden, Cancelliere van Guelderlandt, 11 may 1587 bij doode wijlen Jhr. Jans van Linden haers
broeders op wij en de leen onder gescreven verstorven was bij doode
Jonffrouw Lana van Vlierden."
Jonker Jan van Linden, zoon van Jehanne van Vlierden verkreeg dus de
rechten op Boudewijnsleen van zijn tante Lana. Ook hier blijven enkele vraagtekens staan. Allereerst wordt er geen datum vermeld, vervolgens blijkt nergens uit dat Jehanne van Vlierden haar deel in Boudewijnsleen heeft overgedragen aan haar zuster Lana, noch vindt men een
aanwijzing dat Jehanne van Vlierden haar deel in Boudewijnsleen aan
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zekerheid. Kortom, de periode 1494 - 1586 in de geschiedenis van
Boudewijnsleen geeft een erg onbevredigend beeld weer. Aan een hypothese betreffende de familierelaties, ten einde een bevredigender
beeld te krijgen, kan men zich in dit geval niet wagen, omdat er te
veel vragen open blijven.
Wederom moet men aannemen, dat Jhr. Ján van Linden het bezit over
Boudewijnsleen verwierf door het verhef na de dood van zijn tante
Lana van Vlierden. Met meer zekerheid mag men aannemen, dat na de
dood van Jan van Linden heel het leengoed vererfde op diens zuster
Jehanne van Linden, waarvan het verhef plaats vind op 11 mei 1587.
Eveneens verwierf zij door verhef op dezelfde datum het bezit over
het goed Audenhoven, hetgeen v66r haar ook had toebehoord aan Jan
van Linden, nadat deze het geërfd had van zijn moeder Jehanne van
Vlierden. Bovendien kocht Jehanne van Linden op 28 februari 1612 het
leengoed De Moost van Merten Wijnants en deed daarover verhef op 21
april 1614.
Men ziet hier de drie leengoederen in één hand vallen. Omdat deze
sedertdien in één hand gebleven zijn, is het wellicht praktischer
om eerst de voorgeschiedenis van Audenhoven en De Moost te bezien,
om later deze drie leengoederen in hun geschiedenis te volgen.
DE MOOST
Dat De Moost v66r 1340 reeds werd gespleten uit het goederencomplex
van Boudewijnsleen, blijkt uit de aantekeningen van Jan Stoot in
zijn leenregister omstreeks 1340, waar hij vermeldde dat de Moost
in bezit gehouden werd door Jutten Hénric Lauwairts wijf Henric sone des Langh van Herzele. Dit is dezelfde vrouw die zoals uit het
voorgaande blijkt, v66r 1340 ook Boudewijnsleen in bezit had, maar
dit leengoed had overgedaan aan Willem Oemkens, die elders in het
Stootboek als enige bezitter van Boudewijnsleen werd aangetekend.
M.a.w. als omstreeks 1340 beide goederen als afzonderlijke leengoederen worden omschreven, moeten zij voor die tijd gespleten zijn.
Of Jutten beide leengoederen voordien ook als afzonderlijke leengoederen heeft verheven is niet bekend, omdat er van v66r die tijd
geen aantekeningen gegeven zijn. Jan Stoot omschreef de grootte van
De Moost als zijnde 7 voeder hoys (10).
Vermoedelijk heeft Jutten de Moost nadien verkocht aan Willem Andries,
want in het Spechtboek vindt men de aantekening (11): "Andries Willens zoen bovengeschreven (12) bi verthien 's vaders Willem Andries
heeft ontvangen een beempt geheiten die Moest mit huise hove ende
eussele daeraen liggende welc beempt ghespleten is uten voirschreven
Boudensleen dat Willem Oemkens houdt."
Na het overlijden van Willem Andries vererfde de Moest dus op Andries
Willems. Wellicht is het overbodig hier te vermelden, dat onder Andries Willens de beide leengoederen enige tijd in één hand vielen,
totdat hij beide leengoederen aan verschillende personen verkocht,
Godert van der Meervenne kocht namelijk de Moost. Na zijn overlijden
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deed diens zoon, ook Godert van der Meervenne geheten, verhef. Tot
dusver geeft het Spechtboek geen enkele datum. In 1441 werd er wederom verhef gedaan, nadat de zoon van de laatstgenoemde Godert het
goed had geërfd. Bij de geboorte van deze zoon had men kennelijk
niet kunnen nalaten om ook hem Godert te noemen, zodat men driemaal
achtereen een verhef door Godert van der Meervenae aantreft. In 1440
heeft de tweede Godert wel een akte van denombrement opgemaakt, waarvan de tekst luidt: "Ic Goyvaert van den Meervennevoirgen(oemd) houde noch van mijn genedige Heere den Hertoge van Brabant te leene
drie buenre leens, onder beempt eensel ende lant gelegen in de prochie van Oerschot in die heerscap van Strathen, metter eenre sijden
neven Danels Crommen erve ende metter andere sijden neven die goede
der erfgenamen wijlen Goyvaert van den Meervenne, commendemetten
eijnden aen Reijner Loeijen erven Aelbrechtssoen. Ende hier en gheet
ghenen commer uut. In kennissen der waerheit soe heb ic Goyvaer voorscreven mijnen segel hier op gedruckt in't jaer ons heeren 1400 ende 40 opten le dach in meye" (13). Opmerkelijk is nog, dat Jan van
Eden in zijn leenregister, het Edaboek, aangelegd omstreeks 1432/1433
een verhef aantekende over het leengoed De Moost, dat werd gedaan
door Rutgheer van Arkele, na het overlijden van zijn oudervader Godert van der Meervenne in het jaar 1461 (14). Deze Rutgheer van Arkele vindt men echter in geen enkel ander leenregister terug en wellicht moeten we deze aantekening dan ook als een "slip of the pen"
aanmerken.
De laatste Godert van der Meervenne overleed omstreeks 1483 en liet
de Moost na aan zijn zuster Gertruide van den Meervenne. Zij deed
verhef over dit leengoed op 7 juli 1483 of 1484 (15). Als grootte
werd vermeld 3 bunder terwijl de Moost gesitueerd werd in het heerscap Straten. Op 8 juni 1495 deed Gheert van Heessel verhef ten behoeve van Pauwel Wijnants, de zoon van Gertruide, die kennelijk nog
niet de vereiste leeftijd had voor een dergelijke rechtshandeling
bij het overlijden van zijn moeder. Een aantal jaren later voert hij
toch het beheer blijkens de akte van denombrement d.d. 3 mei 1530,
die de signatuur Pauwel Wijnants draagt. Opvallend in dit denombrement is, dat de Moost gesitueerd wordt in het buurtschap Notel, in
tegenstelling tot de oudere leenregisters (16). Pauwel Wijnants was
gehuwd met Lijsbeth den Cuijper en uit dit huwelijk stamde Jeronimus
Wijnants, die na het overlijden van zijn vader verhef deed op 13 januari 1544. Deze Jeronimus liet zijn erfenis na aan zijn kinderen en
kleinkinderen, waarbij zijn kinderen vermoedelijk hebben nagelaten
om verhef over het leengoed te doen, want eerst op 14 februari 1602
vond er weer een verhef plaats, ditmaal door Merten Wijnants, die als
sterfman was aangewezen "bij doode ende successie wijlen Jheronimus
Wijnants huns vader ende grootvader." (17)
Dezelfde Merten Wijnants verkoopt de Maost aan Johanna van Linden,
Cancelliere van Guelderlant, op 28 februari ten overstaan van de
schepenen van 's-Hertogenbosch. Op 21 april 1614 deed Johanna van
Linden verhef over de Moost.
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8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)
17)

folio 300verso
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21a,
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 14, folio 160 verso - 162
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 2, folio 50
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 4, folio 211
4, folio
211. "BovengeR.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr.
schreven" duidt vermoedelijk op de aantekeningen betreffende
Boudewijnsleen, die op de vermelde bladzijde in het Spechtboek
boven de aantekeningen betreffende de Moost genoteerd werden.
205 verso
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr.
7, folio
R.A.N.B. Col'. Schaduwarchieven: nr. 9, folio 406 verso
Strickgrefier vermeldt als verhefdatum 7 juli 1484 (coll. Schaduwarchieven: nr. 21 folio 296 verso) terwijl het Leenboek van
Den Bosch 1423 - 1528, 7 juli 1483 vermeldt (Coll. Schaduwarchieven: nr. 13 folio 311 versa)
folio 160
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 14,
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21, folio 296 verso.

XIII. A. DE BRABANTSE KLEUREN
In het opstel over HERALDIEK op blz. 79 e.v. van CAMPINIA, jaargang
1974 worden de kleuren goud en zwart van het hertogelijke wapen
de Brabantse kleuren genoemd. Enige lezers maakten terecht de opmerking, dat de VLAG van NOORD-BRABANT geschaakt is van rood en wit,
dus geheel andere kleuren vertoont, die toch ook wel de Brabantse
kleuren zouden mogen worden genoemd.
Inderdaad hebben de Staten van Noord-Brabant op 21 januari 1959 een
geschaakte vlag van 24 stukken, zes rijen van vier, in de kleuren
rood en wit als provincievlag vastgesteld!
Men heeft hiervoor als voorbeeld genomen een rood-wit geschaakte
scheepsvlag, die voorkomt met het onderschrift "Brabant" op meerdere
18de-eeuwse vlaggenkaarten. Jammer genoeg is daarbij toen de vraag
onbeantwoord gebleven, voor welke gezagsdrager(s) deze geschaakte
vlag ooit is vastgesteld geweest of heeft dienst gedaan. Het is
vrijwel zeker, dat deze vlag in de tijd van de Republiek, (en de
aangehaalde vlaggenkaarten zijn alle tijdens de Republiek vervaardigd) geen verband kan hebben gehad met het gebied, dat tegenwoordig
Noord-Brabant heet. Immers tussen + 1600 en 1795 werd Staats-Brabant
als veroverd gebied behandeld en vin Den Haag uit bestuurd als wingewest.Staats-Brabant had noch wapenschild, noch vlag en evenmin een
eigen vloot. Als scheepsvlag kan de rood-wit geschaakte vlag hooguit
dienst gedaan hebben op schepen van het zuidelijk deel van het oude
hertogdom Brabant, dat onder Spaans, respektievelijk onder Oostenrijks bestuur is gebleven. Maar Zuid-Brabant was voor zeeschepen onbereikbaar en Antwerpen mocht ook na 1648 geen thuishaven zijn voor
eigen zeeschepen. Toen in 1723 de Oostendsche Compagnie werd opgericht, voor de handel met Afrika, Indië en China, waren de eerste
hierboven bedoelde vlaggenkaarten al lang in omloop: Misschien moet
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men de geschaakte vlag gaan zoeken bij de partikuliere ondernemingen
in de Vlaamse kuststeden die, vooruitlopend op de oprichting van de
Costendsche Compagnie in 1723, in het laatste gedeelte van de zeventiende eeuw enkele reizen naar Achter-Indië en naar West-Afrika hebben gemaakt. In 1693 voer men onder Engelse vlag. In 1707 werd een
comptoir gevestigd te Cabelon in Voor-ISEJ en dat was "de eerste
plaats waar de vlag met het Kruis van Bourgondië over vreemde bodem
wapperde". (Algemene Geschiedenis der gederlanden, Uitg. W. de Haan
N.V. Utrecht 1954, deel VII blz. 418-420) Een rood-wit geschaakte
vlag wordt nergens vermeld.
De kleuren rood en wit hebben het in 1959 gewonnen van de wapenkleuren goud (geel) en zwart onder invloed van de talrijke gemeentewapens in Noord-Brabant in rood en zilver (wit), waarin men gaarne
de kleuren herkent van het oude hertogdom Neder-Lotharingen. Dit
hertogdom, waarover de graven van Leuven betrekkelijk korte tijd,
althans nominaal, het bestuur hebben uitgeoefend, strekte zich in
de middeleeuwen in grove trekken uit over het huidige België [behalve Vlaanderen ten westen van de Schelde), over het Rijnland ten
westen van Moezel en Rijn, over de graafschappen Berg en Kleef
rechts van de Rijn en ten slotte in Nederland over het gebied ten
zuiden van de Rijn en over het graafschap Zutphen. De kleuren rood
en zilver zijn in dit hele gebied erg in trek en komt men tegen in
honderden gemeentewapens en geslachtswapens in het voormalige NederLotharingen. Zij zijn zeker geen Noordbrabants privilege. Ook in andere delen van het middeleeuwse Duitse keizerrijk blijkt een grote
voorliefde te hebben bestaan voor de kleuren rood en zilver; zo zeer
zijn deze in West-Europa verbreid, dat het Brabants karakter er
moeilijk voor vol te houden is.
De kleuren van het Brabants wapenschild zijn al bijna acht eeuwen
zwart en goud. Als de hertogen van Brabant al in het prille begin
van de dertiende eeuw goede redenen hebben gehad die kleuren aan te
nemen en de voorafgaande te verlaten, dan past het ons twintigsteeeuwers niet daaraan te willen tornen.
Moet de geschaakte Brabantse vlag dan opnieuw ter diskussie worden
gesteld?
Nu deze vlag al zoveel toepassing heeft gevonden, lijkt dit nauwelijks haalbaar of nuttig. Maar als men voor gilden, sportverenigingen en muziekgezelschappen meent over te mogen gaan tot het ontwerpen van een eigen vlag, vaandel of banier, dan zouden de Brabantse
leeuw en de kleuren zwart en goud van het Brabantse wapen inderdaad een beter uitgangspunt vormen. Men mag uiteraard er niet mee
volstaan het provinciewapen ongewijzigd over te nemen.
Hertog Philips de Stoute van Bourgondië voegde aan het wapen van
zijn vader een zoom toe, die geblokt was van rood en zilver. Een
banier met in zwart de gouden leeuw van Brabant, omzoomd met een rij
blokken van rood en wit belooft een mooi en waardig geheel te vormen.
F. van Ettro

B. HET OIRSCHOTSE MARKTPLEIN V66R 1556.
In de eerste helft der 17e eeuw (omstreeks 1630) spande Johan vander
Leenen, rentmeester-generaal van Zijner Majesteits Domeinen, een
rechtsgeding aan tegen de Oirschotse schepenen. Wij lezen in de aanklacht, dat de Oirschotse regenten van het jaar 1556 zonder de vereiste toestemming van het Hof diverse percelen en woonsteden rond het
marktveld zouden hebben onteigend, om het marktplein te kunnen vergroten. Bovendien zouden de genoemde regenten ook de "Pensenoel" (waterloop) toen hebben laten verleggen. De aanklager eist derhalve, dat
de in 1556 geannexeerde percelen wederom van het marktplein zouden
worden afgescheiden, zodat de oude grootte en vorm zouden kunnen worden hersteld. Tevens eist hij, dat aan de "Pensepoel" zijn oude loop
zou worden teruggegeven. Bij niet-tijdige nakoming van deze eis zal
een fikse geldboete worden opgelegd en moeten de schepenen de kosten
van het proces betalen.
Op deze aanklacht reageren de 17de-eeuwse schepenen in hun instruktie
voor de advokaat als volgt. In het jaar 1556 heeft er rond de markt
en vlak bij de kerk een hevige brand gewoed, waarbij vele huizen,
schuren en brouwhuizen tot de grond toe zijn afgebrand. Hiertoe behoorden ook de huizen, die tussen de kerk en de straat lagen, de zogenaamde "cingelhuijsen", die tijdens deze brand ook voor de St,-Pieterskerk een groot gevaar opleverden. De kerk zou eveneens door het
vuur zijn gegrepen indien de wind de vlammenzee niet naar de andere
kant had gedreven. De schepenen van 1556 wilden dus een dergelijk gevaar in de toekomst voorkomen. En omdat het marktplein toen inderdaad
voor zijn doel te klein of "incommodieux" was, hebben de toenmalige
regeerders de percelen van de "cingel" (huizen tussen straat en
marktveld) laten onteigenen en opruimen. De vrijgekomen ruimte werd
aan het marktveld toegevoegd. Niemand heeft hierdoor schade geleden.
Bovendien hebben de schepenen van 1556 hun voornemen met toestemming
van het Hof uitgevoerd. Dit blijkt uit het feit, dat twee huizen, die
even na 1556 wederom aldaar werden "opgetimmerd", op bevel van het
Hof moesten worden verwijderd en teruggezet, zodat de grond weer vrijkwam voor het marktterrein. Aangaande de "Pensepoel" verklaren de
schepenen, dat deze nooit is verlegd, maar sinds mensenheugenis steeds
dezelfde loop heeft gehad.
De konklusie is vrij eenvoudig. De in het gemeentelijk archief van
Oirschot aanwezige oude tekening van het marktplein (zie Campinia,
2de jaargang, aflevering nr. 6, blz. 78) geeft ons wel de situatie
of loop van de "Pensepoel" VUT en ná 1556, maar niet de situatie
van het marktveld vddr 1556. Er was nog een zogenaamde "cingelbebouwing" tussen markt en straat. Het plein was dus 1/66r 1556 zeer zeker
kleiner en meer ingesloten.

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet.

CAMPINIA
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4e jaargang
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De prijs voor een abonnement bedraagt f 6,-- per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen, te storten op postgirorekening 1069032 van de
gemeente Oirschot met vermelding abonnement Campinia.

L.S.,

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

Onze medewerkers, lezers en adverteerders willen wij allereerst
bij deze onze beste wensen voor 1975 doen toekomen. Aan de archiefw
kommissie van ons streekarchivariaat betuigen wij
ede% onze oprechte dank voor de geboden morele en materiële steun.
Met deze aflevering van Caftpinia wordt de vierde jaargang afgesloten. Door overlijden en verhuizing zijn ons enkele abonr
aes ontvallen.
Ondanks dit verlies is het aantal onzer lezers gegroeid.
In ons voorwoord van aflevering 15 spraken wij over :ampinia als
over "een periodiek voor velen door velen". Bij de afslijting van deze
vierde jaargang willen wij de klemtoon nog eens leggen ci de historische dokumentatie. Deze stond ons in de planning van het eerste uur
r
eveneens duidelijk voor ogen. Campinia zou na enkele ja
an reeds een
or
naslagwerk worden, waarin onderzoekers op diverse hist
ische terreinen het voor hun interessegebied belangrijke materiaal zruden kunnen
aantreffen. Ten overvloede wijzen wij nog eens op de in 976 door ons
af te leveren gemengde index op de eerste 5 jaargangen vin Campinia,
een boekdeeltje, dat naar schatting 200 á 250 bladzijden zal bevatten
en waarin alle namen (personen, huizen, percelen, vel amen en andere
toponiemen) en behandelde onderwerpen in alfabetische c're staan vermeld. Tot heden mochten wij van onze lezers 132 aanvragervoor deze
index ontvangen. Om de druk echter financieel haalbaar "t kunnen maken
moet een afname van 800 exemplaren warden gegarandeerd. Ij adviseren
onze abonnees genoemde unieke ingang bij deze historisch dokumentatie
aan de ontvangen 20 afleveringen van Campinia te willen oevoegen. U
zult dan met een bepaalde opzet onze periodiek herlezen n uit het
geboden materiaal met vrucht Uw eigen konklusies en kompsities formeren. Wij zien Uw inschrijving voor deze index
spoedig égemoet om
een definitieve beslissing aangaande de druk te kunnen n
men.
Lezers, die hun abonnement over 1974 nog niet hebben betaald, vermogelijk te wille
zoeken wij vriendelijk, dit zo spoedig
doen. Tevens
verzoeken wij alle abonnees, hun bijdrage over 1975 bij 'ooruitbetarech
ling te voldoen. Voor Uw medewerking in deze onze on
e dank.
De redaktie.
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- 160 I. a. DE STEENSELSCHE PIER
(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
"Be korenakkers te Steensel", zegt Hanewinckel in zijn Reijse door
de Majorij, "leveren veel graan, dat om zijn zuiverheid geroemd
wordt." Of dat waar is, betwijfel ik. De gronden zijn er dor en
droog en schraal; er leven dus weinig regenwormen, engerlingen en
larven in, bijgevolg ook weinig mollen.
Een ooievaar ving in een weide te Veldhoven een mol en vloog daarmee ver weg over de akkers van Steensel heen. Hier dreigde de eiber
het beest te laten vallen, waarop het arme dier kermend smeekte,
geen gevolg te geven aan zijn voornemen, "want" zegt hij "hier zou
ik spoedig bij gebrek aan pieren van honger het leven laten. Neem
me verder mee tot de akkers van Eersel!" - Te Steensel leeft slechts
één pier, en die ligt in de tuin van de pastoor aan een ketting. Wie te Steensel durft spreken van "den pier" of van "vette ossen",
loopt groot gevaar, het dorp uitgedreven te worden.
I. b. DE OIRSCHOTSE KLEPPERMAN

- 161 een zalig nieuwe jaar."
Bij de dood van A. Vervoort is de fooi door de gemeenteraad afgeschaft, maar het tractement verhoogd tot f 100,--. Met 1 januari
1915 is de klepperman afgeschaft en op pensioen gesteld, Zijn naam
was A. Meeuws.
I. c. HIJ WEES DE WEG NAAR 'T OIRSCHOTSE PANNENHUIS
(opgetekend door Meester C. Rijken)
Te Oirschot kwamen op zekeren dag twee huzaren te paard, die daar
in't Pannenhuis noesten worden ingekwartierd, Ze wisten de weg niet
en vroegen daarom aan een oud manneke dat voor de deur van z'n stulp
stond en de ruiters met oogen van verbazing aanstaarde: "Zeg, bn2R,
waar ligt ergens het Pannenhuis?" "Gaat", zo gaf het manneke ten
antwoord, "100 meter door, draai daar je rechterarm af, 100 meter
verder draai je je linkerarm af, en als je dan den gindschen molen
op je rug hebt, dan loop je je kop tegen den gevel van't Pannenhuis
kapot!". "Dank je, baas" was het antwoord en de ruiters vervolgden
hun weg.

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930)
Op last van de Staten-Generaal moest Oirschot in 1722 een KLEPPERMAN
aanstellen. Als zoodanig werd benoemdJanvan Oeckel; hij genoot een tractement van f 30,-- 's jaars en moest daarvoor eiken nacht vier ronden maken. In 1751 vroeg hij verhooging van salaris; men weigerde
het hem, maar stond toe, dat hij met Nieuwjaar een omgang mocht houden bij de ingezetenen, om bij de meergegoeden 8 duiten, bij de minder gefortuneerden 4 duiten op te halen.
Een opvolger van Jan van Oeckel namelijk Toon Vervoort (alias Toon
Jan Griete) zong bij zijn rondgang op Ouwejaarsavond het volgende
liedje:
Om 11 uur: "Hier kom ik nog eens aangetreden,
't is van't jaar de laatste keer,
al die slaapt in rust en vrede,
al die waakt die dankt den Heer,
peijst op Uwen laatsten strijd
en Uw ziele zaligheid."
Om 12 uur: "Hier kom ik al weer aangetreden,
't is van't jaar de eerste keer,
al die slaapt in rust en vrede,
al die waakt, die dankt den Heer.
Dat U God nog vele jaren
in gezondheid moge sparen
tot Uw ziele zaligheid
en tot Godes welbehagen.De klok heeft 12 uur geslagen,
ik wens U. alte gaar

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM.

(vervolg)
12-12-1616

374.

blz. 147/2

Hendrick Janssen verklaart schuldig te zijn aan Hendrick Hendricx
Faes, die optreedt namens zijn zuster IJken, van Lichtmis a.s. tot
over twee jaar een bedrag van 50 gulden. Hiermede zijn alle voorgaande schuldbekentenissen van Willem Sijmons aan genoemde IJken
afgelost.
Schepenen: Dierick Hendricx van ibve - Adriaen Janssen
(Gekasseerd: 1624)
375.

Zo. -Ve.

10-10-1616

blz. 147/3 - 148/1

Daniël Rutten heeft in erfrecht overgedragen aan Catelijn Aerts
zijn aandeel in een huis en aanstede aan de Straet te Zonderwijck
(belendende percelen: Jan Willemssen, Lenaert Jaspers, de gemene
straat), dat hem bij loting ten deel was gevallen en waarin Aert
Wilborts was gestorven. Tevens draagt hij zijn lasten over te weten a) de dorpslasten, b) 120 gulden of de rente ervan aan Hendrick
Boudewijns, c) 118 gulden aan Wilbort Aerts, d) 70 gulden aan Teuwen Wouterssen, e) 5 vaten rogge aan de Tafel van de H. Geest te
Veldhoven, f) de twee delen van de cijns op het gehele goed.
Schepenen: Jacob Tielemans - Peter Wouterssen
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Zo.-Ve.

10-10-1616

blz. 148/2

Catarina Aerts verklaart voor bovenstaande overdracht (375) aan Daniël Rutten tot Pinksteren a.s. schuldig te zijn de som van 134
gulden (zonder rente) en van Lichtmis a.s. tot over één jaar eveneens 134 gulden (ook zonder rente).
Schepenen: Jacob Tielemans - Peter Wouterssen.
377.

17-11-1616

blz. 148/3 - 149/1

Paulus Janssen Gijsberts verklaart schuldig te zijn voor geleend
geld aan Mateus Wouters van Lichtmis j.l. tot over 4 jaar de som
van 50 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden en 31 stuiver.
Schepenen: Dierick van Hbve - Adriaen Janssen.
378.

B.

26-11-1616

blz. 149/2

Catharina, de dochter van Laureijs Joosten en haar momber Peeter
Steijmans hebben beloofd, dat zij en haar erfgenamen haar zuster
Hendricken zullen onderhouden zodat deze niet tot last van haar
andere broers en zusters of van de Tafel van de FL Geest van Gestel
en Blaarthem zal komen.
Schepenen: Dierick van Hoeffe - Adriaen Janssen.
379.

B.

26-11-1616

blz. 149/3

Henrica, dochter van Lauwereijns Joosten, met Peeter, haar broer en
momber, heeft overgedragen aan Catharina, hun zuster, haar kindsgedeelte, dat haar van hun vader Laureijs Joosten en hun moeder Jenneken was aangestorven, gelegen in de parochie van St.-Lambertus te
Blaarthem.
Schepenen: Dierick van Hoeffe - Adriaen Janssen.
380.

Z.

blz. 150/1
15-10-1616
Bertte, de weckra e van Lenaert Jan Goorts, met haar Mombers Joost
Jans en Hendrick Janssen, en Goort Janssen als man en momber van
Lijntien, ook namens Willem, Hendrick en Lijsken (kinderen van Lenaert Jan Goorts), hebben in erfpacht overgedragen aan Andries Daniëls een stuk gracht te Zeelst genaamd "aen de Heij" (belendende
percelen: het Havervelt, de Heij, Frans Janss, de koper).
Schepenen: Dierick van Hove - Adriaen Janssen.
Z.
15-10-1616
blz. 150/2
381.
Bertte, de weduwe van Lenaert Jan Goorts, heeft met haar zwager
Goort Janss (als man en momber van Lijntien) verklaard, voor het
bovenstaande transport (380) betaald te zijn.
Schepenen: Dierick van 1-bye - Adriaen Janssen.
382.

Z.

15-11-1616

blz. 150/3 - 151/1

Jan Anssems, man en momber van Catheliin Jans Daniëls, heeft aan

Jan Jan Staessen den Ouden van Oorle in erfrecht overgedragen een
erf en huis te Cleijn Eijndoven in Zeelst (belendende percelen:
koper, Jhr. Goijaert van Eijck, Jan lewens). De koper moet betalen:
a) aan Lucas Bierens te Eindhoven 37 gulden, b) aan Willem Hendricx
te Strijp 7 gulden per jaar met twee staande pachten en één lopende pacht, c) aan Pauwels Mathijssen te Veldhoven 200 gulden met een
verschenen pacht te Bamis j.1., d) aan Matheus Wouters te Veldhoven
50 gulden met 3 verschenen renten op Bamis j.l..
Schepenen: Dierick van Hbve - Ariaen Janssen.
blz. 151/2
15-12-1616
383.
Heijlwich, de weduwe van Dierick Wouters en haar momber Michiel
Dionijs verklaren schuldig te zijn aan Jacob Tielemans van 15 april
j.l. tot over 3 jaar de som van 100 gulden tegen een jaarlijkse
rente van 7 gulden, waarmede een schuldbekentenis van 100 gulden
d.d. 17 april 1610 is afgelost.
Schepenen: Jan Jacobs - Paulus Mathijssen.
384.

15-12-1616

blz. 151/3

Heijlwich, de weduwe van Dierick Wouters en haar momber Michiel
Dionijs verklaren schuldig te zijn aan Jan Peeters van 15 april
j.l. tot over 3 jaar de som van 50 gulden. Met deze twee schuldbekentenissen (383 en 384) heeft Heijiwich een schuld aan Lodewijc
Joordens van 9 gulden per jaar afgelost.
Schepenen: Jan Jacobs - Paulus Mathijssen.
blz. 152/1
Zo.-Ve.
2-12-1616
385.
Dinge Niclaes en haar kinderen Jan, Ariaen en Anneken, hebben aan
Anthonis Anthonissen overgedragen een akker in Heerse te Zonderwijck (belendende percelen: koper, gemene straat, Willem Jans).
Koper moet betalen: a) de dorpslasten, b) 1/5 mud rogge aan O.L.
Vrouwe-altaar te Veldhoven.
Schepenen: Cornelis Janssen - Peeter Wouterss.
blz. 15 2/2
2-12-1616
Zo.-Ve.
386.
Anthonis Anthonissen verklaart voor het bovenstaande transport
(385) schuldig te zijn aan Dinge Niclaes en haar kinderen de som
van 90 gulden in twee termijnen: St.-Jacob over 3 jaar en St.-Jacob
over 4 jaar.
Schepenen: Cornelis Janssen —Peeter Wouterss.
(Gekasseerd door Anthonis Coenen als man en momber van Anna Claes
in 1651.)
blz. 152/3
17-2-1616
387.
Dielis Anthonis verklaart schuldig te zijn aan lleijlken, de weduwe
van Jan Diercx van Lichtmis a.s. tot over 3 jaar de som van 25 gulden tegen 6% rente per jaar.
Schepenen: Dierick van Dove - Adriaen Janssen.

- 164338.

Z.-Ve.

- 165 -

21-4-1616

blz. 153/1- 154
Akte van erfscheiding tussen Jan Reijnders, man en momber van Alit
dochter van wijlen Peeter Diericx, en Jenneken dochter van Peeter
Diericx (weduwe van wijlen Servaes Goijart Jongens, en Dierick Peeters hun broer, en Geraert van Kelst, momber van Jenneken en van
haar kinderen, verwekt bij genoemde Servaes, betreffende goederen
die hun onlangs samen waren toegewezen: I. aan Jan Reijnders werden
toebedeeld: a) de helft van een erf met boomgaard en halve schuur
te Schoot in Zonderwijck (belendende percelen: Jenneken en haar
kinderen, de Straet, Dierick Peeters, Jacob Peeters) b) het eikehout staande op de voorpoting, c) de helft van al het spaanderhout
in de schuur; II. aan Jenneken en haar kinderen zijn ten deel gevallen: a) de andere helft van het erf met de boomgaard (belendende
percelen: Jan Reijnders, Aert Franssen, Dierick Peeters, Jacob Peeters), b) 4 grote opgaande eiken op de Straet met de voorpoting en
het halve aantal berken, c) de grote schop, d) een grote eik tussen
schop en schuur, e) de helft van de schuur (richting Straet), f)
Jenneken en haar kinderen mogen steeds over het erf van Jan Reijnders "wegen", het gedeelte dat aan hun erf grenst en ligt naast het
erf van Dierck en Jacob Peeters tussen huis en schuur.
Schepenen: Paulus Máthijssen
- Jan Jacobs.

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

(vervolg)
331.

V.

2-9-1790

2/199r

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Hblleman, om zich op 10 september a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1790 tot 30 september 1791.
Getekend: J.v. Heijst, A.v. Meurs, sekretaris Brocx.
332.

Z.

2-9-1790

2/199v-200r
Hendricus Jan Beijsens, schepen, Jan van Lieshout en Adrianus van
Dijk, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus
Petrus Borgers, om zich op 10 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober
1790 tot 30 september 1791.
Getekend: H.J. Beijsens, sekretaris Brocx.
333.

B.

2-9-1790

2/200v-201r
Franciscus van der Leen, schepen, en Joost van Baarschot, burgemeester van Blaarthem, komitteren de schepen Jan van
den Heuvel, om

zich op 10 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1790 tot 30 september 1791.
Getekend: F.v.d.Leen, sekretaris Brocx.
2/201v-203r
15-4-1791
334. V.Z.B.M.G.
Vergadering van afgevaardigden van Veldhoven, Zeelst, Blaarthem,
Meerveldhoven en Gestel naar aanleiding van het uitturven van het
Broek: alle pogingen en ook de tussenkomst van de raad en rentmeester der domeinen zijn tot nu toe vruchteloos gebleven. Er is groot
gebrek aan hooi- en weiland, vooral voor Veldhoven, Zeelst en Meerveldhoven. Het Broek wordt dagelijks geruineerd door lieden, die
niets te verliezen hebben. De beste plaatsen worden tot watenpoelen
omgevormd, waarin reeds herhaaldelijk het weidende vee is verongelukt. Men stelt voor een gedeelte van het Broek publiek te verkopen
en de opbrengst naar rato onder de dorpen te verdelen en als dat
niet mogelijk is, een of twee lopen binnenwaarts langs de Gender,
bij Blaarthem te beginnen en zo verder tot het einde van Veldhoven.
De meeste Véldhovense afgevaardigden vinden dit voorstel billijk en
voordelig. De andere afgevaardigden vinden het voor hun dorpen nadelig. Aanwezig waren:
a) voor Veldhoven: de president-schepen Anthonij van Meurs, de schepenen Jacobus van Heijst en Wouter Ilblleman, Andries Brouwer en
Balthus Knijper (burgemeesters), de zetters Wouter van den Fijnden en Anthonij van der Linde, en de armmeester Paulus Verschoren,
b) voor Zeelst: de schepenen Herbertus Petrus Bergers en Hendricus
Jan PIFIR7, de burgemeesters Jan van Lieshout, Jan Francis de
With en Adriaan Borgers, de kerkmeester Jan van Erkel, en de armmeester Francis Louwers,
c) voor Blaarthem: de schepenen Franciscus van der Leen en Jan van
den Heuvel, de burgemeester Joost van Baarschot, de zetters Mattijs Krooijmans en. Adriaan van Baarschot, en de armmeester Johannes Willems van Gerwen,
d) voor Meerveldhoven: Arnoldus Booms en Casparus van Beers (schepenen), de burgemeester Arnoldus Kluijtmans, en dé armmeester
Paulus Louwers,
e) voor Gestel: de schepen Christiaan van Mierlo.
Cx. Sekretar -S
_2/203v
16-5-1791
335. B.G.
Vergadering van officier en schepenen van Blaarthem met de schepenen van Gestel: Op voorstel van de officier wordt besloten, de reparatie aan toren en kerk volgens begroting en bestek van architekt
Verhees zo spoedig mogelijk publiek te besteden en de gebarsten
klok door de klokkengieter te laten vergieten en wederom in de toren te doen hangen.
Getekend: J,W.D. de Jongh, R. Moonen, C. van Mierlo, F. van
der Leen, J.v.d.Heuvel, sekretaris Brocx.
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V.

9-6-1791

2/204r

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Helleman, om op 22 juni a.s. ten stadhuize te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland te
delibereren en te beslissen tijdens de gewone jaarlijkse vergadering
van het kwartier Kempenland.
Getekend: A.v. Meurs, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
337.

Z.

10-6-1791

2/204v

Herbertus Petrus Bergers, schepen, Anthonij van Lierop en Martinus
Keijsers, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Hendricus
Jan Beijsens, om op 22 juni a.s. ten stadhuize van Eindhoven met de
andere gekommitteerden van Kempenland op de gewone jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: Antoni van Lierop, H.P. Bergers, Martinus Keijsers,
sekretaris Brocx.
338.

B.

10-6-1791

2/205r

Jan van den Heuvel, schepen, en Dielis van Gennip, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om op 22
juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven op de gewone jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland met de andere gek:emitteerden van
Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: Dielis van Gennip, J.v. den Heuvel, sekretaris Brocx.
339.

V.

4-8-1791

2/205v

Z.

5-8-1791

2/206r

Hendricus Jan Beijsens, schepen, Anthonij van Lierop en Martinus
Keijsers, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus
Petrus Bergers, om zich op 27 augustus a.s. te Den Bosch als pachter
der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1791
tot 30 september 1792.
Getekend: Martinus Keijsers, H.J. Beijsens, A.v. hierop, sekretaris Brocx.
341.

B.

6-8-1791

Franciscus van der Leen, schepen, en Dielis van Gennip, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om zich op
27 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te
dienen veer de periode van 1 oktober 1791 tot 30 september 1792.
Getekend: F.v.d. Leen, sekretaris Brocx.

2/206v

Z.

14-10-1791

2/207r-208r

Vergadering van officier en regenten van Zeelst: na behandeling van
het rekwest door Dirk Zenders, Jan van Deursen en Jan Baselmans gepresenteerd aan de raad en rentmeester-generaal der domeinen van Brabant en de Leen- en Tolkamer van de hoofdstad en Meierij van 's-Hertogenbosch, en na inzage van het appoinctement van 20 september 1791,
wordt besloten de raad en rentmeester-generaal der domeinen mede te
delen, 1) dat de verzochte te kopen gronden in gemeenten zijn gelegen
waarvan de Staten-Generaal als hertog van Brabant de enige grondheren
zijn, en dat men niet precies kan opgeven of de percelen behoorlijk
zijn omschreven, 2) dat die gemeentegronden alsook die van Veldhoven,
Blaarthem, Gestel en Meerveldhoven ten gebruike zijn uitgegeven en
alsnog worden gebruikt, maar dat men de datum van de uitgifte niet
kan opgeven, 3) dat, gezien de verzochte percelen niet gespecificeerd
zijn omschreven, de inkorporatie van de voorpotingen niet precies
kan worden opgegeven, 4) dat door het gemis van de verzochte hoeveelheid gemeentegronden in het rekwest vermeld, de gemene weide niet zodanig zou worden verminderd, dat er onvoldoende gras voor het vee der
ingezetenen zou overblijven, 5) dat men van mening is, geen prijs per
loop te moeten bepalen, maar voordeliger publiek zou kunnen verkopen,
en hieromtrent zo spoedig mogelijk met de andere belanghebbende dorpen zou moeten onderhandelen. De sekretaris wordt gemachtigd met de
desbetreffende informatie, depêche en het tekenen ervan.
Getekend: J.W.D. de Jongh, H.J. Beijsens, H.P. Bergers, A.L.
Lierop, Martinus Keijsers, Leonardus houwers, Jan van
Erkel, Jan Franciscus de Wit, Adrian Bergers, sekretaris Brocx.
343.

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Holleman, om zich op 27 augustus a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1791 tot 30 september 1792.
Getekend: A.v. Meurs, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
340.

342.

V.

21-10-1791

2/208v-209r

Vergadering van officier en regenten van Veldhoven inzake het rekwest
van schepenen en burgemeesters en aimmeester van Knegsel, van de ingezetenen van het gehucht Wolfshoeve in Knegsel en van enige gegoede
ingezetenen van het overige deel van Knegsel, één korporele vergadering uitmakende, aan de rentmeester-generaal der domeinen van Brabant
en de leenmannen der Leen- en Tolkamer in Den Bosch, om tien morgen
land bij het Rijtje in kleine percelen publiek te mogen verkopen. Er
wordt aangetekend, dat er in geval van verkoop van het Rijtje gemis
aan weideland voor het vee zal ontstaan. Men prefereert derhalve een
evenredige deling met de verdere gerechtigden en besluit, niet alleen
met Knegsel, maar ook met Steensel en Sittert in onderhandeling te
treden. De hiervoor uitgeschreven vergadering moet in deze richting
werken.
Getekend: J.W.D. de Jongh, A. van Meurs, J.v. Heijst, W. Holleman, Jan van der Linden, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Linden, H.v.d. Eijnden, sekretaris Brocx.
344.

Z.

30-3-1792

2/209v-210v

Vergadering van officier, schepenen, burgemeesters, zetters, armmeester en kerkmeester van Zeelst, aangaande het verzoek van Jan
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- 168Adriaanse BaseImans, om in eigendom te verkrijgen tien roeden voorpoting aan en van een zeker erf op de Jept, dat aan zijn vader Adriaan
Baselmans toebehoort. Voordat Jan Adriaanse deze zaak bij de rentmeester der domeinen van Brabant voorlegt, wil hij gaarne de koopprijs vernemen. De vergadering beslist als volgt: 1) dat de gemene
grond aan de inwoners van het dorp alleen ten gebruike is uitgegeven,
2) dat bij inspektie is gebleken, dat de gemene weg daarnaast lopende
zijn gewone breedte zal blijven behouden, 3) dat de bewuste tien
roeden gelegen zijn in een gemeente, waarvan de Staten-Generaal als
hertog van Brabant de enige grondheren zijn, 4) dat de gemene weide
niet zodanig minder zal worden, dat er te weinig gras voor het vee
zal overblijven, 5) dat de prijs 1 gulden per roede zal bedragen.
Getekend: H.P. Borgers, Jan van Erkel, Martinus Keijsers, A. van
Lierop, J. Franciscus de Wit, sekretaris Brocx.
345.

V.

14-6-1792

2/211r

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Holleman, om op 20 juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland op
de jaarlijkse vergadering van het kwartier te delibereren en te
beslissen.
Getekend: sekretaris Brocx.
346.

Z.

14-6-1792

B.

14-6-1792

DE STATEN GENERAEL DER Vereenighde Nederlanden, Allen den genen die
desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. DOEN TE WETEN, Dat wij
door eenige Heeren Gedeputeerden uyt het middel van onse Vergaderinge, ende Gecommitteerden uyt den Raedt van State der voorsz Vereenichde Nederlanden, hebben doen examineren de questien ende verschillen, de welcke inde Vryheyt van Oorschot, Meyerije van 's-Hertogen-Bosch, tusschen de Regenten ende d'Ingesetenen van vier Gehuchten van de selve Vryheyt waren ontstaen gheweest, ende naer ingenomen rapport vande gemelte Heeren onse Gedeputeerden, ende Gecommitteerden uyt den wel-gemelten Raedt van State, tot nederlegging ende
voorkominge vande voorsz. ende alle andere questien ende verschillen,
goet ghevonden hebben voor die vande voorsz. Vryheyt te arresteren
het Reglement hier naer volgende van moerde te woorde geinsereert.
I.

2/211v

Lambertus Geene, schepen, Jan Wellens en Hendrik Renders, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Herbertus Petrus Borgers, om
op 20 juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven met de andere gekommite
teerden van Kempenland op de jaarlijkse vergadering van het kwartier
te delibereren en te beslissen.
Getekend: L. Geene, H.P. Renders, sekretaris Brocx.
347.

een heftig geschil tussen de regenten van Oirschot en de ingezetenen
van de hertgangen Aarle, Verrenbest, Naastenbest en Straten aangaande
bestuurlijke en administratieve tekortkomingen. De aandachtige student zal dit reglement zonder kommentaar kunnen lezen en begrijpen.

2/212r

Franciscus van der Leen, schepen, en Peeter Louwers, burgemeester van
Blaarthem kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om op 20 juni
a.s. ten raadhuize van Eindhoven met de andere gekommitteerden van
het kwartier te delibereren en te beslissen.
Getekend: F.v.d. Leen, P. Louwers, sekretaris Brocx.

IV. POLITIEK REGLEMENT VOOR DE VRIJHEIJT OIRSCHOT-BEST
1662

Na de publikatie van het oude jaarkeurboek en de oude landrechten der
Vrijheid en Heerlijkheid OirsChot-Best willen wij thans onder dit
hoofdstuk het politieke reglement van Oirschot-Best uit het jaar 1662
publiceren. Dit reglement was tot stand gekomen naar aanleiding van

Erstelijck, dat de Regieringe der Vryheyt van Oorschot, midtsgaders
de macht endeauthoriteyt van de selve privativelijck competeert,
ende toekomt, oock voortaen competeren ende toekomen sal, aende
seven Schepenen, seven Geswoorens, seven Raedts-mannen, twee Kerckmeesters, ende drie Arm-meesters, ende dat de selve het Corpus vande
Regieringe aldaer, eygentlick sullen blyven representeren, gelijck
van oudts gebruyckelick geweest is: Ende dat de voorsz Schepenen,
Geswoorens, ende Raedts-mannen sullen dienen by touren, te weten een
Jaer als Schepen, een Jaer als Geswooren, ende een Jaer als Raedtsman successivelick.

Dat de voorsz Schepenen, Geswoorens, ende Raedts-mannen sullen blyven inde bedieninge vande voorsz Regieringe, heer leven langh geduyrende, ende vande voorsz functien niet en sullen worden verlaten,
ofte entset, ten ware om infamerende oorsaecken, by ordentelijeke ende wettige proceduyren, door den Competenten Rechter gedecreteert.
III.
Dat tot voorkominge van alle onlusten ende jalousien, ende om aen
een yeder vande Gehuchten te gheven volkomen kennisse ende gherustigheydt ontrent het beleydt der saecken tot de voorsz Regieringe
spetterende, ende bysonderlijck vande belastingen die over de voorsz
Vryheyt in toekomende, souden mogen werden omgeslagen, de voorsz
functien ende bedieningen soodanich sullen werden verdeelt, dat den
Kerckenhoff daeraen sal participeren met twee Schepenen, een Geswooren, een Raedts-man, en Kerck-meester, ende een Arm-meester; Verrenbest, met een Schepen, een Geswooren, een Raetsman, ende een Kerckmeester; Spoordonck, met een Schepen, een Geswooren, een Raetsman,
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een Raetsman; Naestenbest, met een Schepen, een Geswooren, ende een
Arm-meester; Aerle, met een Schepen, een Geswooren, ende een Raetsman; ?Motel, met een Geswooren, ende een Raetsman; ende 'Jodel met een
Raetsman: Ende dat van nu voortaen onverbreeckelick die respective
functien ende bedieningen aende voorsz respective Gehuchten, op die
maniere sullen blyven geassigneert.
Verders noch met desen verstande, dat d'Ingesetenen vande voorsz
respective Gehuchten, yeder inden haren sullen vergaderen, soo dick
ende menichmael, als soodanigen bedieninge van haer district by aflyvigheyt, ofte by infamerende oorsaecke als boven, ofte ten respecte vande Kerck-meesters ende Arm-meesters ter expiratie vanden tijdt
harer bedieninge sal komen te vaceren: Ende dat sy uyt het midden van
hare Gehuchten, tot yeder van die respective functien sullen voorstaen ende nomineren drie Persoonen, behoorlijck ghequalificeert ende
ghegoet, in dat Gehuchte, ten minsten tot de some van een duysent
guldens, de selve oock vele het mogelick is, nemende van die genen,
die zijn vande ware Gereformeerde Christelijcke Religie, ende dat
die nominatie sal werden over gebracht aen de drie Stoelen van Schepenen, Geswoorens ende Raetsmannen voorsz, om de selve te examineren,
ende te approberen, ende vervolgens d'electie daer uyt gedaen te werden als van oudts by den genen, die daer toe gerechtight zijn.
V.
Dat alle Jaer, op seeckeren dach sullen vergaderen de voorsz Schepenen, Geswoorens, Raetsmannen, Kerck-meesters, ende Arm-meesters, ende
ten bywesen vanden Secretaris der Vryheyt, die de Penne lal voeren,
eerst hooft voor hooft, stemmende met pluraliteyt van stemmen, verkiesen een Collecteur totten ontfangh vande Verpondinge voor het aenstaende Jaer, alleenlijck, ende soo voorts van jaer tot jaer.
VI.
Dat den selven Collecteur sal moeten woonera, wel ghegoeyt ende geerft
zijnde, inde voorsz Vryheyt van Oorschot.
VII.
Ende sal gehouden zijn binnen ses weecken, naer sijn afgaen, voor
sijne administratie, voor ghelijcke vergaderde Regenten als vooren,
behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua te doen, sonder tot
collecte weder ghekooren te werden, voor dat sijne reeckeninge sy gedaen ende geslooten.

VIII.
Dat oock de voorsz reeckeningen van Verpondinge, midtsgaders alle
andere over de administratie van der Gemeenten penningen, sullen werden ghepresenteert naer voorgaende drie Sondaechsche publicaties,
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gepasseert, en gemene Reeckeningen alsoo geslooten, ende door hen
gheteeckent te worden, ende dat niet te min oock daer by sullen mogen
komen alle andere des gelievende, die mede sullen mogen werden ghehoort, doch egeene sternee noch teeckeninge hebben: Welverstaende oock
dat de reeckeningen van Verpondinge, beden, ende van de personele
lasten deler Vryheydt, sullen yeder apart ende distinctelick moeten
werden gestelt, ende opgenomen, sonder eenige confusie, ofte vermenginge van de selve.
IX.
Ende dat in cas eenige reeckeningen van der Gemeenten penningen a
tergo, buyten de ghesamentlijcke Vergaderinge, ofte alle de voornoemde Regenten niet daer over gheroepen zijnde, mochten werden gedaen,
dat de selve sullen werden ghehouden voor ongPdnen, niet gesloten,
ende niet gearresteert.
X.
Dat de Lyste, ofte het Quohier van Verpondinge op nieuws sal werden
naergesien, en geexamineert, by de voorsz Regenten aengesten, ende
geconstitueert, als vooren, op dat men moge weten, of de selve den
justen taux van Verpondinge is uytbrengende, en of daer onder egeene
andere lasten en werden vermengen.
XI.
Dat tot den ontfangh vande beeden, ende ghemeene Dorpspenningen van
jaer tot jaer, in yeder Gehucht sal werden gekooren eenen Schatheffer, gelijck van oudts, ende dat de selve acht Mannen of Schatheffers
uytten haeren sullen mogen kiesen eenen Borgemeester, volgens Privilegie van Hertogh Maximiliaen, sonder onderscheyt van Religie als
vooren.
XII.
Dat volgens de Set-cedullen vande voorsz beeden, mede op nieuws sullen werden naegesien, ofte daer onder egeen andere lasten en werden
vermengen.
XIII.
Dat den voorsz Borgermeester insgelijcks van sijnen ontfangh ende
administratie, van jaer tot jaer sal hebben te doen pertinente reeckeninge, bewijs ende reliqua voor de voorsz Regenten als boven, binnen
ses weecken naer het expireren van sijn jaer ende tijdt.
Ende dat hy de Comptoiren ende andere noodige lasten, ghelijck oock
die Collecteurs der Verpondinge soodanich ten tyde haerder bedieninge,
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ofte dat anders de kosten van executien ende schaden dienthaiven te
lyden, sullen komen tot laste vande voornoemde Collecteurs, ofte Borgemeesters, die bevonden sullen werden in faulte te zijn gebleven.
XV.
Dat de voorsz Heffers, ofte acht Mans, voor het collecteren, ende ophalen der voorsz penningen sullen genieten eenen stuyver vanden gulden, ende den Borgemeester een half port stuyvers als voor desen. Des
sal hy de penningen overtellen daer't behoort, op sijn eygen kosten,
sonder eenige enkoSten van omsetten ofte verlies van geit, dach gelden, ofte verteeringen daer voor tot laste van de Gemeente te brengen.
XVI.
Dat de penningen procederende
van Torf, Hout, Vlaggen, ende andersints, op de Vroenten ende Gemeenten vallende, ende
van Gemeents wegen werdende verkocht, mede sullen worden ingevordert ende ontfangen
by de Heffers respective elck in sijn Hertganck ofte Gehuchte, ende
alle jaer in des Borgemeesters reeckeningen suilen werden verantwoort
ter auditie, ende ten overstaen als voeren.
XVII.
Ende alsoo de voorsz Gemeente is belast met opgenomen penningen, loopende op Interesse, soo sal daer afgemaeckt werden
eenen pertinenten
staet soo van capitale als achterstallen, ende die gherepartieert
werden over de voorsz acht Gehuchten, neer proportie, contingent ende quote van yeder, om by elcken Hertganck separatelijck 't sijn te
werden betaeldt, ofte afgelost, ofte anders oock des aengaende, ten
meesten nut ende oorboir ghedaen te werden, soo men sal bevinden ende
overkomen kennen te behooren.
XVIII.
Ende dat voorts aen sonder Octroye
van de Hooge Overigheyt, egeene
penningen sullen mogen werden gelicht, ende opgenomen tot laste ende
hypothecatie vande voorsz Vryheyt, noch oock, dat 't versoeck derhalven te doen, mede sal mogen geschieden en ghedaen werden, dan alvoorens met voorweten,
consent ende volkomen kennisse vande gesamentlijcke Regenten, wettelijck daer op geconvoceert ende vergadert zijnde, ende die anders souden mogen doen, dat d'opneminge daer van sal
komen t'haren last.
XIX.
Dat tot den ontfangh vande Verpondinge, beede, ende andere gemeene
Dorps-penningen, niet en sullen mogen werden gekosen, noch aengestelt
eenige Officiers, als Schout, ofte Stadthouder, noch andere als Schepenen, Schoolmeester ofte Koster.
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Dat oock de selve Officieren, Schepenen ende Magistraetspersoonen
niet en sullen mogen hebben eenigen ontfangh, bewint ofte administratie van Kercken, H. Geest- Godts- ofte Gasthuysen goederen in de selve Vryheyt, om dat de selve Ampten ofte bedieningen niet wel metten
anderen zijn compatibel, als niet konnende te same Rendant ende Auditeur van Reeekeningen wesen, ende oock hare Reeckeningen door haer
authoriteyt, vreese ende ontsach souden konnen doen passeren.
XXI.
Dat den J4ust op de Wynen, Bieren ende andere Drancken op den name,
ende tot laste venae Vryheyt ofte Gemeente, niet en sal mogen werden
gepacht, ofte overgenomen.
XXII.
Ende in gevalle met goetvinden ende toestaen van haer Edele Me: de
Hoeren Gecommitteerde uyt den Rade van State, op de Verpachtinge der
Gemeene Middelen, tot eenigen tijt gepacht, ofte overgenomen wierde
op den name, ende ten laste der voorsz Gemeente, den Impost van Gemaal ende Bestiael, dat echter de penningen ter saecke van dien, niet
en sullen werden omgeslagen, over, ende neer advenant de Landen, andere vaste ende reële goederen, maer hooft voor hooft opgebracht worden, in gevolgens, ende naer't ghetal der Persoonen, ende de consumptie die in yeders Huys gheschiet, ende dat de taxatie van soodanige
Lijst ofte omslach sal ghedaen warden, met volkomen kennisse vande
gesamentlijeke Regenten als voeren.
XXIII.
Ende indien den Impost op de Bezaeyde Mergen ende Hoorn-Beesten, oock
met goetvinden ende consent als boven ingepacht ofte overgenomen
wierde, dat die omgeslagen sal werden proportionelick neer de groote
van yeders culture, ende quantiteyt van Beesten, ende dat de taxatie
ende settinge oock sal ghemaeckt werden met kennisse, ende beramen
als voeren.
XXIV.
Dat alle Vergaderingen vande voorsz Regenten, tot wat tijdt ende ever
wat saecken het oock soude mogen wesen, sullen moeten werden gheleydt
ende ghehouden op het Stadthuys tot Oirschot, ende dat egeene verteeringen, vereeringen, ofte schenckagien by Schepenen, Borgemeesters
ofte andere, tot laste van't Corpus en sullen mogen ghedaen werden,
onder wat name ofte pretext, ofte aen wien het oock soude mogen wesen:
Ende dat de Schepenen oock heer Gerecht ende Rechtdagen aldaer sullen
moeten houden, sonder eenigerhande verteeringe te doen tot laste rende Gemeente, ofte voor hare vacatien yet anders te pretenderen, als
de ordinarise leges, tot soodanige functie steende, midtsgaders een
some van twintigh guldens jaerlijcks, yeder Schepen, voor alle ordinarise ende extraordinarise vacatien ende besoignen binnens Dorps, de
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Ende dat het Vuyr ende Licht des Winters van wegen de Gemeente sal
besorgt worden.
XXV.
Ende sullen by Schepenen ende Regierders geen andere extraordinarisse
omslagen mogen werden gedaen, tot laste vande Gemeente ofte Vryheyt,
dan met volkomen kennisse als vooren.
XXVI.
Dat geen Processen, noch in qualiteyt van Aenleggere, noch van Verweerdere, sullen mogen werden aengevangen ten laste vande Gemeente,
dan met eenparigh consent ende goetvinden vande voorsz Regierders,
die alle, in cas van sulcx goet te vinden, d'Acten, ende Procuratie
mede sullen moeten beteeckenen.
XXVII.
Dat de Processen tegenwoordich hangende ongedecideert, 't zy als
Eysschers, 't zij als Verweerders, sullen op nieuws werden nagesien,
ende geexamineert by de voorsz Regenten, ende andere, by haer t'affumeren, des noot, om te sien ende verstaen, ofte die dienstich zijn
vervolcht, ofte nedergelecht, ten besten vande Gemeente.
XXVIII.
Dat oock egeene sollicitatien in 's Graven-Rage ofte elders, 't zy
tot afweeringe van eenige swarigheden, ofte tot voordeel vande Gemeente sullen mogen werden aengevangen, noch en sullen dienthalven
eenige Commissie gegeven werden, dan alleenich by eenparich goetvinden, ende beteeckenen van die van de voorsz Regieringe.
XXIX.
Dat insgelijcks egeene Commissien en sullen werden ghegeven, om van
wegen de Vryheydt ofte Gemeente te compareren op eenige dachvaerden
vande Meyerye, ofte't quartier van Kempelandt, dan by voorkennisse,
ende dat daer toe mede last gegeven zy als vooren, ende dat men op de
selve dachvaerden niet meer sal mogen seynden dan eenen, ofte ten
hoochsten in ghewichtiger saecke twee Persoonen, ende dat men sal
besorgen, dat alvooren te compareren, sal werden aengeschreven, waer
over de dachvaerdinge gheschiet, ende wat aldaer te proponeren sal
vallen, om te kunnen inde Vryheyt gedelibereert werden ten beste, ende gelast hare Gecommitteerde 't geene sy seggen ende stemmen sullen.
XXX.
Dat nu, noch in toekomende egeene Vroenten ofte Gemeenten en sullen
mogen werden verkocht inde voorsz Vryheyt, dan met voorgaende eenparich consent ende toestaen vande voorsz Regenten, die niet te min
oock daer inne sullen moeten hooren, ende haer accommodabel stellen,
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XXXI.
Dat yemant buyten de Vryheyt met behoorlijcke Commissie vacerende,
soo dat hy 's avondts wederom kan t'huys zijn, voor sijn dach-gelden,
vacatien ende teerkosten t'samen ende sonder meerder, sal ghenieten
eene gulden sesthien stuyvers des daechs, ten ware in saecke daer toe
yemant in meerder qualiteyt moeste gecommitteert ende geemployeert
worden, die als dan voor sijn vacatien, verlet ende teer-kosten sal
ghenieten, soo veel, als de voorsz Regenten te vooren met hem sullen
kennen accorderen.
XXXII.
Dat egeene Officieren, Stedehouders, noch andere Persoonen inde Vryheyt, bedienende Ampten van de selve Vryheyt, ende daer aen comptabel
wesende, tot Schepenen sullen mogen werden aengestelt.
XXXII'.
Dat mede egeen Broeder, ofte Swager, ofte naer Bloetverwanten in een
Huys woonende, te samen Schepenen sullen mogen wesen.
XXXIV.
Dat op de Jaer-gedinge, ofte versetten vande Schepenen, niet meer tot
laste vande Ghemeente, sal mogen werden verteert, als eens t'sestigh
guldens in 't Jaer.
XXXV.
Item, dat de Setters soo van Beede, Verpondinge, als anders, niet
meer en sullen mogen genieten jaerlijcks over hare vacatien ende besoignen, als elck twee guldens thien stuyvers eens, sonder mede te
mogen pretenderen, ofte bysetten eenige verteeringe ten laste der
Vryheyt.
XXXVI.
Dat egeene bereken sullen mogen werden ghemaeckt ten laste van't Corpus, dan naer voorgaende publicatie, ende publicque bestedinge, ten
ware in kleyne saecken, bedragende onder de thien guldens.
XXXVII.
De Geswoorens vande Gemeente sullen met hare breucken moeten te ereden wesen, sonder tot laste vande Gemeente eenige kosten te mogen
eysschen, noch brengen.
XXXVIII.
linde al soo men bevindt dat inde voors: Vryheyt.wul Oirschot veel Arme
Luyden komen woongin van buyten, waer door de Gemeente merckelijck
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eens, tot verseeckeringe dat d'Arme goederen daer mede niet en sullen
werden beswaert.
XXXIX.
Item, dat de Reeckeningen ende Heyligen Geest binnen de ses weecken
naer elck Jaer sullen moeten ghepresenteert, ende ghedaen werden,
ghelijck hier voorera Articulo 8, van de andere Reeckeningen geseyt
is.
XL.
Item, dat egeenen Torff, Hout, ofte Hey-vlaggen op de Gemeenten en
sullen mogen werden verkocht, dan met volkomen kennisse, goetvinden,
ende consent vande gemeene Regieringe.
XLI.
Item, dat egeenen Secretaris, ofte der selver Klercquen sullen mogen
houden Herberge.
XLII.
Dat niemant vande Inwoonderen van wat qualiteyt, conditie ofte gelegentheyt hy soude mogen wesen, sal mogen pretenderen eenige exemptie,
ofte verschooningen in Verpondingen, Beeden, ende andere Lasten die
wegen de voorsz Vryheyt te vergelden, ende op te brengen staen.
XLIII.
Item, dat mede gelijck van outs gebruyckelick de Borgemeesters, Collecteurs der Verpondingen, ende andere bewindt of ontfangh-hebbers
van Gemeents wegen, niemant en sullen mogen overvallen, ofte schadigen, met sommatien, ofte executien, sonder alvoorens haer Debiteuren,
eens of tweemael civilijck gewaerschouwt te hebben.
XLIV.
Dat oock de Kosters ende Schoolmeesters tot egeene andere administratien, ontfangh, ofte bedieningen sullen mogen werden geemployeert,
volgens het School-Reglement, by haere Hb:Mb: geëmaneert, dewyle sy
met haer Ampten in die groote Gemeente van Oirschot genoech te doen
hebben.
XLV.
Item, dat de Geswoorens, ende•andere, als Onder-Rentmeesters, ende
der selver Dienaers, niemandt en sullen mogen verschoonen, toelaten,
ofte oochluyckinge doen, dat op de Gemeente den Aerdt werde beschadicht, met ongepermitteert ofte ontydich Hey, Torff, ofte Vla.gh
steecken, op peyne van t'elckens by haer te verbeuren thien guldens,
tot behoef van 's Landts Domeynen. Sullende des niet te min mede, al-

- 177le ende yegelijcke der voorsz Vryheyt siende, ofte bevindende yemant
wie het oock waer, tegens den inhoude vande voorsz Articule te doen,
oock ghehouden wesen des aen te brengen, eerst aende Officieren in
loco, ende voorts, is 't noot, aenden Rentmeester der Domeynen, ofte
onder-Rentmeesters, ende mede daer van rechtsinnige verklaringe moeten geven onder eedt op de gemeene waerhede.
XLVI.
Item, dat egeene ordonnantie van penningen, 't zy tot betalen, ofte
andersints, sullen mogen gegeven ende verleent worden by de voorsz
Regenten, sonder volkomene kennisse van saecken, naegesien d'oorsaecke vande schuit, met de redenen van dien, oock de Commissien die
daer toe souden mogen zijn ghegeven, ende de specificatien daer benevens gheexhibeert, ende daer nae ten minsten drie uyt yeder Stoel
sullen moeten present zijn, om op de expeditie van soodanige Ordonnantien te resolveren, ende dat daer op die Acte van Ordonnantie
selfs by den Secretaris sal werden opgestelt, geteeckent ende uytgegeven.
XLVII.
Blyvende niet te min oock alle voorige Reglementen, Ordonnantien,
Statuten, ende herkomen, voor soo veel in desen niet gealtereert bevonden, in haer vigeur, ende observeringe.
XLVIII.
Ende op dat te beter oock de voorsz Poincten ende Articulen wel ende
punctuelick werden achtervolcht, naergekomen, ende gheobserveert, soo
sullen mede d'Overtreders ende Contraventeurs van dien, werden ghemulcteert, ende hebben op te leggen t'elckens den pene van vijftich
Carolus guldens, ten behoeve van 's Landts Domeynen, te verbeuren,
ende dat die paratelijck door den Officier in loco, sal werden geexecuteert.
XLIX.
Eyndelick, dat 't voorsz Reglement sal werden gheregistreert in het
Prothocol-boeck vande voorsz Vryheyts Secretarye, ende t'elcken Jaere
Sondach nae het veranderen vande Wet, sal staen te publiceren, ter
plaetse daer men gewoon is publicatie te doen, ende dat de besorginge
daer van sal incumberen den President Schepen van elcken Jare.
Lastende ende bevelende, wel expresselijck, de voorsz Regenten ende
Ing~tenen vande meer genoemde Vryheyt ende Gehuchten, te samen, ende elcks in't bysonder, ende voorts allen anderen dien het eenichsints aengaen mach, datse haer naer het voorsz Reglement in allen
deelen punctuelick, ende preciselick sullen hebben te reguleren, sonder daer van eenichsints in ghebreecken te blyven, op pene van t'incurreren onse hoochste indignatie, gheconsidereert Wy 't selve bevonden hebben alsoo te behooren. Gegeven inden Hage, onder onsen Cachet-
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te, Paraphure, ende de Signature van onsen Griffier, op den negenden
Junij sesthien-hondert twee en tsestigh. Was gheparapheert, Johan van
Reede, Onder stont, Ter Ordonnantie vande hoochgemelte Heeren Staten
Generael. Geteeckent, N. Ruysch. Zijnde op 't spatium ghedruckt het
Cachet der selver Heeren Staten in rooden Wassche.

V. a.

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

65.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA

5 augustus 1385

(17e-eeuwse kopie. Oud-archief
der gemeente Oirschot: Oirschot
contra Oisterwijk)

Johanne bijder gratien Godts Hertoghinne van Luxemborch van Lothrijck

van Brabant ende van Limborch marcgravinne des heijlichs Rijcx doen
condt allen luijden, dat wij onse goeden luijden van Oirschot ende
van Berse georloft hebben ende gewillecoirt orloven ende willecoren
mits desen brieve, dat sij alsulcken cost als sij gedaen hebben omme
alsulcke confirmatie haere gemeijnten aenraecende, als sij nu van ons
hebben vercregen onder hen setten mogen bescheijdenlick ende nemen
't sij van haere gemeijnten vuijt te gheven, off anderssins, hoe heij
dat evenst comen sall ten minsten laste ende commer onser goeder luijden aldaer. Ende ten meesten proffijte, Ontbieden daerom onsen Schouteth van Kempelant ernstelijck bevelende, dat hij alsuicke settinge
als hierom bij onsen goeden luijden, die daertoe gecoren sullen werden eendrachtelijk geset sal werden ende oijck andere fouten die van
alsulcken voirledenen settingen aldaer noch vuijtstaen mogen ten versuecke der personen die daertoe gedeputeert sullen worden vuijtpande
sonder wederseggen oft vertreck des nijet laetende op sijn ambacht te
behouden. In oirconden des brieffs daer wij onsen zegel aen hebben
doen hangen. Gegeven tot Brussel vijff dage In Augusto Int Jaer ons
heren duijsent driehondert ende vijffentachtentich.
(Oirschot en Beers mogen de kosten van de door hertogin Johanna
gegeven bevestiging aangaande de uitgifte van de "gemeijnt" binnen hum gemeente omslaan of door uitgifte (verkoop) van gemeentegronden dekken.)
Transkript: C.H.J.v.d.Brekel, Nuenen.
66.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA
31 augustus 1385

(17e eeuwse kopie. Oud-archief
der gemeente Oirschot: Oirschot
contra Oisterwijk)

Johanne bijder Gratien Godts hertoginne van Luxemburch, van Lothrijck,
van Brabant, van Limborch, ende Marckgravinne des Heijlicx Rijcx doen
condt allen luijden dat wij macht gegeven hebben ende bevolen geven
macht ende bevelen mit desen brieve onsen Lieven getrouwen heeren
Jannen heere van Wittham, onsen Drossart van Brabant heer Kaerle van
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Immerseele, heere ter Hammeijden onssen marckgrave, ende heer Pauwels
van Haestricht heere van Loon, onsen Schouteth van den Bosch, een
wettige palinge een scheijdinge te doen van onsen weijen op heer bescheijdentheijt, ende nae die gelegentheijt van der stucken van der
heijden ende gemeijnten gelegen tusschen onssen luijden ons Dorps van
OiSterwijck ende Haeren mede gesellen in d'een sijde, ende onsen luijden onser Dorpen van Beerse ende hoeren mede gesellen van Oirschot
in d'andere, om onse voors goede luden te slijten mit bescheijde,
ende te verlijken, behouwelijcken altoos ons onsser heerelicht. Ende
des t'oorconde hebben wij onsser zegel aen desen brieff doen hangen,
gegeven te Brussel opten lesten dach van de Oigstmaent int Jaer ons
heeren duijsent drie hondert tachtich ende vijve.
(Naar aanleiding van een geschil over de "gemeijnt" tussen Oirschot en Oisterwijk heeft hertogin Johanna enkele heren benoemd
om het geschil bij te leggen en de grens van de gemeente af te
palen.)
Transkript: C.H.J.v.d.Brekel, Nuenen.
V. b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW.

(vervolg)
19.

SCHEPENOORKONDE VAN OERLE
24 oktober 1393

(Archief: abdij Pastei)

Wi Arnt Henric Kéijsers soen ende Maes Comans van Knechsel, scepen in
Oerle, tughen onder onsen seghelen, dat voir ons comen is Claus Gadevarts Truden soen van Bercte, lide ende kende, dat hi geloeft heeft
ende erfeliken sculdich is te gelden voir hem ende voir sinen erfghenamen na hem Wouteren Gherit Ziierings soen was tot sinen behoef ende
siere erfggenamen behoef nahemvijftien lopen goets ende gheefs roggen siaers erfs pachts der gherechter maten van Oerle erfeliken ende
alle iaer op onser Vrouwen dach Lichtwisse alsmen kersen bornt te gelden ende te betalen te heffen ende te boren ute enen hof die ghelegen
is tot Velthoven inder prochien van Zonderwijc met eenre siden ende
met enen eijnde aen die straet, metter andere siden aen Engelen Thijs
erve ende hore kindere ende metten anderen eijnde aen Jans Kinder erve van Endoven, welken hof die voirsc. Claus erfeliken te pachte vercregen heeft teghen den voirsc. Wouteren over die voirsc. vijftien
lopen rogghen siaers erfs pachts ende der heren csijns vanden gronde
ghelijc die scepen brieven van Oerle daer op ghemaect volcomeliken
inhauden ende begripen. Ende om mere vesticheit den voirsc. Wouteren
te doen ende sinen erfghenamen na hem, soe sal Claus voirsc. setten
opten voirsc. hof tot enen onderpande een huijs van drie ghebonden
sonder enich wederseggen. Gegeven inden iaer ons Heren gheboirt dusent driehondert negentich ende drie opten vier ende tentichsten dagti
in octobri.
(Claus, zoon van Godevart Truden van Bercte, verklaart aan Wouter,
zoon van Gherit Zerings, schuldig te zijn een jaarlijkse erfpacht
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van 15 lopen rogge, te betalen op Maria Lichtmis, en wel uit een
hof te Zonderwijk. Tot meerdere zekerstelling zal Claus op genoemde hof als onderpand een huis met drie gebinten zetten.)
V. d. DE OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE 14e EEUW.
(vervolg)
8.

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 cum Nycholaus de Ouden, filius quondam
Rutgheri de Ouden, bona sua sita in Beest, cum omnibus et singulis
dictorum bonorum attinentiis tam in humido quam in sicco consistentibus, viris religiosis abbati et conventui monasterii de Tongerlo, ordinis Ptemonstratensis, Cameracencis dyocesis, hereditarie vendidisset, sicut in litteris scabinorum Antwerpiensium super hoc confectis
plenius continetur, sicut.dictus Nycholaus coram nobis recognovit,
constitutus coram nobis, pos tea dictus Nycholaus ad ratificandum dictis religiosis abbati et conventui dicti monasterii de Tongerlo venditionem dictorum bonorum, partem dictorum bonorum allodialium dicto domino abbati ad opus sui et dicti conventus dicti monasterii de Tongerlo supportavit, tradidit et effestucando resignavit, dictumque abbatem
nomine sui et dicti conventus dicti monasterii de Tongerlo in dictam
partem dictorum bonorum, allodialium manurn suam ac judicis dicti loei
de Buschoducis imposuit et heredavit, modo in allodialibus debito et
consueto; partem vero dictorum bonorum censualium a domino nostro duce dependentem, dictus Nycholaus ad opus dicti abbatis et conventus
dicti monasterii in manus habentis ex parte dicti domini duels heredandi et exheredandi potestaten, supportavit et effestucando resignavit dictumque dominum abbatem ad opus sui dictique conventus dicti
monasterii de Tongerlo in dictam parten dictorum bonorum censualium
a dicto domino duce dependentem, ut dictum est, per maneen ejusdem
imposuit et heredavit modo in talibus consueto; et promiserunt coram
nobis dictus Nycholaus et cum ipso dominus Johannes de Oude mises frater ejusdem, ut debitores principales indivisi, super se et bona sua
omnia, quod ipsi dictos religiosos abbatem et conventen dicti monasterii de Tongerlo in reliquas partes dictorum bonorum ad aliis dominis
out curiis dependentes impanent, instituent et heredabunt ac sic firmabunt, sicut illi qui super hoc de jure sentenciare debent sentenciabunt et dicent is dictis religiosis abbati et conventui dicti monasterii de Tongerlo raten esse perpetue atque firmum, presentium testimonia litterarum.
Datum anno Domini MP10 GCC00 decimooctavo, sabbatti post dominicam
Misericordia.
(De schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Nicolaas de Oude,
zoon van wijlen Rutgher de Oude, zijn goederen te Baast onder Beerse verkocht heeft aan de abdij Tongerloo, welke daarin vererfd
werd.)

VI. OUDE TOPONYMICA
(vervolg)
Hoog en laag II
61. Nogmaals "Gestel " (gemeente Eindhoven)
Kort nadat ik mijn stukje over Gestel (zie vorige aflevering) had ingeleverd, ontving ik van de redaktie een artikel van de hand van
Méchelien Spierings: "De naamverklaring van "Gestel", Brabants Heem,
jaargang 74, aflevering 1, pag. 28 - 30. In dit geschrift geeft de
schrijfster een etymologie van deze plaatsnaam, die volledig van de
mijne verschilt "met voorafgaande verontschuldiging voor de geringe
doorkneedheid in het vak en onder betuiging, dat ik deze hypothese
verder wil overlaten aan de kritiek van de beter-weters".
Nu heb ik geenszins de pretentie van een grotere "doorkneedheid in
het vak" en ik reken mezelf ook niet tot de "beter weters", alleen al
niet omdat dit woord zo'n nare bijklank heeft ... Desondanks wil ik
toch op haar uitnodiging ingaan en haar hypothese kritisch bekijken.
Zij verwerpt de verklaring Gestel "hoog en droog land" zoals die voorkomt bij Hermans, Schutjes en Gijsseling. Ze voert als argument daarvoor aan, dat in geen der gevallen droge grond duidelijk aantoonbaar
is: als voorbeeld geeft zij dan Mber-gestel dat op veengrond gelegen
is.
Als eerste opmerking dit. Gijsseling verklaart Gestel niet als "hoog
en droog land", maar als "hogere zandstrook langs példer of moeras"<
Gem. gaistu-f (zie Gijsseling, Toponymisch Woordenboek, 1960, Deel
1, pag. 401-402). In ons geval Gestel behoeft er dus geen "hoog en
droog land" aangetoond te worden, wel een "hogere zandstrook langs
polder of moeras". Welnu, in mijn vorige artikel biebik met behulp
van De Bont aangetoond, dat Gestel gelegen is op zo'n "(kleine) hogere zandstrook langs het moerasgebied (van de Dommel)" en in het
verlengde van de "dijkdorpen" Véldhoven, Meerveldhoven en Blaarthem.
Alleen al op grond hiervan zou ik willen vasthouden aan de in Campinia nr. 15 (4e jaargang, oktober 1974, pag. 122, gegeven verklaring.
Mechelien Spierings acht Gestel afgeleid van een:
"oudere term voor een huis waar de reiziger kan aanleggen bij
voorkeur op een plaats, waar hij moest wachten om overgezet te
worden, over een rivier, of waar hij naar de weg moest vragen
of andere reizigers ontmoette, als bij een kruispunt van wegen; waar de paarden ververst konden worden en de inwendige
mens versterkt;" (pag. 30).
Hiervoor geeft zij de volgende argumenten:
I. De Gestels (Gastels) liggen vaak bij rivierovergangen en aan kruispunten van wegen (pag. 28). Ik zou hierbij willen opmerken, dat zij
dit verder niet aantoont, en bovendien in haar omschrijving van
"oudere term voor huis waar ...H etc. (zie hierboven) zoveel mogelijkheden stopt, dat het liggen aan een rivierovergang wat bij Ges-
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dit niet langer een argument is bij ons Gestel.
2. In de herbergen, die oorspronkelijk voor het leger bestemd waren,
was voor de gewone burgers, voor de gewone gasten, geen plaats,
zodat wel andere onderkomens moesten ontstaan voor de niet-militaire gasten.
3. Dat waren dan volgens de schrijfster Gastels of Gestels. Wij kennen immers nog gastmaal, gastheer, etc.. In Gestel zit dus ons
woord gast. Nemen we daarbij nog in aanmerking, dat ons woord gasthuis oorspronkelijk "een huis waar men gasten ontvangt" betekende,
en dat in Den Bosch de Gasselstraat ooit het gasthuysstraetke heette, dan lijkt het verantwoord Gastel en Gestel terug te voeren op
de hierboven geciteerde betekenis.
4. Mej. Spierings wijst dan nog op de oerverwantschap met het Latijnse woord hostis = vijand. Ons woordje gast is formeel immers hetzelfde als dit Latijnse hostis. Ieder die ooit iets aan historische grammatika gedaan heeft, weet dat. Ook de semantische ontwikkeling lijkt een argument, want de Latijnse betekenis sluit de
Nederlandse niet uit:
"in zijn oorsprong duidde het op de vreemdeling, de reiziger,
die men onderdak verleende op grond van de wetten van de gastvrijheid en die zich dan misschien nogal eens als "vijand" gedroeg." (pag. 29).
De zwakke punten in deze hypothese zijn de volgende:
1. In de eerste plaats de verklaring van het achtervoegsel -el. Daarvoor heeft de schrijfster - dat beseft zij heel goed - een oud
woord nodig met de betekenis "huis waar de reiziger etc." (zie
hierboven) en dat uitgaat op -el. Zo'n woord bestaat er in het Nederlands niet. Zij moet dan haar toevlucht nemen tot het rekonstrueren van zo'n woord. Zij doet dit aan de hand van het Duitse woord
"Gasterei", dat herbergiersbedrijf kan betekenen. De gerekonstrueerde vormen luidden: *Gastellie en *Gastelerije. Voor deze rekonstruktie bestaat geen basis. Formeel zeker niet in het gebruikte
Duitse woord, want dat kan die -1 in de rekonstruktie niet verklaren. Eerder heeft zij gewezen op de Oudfranse en Latijnse woorden
"hostel" en "hostellaria", maar via deze weg mag men die -1 Nederland niet binnensmokkelen.
2. Om nog een andere reden heeft zij die gerekonstrueerde vormen nodig, namelijk ter verklaring van de i-umlaut in Gestel. Natuurlijk
wijst zij op de i-umlautsfaktor -ie in Gastellie en -ije in Gastelerije. Hiertegen is hetzelfde bezwaar aan te voeren als ik onder 1.
gehanteerd heb: de niet verantwoord gerekonstrueerde vormen.
Vreemd is het ook, dat zij in het begin van haar artikel zegt Gestel terug te willen voeren op de "oorspronkelijke betekenis van
het woord; en dan in zijn eerste ontstaan v66r het tijdperk van de
umlaut-werking". Dit natuurlijk om semantisch bij gast te kunnen
vertrekken, de gerekonstrueerde vorm zorgt er dan wel voor dat de
zaak klankwettig in orde is: die levert de i-umlaut.
Nogmaals, de verklaring van De Bont is én semantisch én formeel beter
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halsbrekende toeren uithalen, zie de laatste regels van haar artikel
pag. 30). Op dat semantisch juiste heb ik in het begin al gewezen;
de klankwettige verklaring wil ik nogmaals herhalen (zie overigens
het reeds meermalen genoemde Campinia-artikel). De Bont ziet in -el
6f een lo-naam 6f de diminutiefuitgang -ilo, -ila (niet gerekonstrueerd!). In Gastel zonder umlaut hebben we te doen met een lo-naam, in
Gestel is -el het diminutiefsuffix met umlautsfaktor en dit levert
de reeds genoemde verklaring op die prachtig bij de terreinomstandigheden aansluit: "kleine hogere zandstrook langs het moerasgebied
(van de Dommel )".
Nog twee opmerkingen tot slot:
1. In een zeer recente studie wordt Gestel, een ander Gestel weliswaar
als het onderhavige, ook verklaard als "hoge zandgrond", zie J.
Mólemans, Bijdrage tot de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van
de Limburgse Kempen, voornamelijk in het licht van de namenvoorraad, "Naamkunde", 5e jaargang (1973), afl. 3-4, pag. 292.
2. Mej. Spierings begint haar artikel met de vraag: 'Moeten de namen
van onze dorpen per se afgeleid worden uit veldnamen?"
Zij beantwoordt deze vraag zelf met "neen". En daarin heeft zij
ook wel gelijk. Dat hoeft niet per se, maar Molemans wijst er in
zijn zojuist genoemde studie op, dat "naar hun betekenis we het
gros van de Kempische nederzettingsnamen in de ruime zin natuurnamen kunnen noemen: namen die mijzen,op de begroeiing, de bodemgesteldheid, het relief...."(pag. 308) en op pag. 327 heet het:
"de nederzettingsnamen in de Limburgse Kempen zijn voor meer dan
90% natuurnamen, die sekundair nederzettingsnamen werden, nadat
bewoning had plaatsgevonden".
Ik ben ervan overtuigd, dat hetzelfde voor de (Noord-)Brabantse
Kempen geldt.

62.

"Den Oeienboseh" (gemeente Veldho

In "Campinia" nr. 15 (4e jaargang, oktober )974) pag. 144 bestrijdt
J.A.M. Coolen terecht de opvatting dat Oeienbosch zijn naam te danken
zou hebben aan de familie Oeien, die zich in 1750 te Veldhoven vestigde. Hij toont aan, dat de naam "den Oeienbosch" veel ouder is: hij
komt al voor in een Cijnsboek van 1380. De heer Coolen veronderstelt,
dat de naam afgeleid is van "een middeleeuws odo of Oda". Diezelfde
verklaring met odo, Sint-Oda wordt ook vaak gegeven voor Sint-Oedenrode. Zij zijn volgens De Bont echter niet juist. (Zie A.P. de Bont,
Dialect van Kempenland, Assen 1962, Deel II Vocabularium pag. 681 682.) De Bont acht het niet onmogelijk, dat Uden en het eerste lid
van Udenhout, Sint-Oedenrode en Oeienbos dezelfde woorden zijn. Hij
verklaart Uden, Oeden en Oeien uit de godennaam Odin (= Wodan).
Klankwettig is er geen enkel bezwaar; enkele parallellen: broeden blii.jan; broeder - brCejlir; wroeten - frileitn; groen - grO.n, etc.
(zie De Bont, deel I par. 118 pag. 86). Een ander argument voor dezelfde interpretatie van deze vormen vindt hij in de ligging van deze
plaatsen, die in overeenstemming is met de hypothese, die Nederrijnse,
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- 184 respektievelijk Gallische oorsprong van Odin aanneemt.
Het verschil tussen Uden en Oeden zit hem in de werking van de umlaut
(N.B. Oeden>oeien; vergelijk: hoeden> boeien; bloeden>bloeien; roede>
roei, etc.). Odin bevat een umlautsfaktor i waardoor het klankwettig
tot Uden wordt. In Oeden, Geien heeft die umlautsfaktor niet gewerkt,
zegt De Bont, doordat "in de tijd dat de i-umlaut op de lange oe werkte de oe in St.-Oedenrode en Oeienbosch v66r de uitgang ipn (De Bont
par. 269, Deel II) reeds verkort was en zich daardoor aan de werking
van did klankwet onttrok.
De Bont voegt hieraan toe, dat, indien deze verklaring Uden, Oeden
Odin juist is, het ook duidelijk is, waarom de heilige Willibrord deze streken tot terrein van zijn werkzaamheden heeft gekozen. Van deze
heilige weten we immers, dat hij ernaar streefde de Odin(=Wodan)dienst
uit te roeien.
Interessant is in dit verband het Kempische woord haauwmaauw (ha.uma.u)
(De Bont, Vocabularium, pag. 225) = wervelwind. Waarvan de Bont het
eerste lid verklaart uit hout<hold, en het tweede een vervorming acht
van vraauw = vrouwe. "Eáauwmaauw is derhalve waarschijnlijk de (onbegrepen) vervorming van "holde vrouwe", de Walkure, die Wodan = Odin
op zijn tochten door de lucht vergezelt."
Ik zou hier nog het volgende aan toe willen voegen. In 1970 - 1971 is
aan de zuidzijde van Den Oeienbosch een grafveld blootgelegd uit de
Merovingische tijd 450 - 750: een bewijs dus voor Germaanse bewoning
van die plaats, terwijl ook bij Sint-Godenrode graven en huizen uit
die tijd te voorschijn zijn gekomen. Ik acht deze vondsten een argument te meer voor de verklaring Uden-Oeden<de Germaanse God Odin.
Het gebied tussen en langs Gender-Run-Dommel is reeds vroeg bewoond
geweest, daarop wijzen het zojuist genoemde Merovingische graf en de
Romeinse vondsten op de Heers en de Romeinse wachttoren bij Koningshof (tegenover den Oeienbosch). Diverse schrijvers hebben erop gewezen,
dat de oudste bewoners een voorkeur hadden voor "woonkernen op de
overgang van hoge naar lage grond, in casu op de glooiing van het
vroegere, hoger gelegen bos en heidelandschap naar de lagere beekdalgronden (een soort lintbebouwing tussen een bouwland-kompleks en de
beekdalgronden)" (zie de onder 61 genoemde studie van Mblemans, pag.
281-282 en pag. 312 - 314).
Dit laatste lijkt van belang bij de verklaring van de namen in de vorige aflevering en van Gestel onder no. 61, vandaar dat ik ook deze
aflevering nog genoemd heb: Hoog en laag II.
J.A.J. van den Bosch

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN GERWEN (GERVEN) van 1699 af

(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)

(vervolg)
MARTINUS VAN GERWEN (Z)
31- 7-1815 Jacobus

X

CORNELIA VAN DER LINDEN
get. Johannes Baselmans, G.Beijsens

JAN VAN GERWEN (V)

X

MARIA VAN HOUT
gr,t. Joseph van der Sanden
H.v.d.Linden, A.Schippers

FRANCIS VAN GERWEN (Z)
2- 4-1833 Johanna

X

LEONARDINA VAN HAM
get. P.v.Cronenburg, G.de Wit

JAN VAN GERWEN (V)
9- 4-1833 Jacobus

X

PETER VAN GERWEN (V)

X

11- 9-1819 Johannes
3- 4-1829 Elizabeth

216161313-

6-1836
7-1838
2-1841
6-1842
9-1843

MARIA AARTS

get. H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden

Cornelus
Wilhelmus
Johanna
Gerardus
Johanna Maria

HENRICUS VAN GERWEN (Z)
11- 8-1862 Johannes
23- 8-1864 Antonius

get.
It

11

X

PEIRONELLA VAN DER HEIJDEN
get. Chr.de Greef, F.Bazelmans
Chr.de Greef, P.v.Lippen
JOHANNA SCHEEPFRS
Chr.de Greef, P.v.Lippen
Chr.de Greef, Fr. Bazelmans
G. Habraken, Chr.de Greef
A. Maas, C. Habraken
H.A. Habraken, A. Maas

CORNELIS VAN URNEN (2)
18-11-1864 Johannes
8-11-1866 Petronella
21- 9-1869 Francisca
18-11-1873 Cecilia
4- 7-1879 Johanna
WILLIE:1 MS VAN GERWEN (V)

X

ANTONIE VAN GERWEN (Z)
25- 6-1878 Elisabeth
2-10-1879 Megchelina
4- 2-1883 Antonius
18- 4-1885 Johanna Maria
30- 8-1893 Anthonetha
27- 3-1896 Johannes Antonius
18-12-1897 Johanna

X

21- 9-1869
2-12-1871
18-11-1873
1- 2-1875
11- 6-1878

MAGDALENA VFRBERNE
H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden
H.v.d.Linden, A.v.d.Sanden
H.v.d.Linden, A.v.d.Linden
H.v.d.Linden, J.v.d.Pon
H.v.d.Linden J. de Pon

Peter Johannes
Magdalena
Antonius
Johanna
Cornelus

JOHANNA PIJS
get. P.Louwers, Egidius v.d.Ven
P.Louwers, A.v.d.Linden
fl
P.Louwers, Egidius v.d.Ven
P.Louwers, Hendrik v.d.Hurk
fl
P.Louwers, A.v.d.Linden
get.

ANTONET JANSSENS
H.A.Habraken, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas
Guillaume de Vries, A, Maas
Guillaume de Vries, A. Maas
H.A.Habraken, A. Maas

- 187 -

-186PETER JOHANNIS VAN GERWEN
1- 9-1901 Maria
24-10-1903 Wilhelmina
30-11-1905 Wilhelmus

(V) X
get.
/I

ir

ANTONIUS VAN GERWEN (V)
24- 2-1903 Wilhelmus
16- 1-1904 Michiel
30-11-1905 Johanna
15- 3-1909 Elisabeth
5- 9-1910 Petrus Johannes
6- 4-1912 Henricus
27- 1-1916 Antonius Albertus
19-10-1917 Wilhelmus

X

ADRIANUS VAN GERWFN (V)
6- 7-1910 Hendrikus Johannes
21- 9-1911 Johannes
30-12-1912 Martinus
16-12-1915 Henrica Johanna
7- 4-1918 Anna

X

HENRICUS VAN GERWEN (V)
5-11-1910 Wilhelmus
15-11-1912 Allegonda Henrica
3-12-1913 Henrica Maria
28-12-1914 Henricus Cornelis

X

WILHELMUS VAN GERWEN (Z)
17- 4-1919 Henrica Johanna
Maria

X

PETRUS JOHANNES VAN GERWEN(V) X
30- 4-1919 Gerardus Johannes

get.
TI
fl

get.
fl

fr
IT
TI

get.
7I

rr

CATHARINA DINGEN
J.J. van de Ven, L.van de Ven
J.J. van de Ven, Antonij Damen
J.J. van de Ven, L. van de Ven
ANTONETTA LEUTEN
Hubertus Turken, M.v.Kemenade
J.J. van de Ven, A. Damen
A. Jansen, J.J. v.d. Ven
J.J. v.d. Ven, M.v. Kemenade
J.J. v.d. Ven, P.J.A.v.Kemenade
A. Jansen, M.v. Kemenade
A.v.d. Ven, G. Geenen
J.J.v.d. Ven, M.v. Kemenade
MARIA CATHARINA lEURLINCKX
A.A.v.d. Hurk, J.J.v.d. Ven
A.A.v.d. Hurk, H.P.v. Riel
A.A.v.d. Hurk, J.J.v.d. Ven
F.G. Klaasen, A.A.v.d. Hurk
P.v. Brussel, A. Damen
MARIA CATHARINA FRICK
J.J.v.d. Ven, L.v.d. Ven
P.J.v.d. Hurk, F.v. Dommele
F.v. Gerwen, E.v. Gerwen
F.v. Gerwen, E.v, Gerwen
MARIA ANNA COPPELMANS

get

J. Tops, H. van Dinther

get

HELENA MARIA VAN ALST
P. Hordijk, Jan Dingen

FRANCISCUS EMBERTUS VAN
GERWEN (V)
X
27- 9-1920 Henricus Pancratius get

BENDRINA ADRIANA CORNELIA VAN
BAKEL
.E.v. Gerwen, H. Sanders

Deze genealogische reeks sluiten wij met het jaar 1920 af, aangezien
de latere inschrijvingen als bekend mogen worden verondersteld. Belangstellenden, die enig aanknopingspunt in de door ons verstrekte gegevens
hebben aangetroffen, adviseren wij, op ons archief te Oirschot, Torenstraat 1, alle verdere gegevens uit de oude trouw- en begraafregisters
te komen opsporen. Ons archiefdepot is dagelijks (maandag t/m vrijdag)
geopend van 3.30 - 17.00 uur. Toegang en onderzoek zijn gratis.
In de komende afleveringen zal onder dit hoofdstuk aandacht worden
besteed aan het Veldhovense geslacht Van der Linden van 1667 af.
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG van 1620 tot 1972, door A.B. van Cronenburg, Rotterdam

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz. 208

3. GENEALOGISCHE REEKS van W.J.C. Senders, geb. 17 oktober 1935
Valkenswaard (Zeelst, Bergeijk, Luyksgestel, Valkenswaard)

te

Zie: Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 206.
IN DE STAMBOMEN VAN a) Gerardus Theodorus Elfridus van de Wal, geb. 19-4-1925 te Oirschot, b) Johannes Adrianus Carolus Godefridus van de Wal, geb. 9-11-1936 te Oirschot,
c) Henricus Jacobus van de Wal, geb. 27-12-1923 te Oirschot, Adrianus Joannes van de Wal, geb. 28-3-1925 te Oirschot en Henricus
Franciscus van de Wal, geb. 22-8-1928 te Oirschot.

4. DE MANNELIJKE LIJN

Zie: Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 5, blz. 211

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

(vervolg)
26.

"Huize

Den

Endenpoel

" (Nieuwstraat
F 4221)

Huize Den Endenpoel bestond oorspronkelijk uit twee panden, waarvan
hier echter na 1691 alleen het le pand wordt behandeld, zijnde de
tegenNoordige burgemeesterswoning, Nieuwstraat 54. Beide panden maken volgens de oude verpondingsregisters aanspraak op de naam ENDENPOEL. Ter illustratie een schetsje vooraf.
HUIJS DEN ENDEPOEL
1620 Aert Jans Moeskops, 41 r.
1691
Andries Dircx Toirkens, 201 r.
1718
H.G.v.d.Biggelaar
10,5 r.
11

1727
Peter C.Spapens
10,5 r.
"De Endenpoel"

1732
Marij,
wed.H.A.Toirkens
Je
1742
Jan W. Brands

1691
Gijsbert van Dooren, 201 r.
•if
1721
Margriet Gijsberts van Dooren
"De Endenpoel"
1732
Theodorus van Dooren
1773
De wed. v. Th. van Dooren

54

- 188 De verpondingsregisters vermelden de volgende eigenaars respektievelijk bewoners:
A. AERT JANS MOESCOPS
"Wijs en aenstede"
grootte: 41 r, aanslag 2 g, 11 st. 4 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 84
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omstr. 1620

B. 1. GIJSBERT PETER VAN DOOREN, president en koopman
"Twee derde parten in't huijs ende de halve hoff
of aenstede"
grootte: 201 r, aanslag 1 g. 6 st. 10 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 60
2. ANDRIES DIRCK TOIRKENS
"Een derde in't huijs ende de halve hoff of
aenstede"
grootte: 201 r, aanslag 1 g. 4 st. 10 D.

1691

(Wij vervolgen thans met pand 1, Gijsbert Peter van Dooren, B. 1,)
C. MARGRIET GIJSBERTS VAN DOOREN
"Huijs Den Endenpoel"
grootte: 201 r, aanslag 1 g. 6 st, 10 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 82
D. THEODORUS VAN DOOREN, president en koopman
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0 p.
bijzonderheden: wegens verbreden van weg van de hof 2
roeden af
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 82 en nr. 3, fol. 112
E. DELIANA VAN DEN AGIER, wed. van TH. VAN DOOREN
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 82 en nr. 3, fol. 112
F. GUILIELMUS VAN BAAR,
fabrikant, gehuwd met MARIA CATH.
VAN DOOREN
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2,
fol. 82 en nr. 3, fol. 112
G. MARIA CATHARINA VAN DOOREN, weduwe van GUILIEL'.RJS VAN BAAR
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 181 r, aanslag 1 g. 6 st. 0
1).
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol
82
en nr. 3, fol. 112
H. ANTHONIJ VAN BAAR, burgemeester en
koopman (bij kontrakt
van 1786)
"Huijs Den Endenpoel en hof"
grootte: 131 r, aanslag 1 g. 6 St. 0
D.
verpondingsboek Kerkhof nr.
4, fol, til, nr. 5, fol. 86 en
nr.-6, fol. 86

1721

1739

1773

1778

1783

1786

Uit de kadastrale leggers der gemeente Oirschot resulteren de volgende eigenaars:
I. ARNOLDUS THEODORUS VAN BAAR, zoon van Anthonij
"this en erf"
grootte: 4 roeden 72 ellen
F 545,
art. 1 7
/52
"Tuin"
grootte: 13 roeden 10 ellen
F 546,
art. 17/53
J. FRANCISCUS ANT. TRET, vroed- en heelmeester, en JACOBA
MARG TREF
"Huis en erf"
grootte: 4 roeden 72 ellen
"Tuin"
grootte: 13 roeden 10 ellen
F 545 en 546, art. 984/4 en 5
(1864 brand en herbouw, nu F 2215: Huis, looierij en
erf, 5 roeden 62 ellen, F 2216: Tuin, 12 roeden 20
ellen)
K. ADRIANUS RENARDUS TRET, burgemeester en winkelier (door
koop)
"Huis, looierij en erf"
grootte: 5 roeden 62 ellen
F 2215, art. 2621/15
(1888: 3 roeden 60 ellen naar F 2216, nu: huis,
2 A 2 CA, F 2951)
"Tuin"
12 roeden 20 ellen
F 2216, art. 2621/16
(1888: 3 roeden 60 ellen van F 2215, nu tuin, 15 A
80 CA, F 2950)
L. HENRICUS JOH. TERMEER, leerlooier, geb. 1853
"Huis"
grootte: 2 A 2 CA
F 2951, art. 328 7/1 3
"Tuin"
grootte: 15 A 80 CA
F 2950, art. 3287/12
HENRICUS JOHANNES TERMEER, leerlooier, geb. 1886,
EN CONS.
"Huis"
grootte: 2 A 2 CA
F 2951, art. 4591/10
"Tuin"
grootte: 15 A 80 CA
F 2950, art. 4591/9
N. ADRIANA ANTHONIA JOH. TERMEER en 7 CONS.

1832

1846

1871

1898

1914

1917
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516
504
338

523
$2

344

541
$1,0

546

547

555

0. AFVALBEDRIJF TEXTIEL N.V., Spoordonkseweg 7
"Huis en tuin"
grootte: 17 A 82 CA
F 4221, art. 6832/3

1957

P. WILHELMINA HENDRIKA MARIA LEIJTEN, bedrijfsleidster
"Huis en tuin"
grootte: 17 A 82 CA
F 4221, art. 7228/1

1960

Q. DE GEMEENTE OIRSCHCW
"Huis en tuin"
grootte: 17 A 82 CA
F 4221, art. 485/3756, nu art. 485/4142

1969

27.

"Pand

Gasthuisstraat

5,

sektieF5

De monumentenlijst geeft van dit pand de volgende omschrijving:
"Hoekpand St.-Jorisstraat. Wit dorpshuis
met omlijste ingang." Men
had er nog aan moeten
toevoegen: "gebouw van oudheidkundige en historische waarde." Wanneer wij namelijk vanuit de
oudste kadastrale
leggers ditpand terug vervolgen in de oude verpondingsregisters kunnen de volgende eigenaars vanaf 1640 worden gevonden.
Dit wilniet
zeggen, dat het huidige gebouw reeds van 1640 dateert. De keldergewelven zijn o.i. echter vanoudere datum dan de daarop gegrondveste
woning.

556
560

565

566

CR5CHOT co.
1892

569

5ECila
F (GEDEELTEL:"1
M.T. E.".URLINC X.

0
kwasseh--

grootte: 2 A 2 CA
F. 2951, art. 4626/71
"Tuin"
grootte: 15 A 80 CA
F 2950, art. 4626/70
(1954 vereniging van F 2950 en F 2951 in F 4221, huis en
tuin, 17 A 82 CA)

446

So

maal1

456

456

A. BARBARA, DE WEDUWE VAN ODULPHUS GOOSSENS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 91

1640

3. DANIEL ODULPHUS GOOSSENS
"Ildijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 91 en 79v

1673

C. ANNA, DE WEDUWE VAN DANIEL ODULPHUS GOOSSENS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol.
91 en 79v

1682

- 192 D. JAN HENDRICK BAIJENS, gehuwd met MARIA
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fól. 91 en 79"
E. MARIA, DE WEDUWE VAN JAN BAIJENS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 97"
F. JOSEPH JANSSE BAIJENS
Iuijsken en de Aenstede"
"Blijs en Hof met het Cleijn I
grootte: 1 lopen 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 3, fol. 133, nr. 2, fol. 98
en nr. 4, fol. 94v
G. CAREL HENDRICK JACOB BARON SWEERTS DE LANDAS (door koop)
"Wijs en Hof met het Cleijn Huijskén en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 4, fol. 132, nr. 5, fol. 131
H. CORNELIS GOORTS K134PS (door koop)
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 96
I. ADRIAEN, THEODORUS, WILHELMUS, JOHANNES, CATHARINA,
GOVERDINA EN HELENA, kinderen van CORNELIS GOORTS KEMPS
"Huijs en Hof met het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
.verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 96
J. THEODORUS CORNELISSE KE1PS
"Wijs en Hof niet het Cleijn Huijsken en de Aenstede"
grootte: 1 lopen, 42 roijen, aanslag 4 g. 9 st. 14 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 6, fol. 98
De kadastrale leggers sluiten aan met:
K. DE ERVEN THEODORUS CORNELISSE MIPS
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen
L. JOHANNA MARIA VAN HEESWIJK, WEDUWE VAN ANTEONIJ DE
KROON (Oerle)
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
.
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen
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1700

1732

afl

1745
1832
Sektie F 328
1773

•

rh,

1790

1795
n. • : Ij.

1800

1832

1885
Sektie F 328
•

art.296

1841
zart.1066

M. JOHANNA DE KROON
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen

1851
art.1146
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195

1952
Sektie F 2807

0. MARIA ELISABETH MESSING, WEDUWE VAN CORNELIS DE
KROON, ANTHONIUS JOSEPI{JS DE KROON (Nijmegen),
CORNELIA CATHARINA. ADUANA DE KROON
(samenvoeging van F 327, 328, 329 in F. 2807)
"Huis en tuin"
grootte: 17 roeden 2 ellen

1874

P. DE ROOMSCH CATHOLIJKE ARMEN VAN OIRSCHOT, door koop
sektie F 2807, art. 489, volgnummers 135/136/137
"Huis, schuur en tuin"
grootte: 17 roeden 2 ellen
Q. STICHTING ST.-JORIS
schuur, tuin en jeugdgebouw"
grootte: 17 A 2 CA
sektie F 2807, art. 7807, volgnr. 4

1898

met de sekties F 4516, 3104, 4517, 2806
In 1968: vereniging
en 4231 tot sektie F 5254, art. 8194
"Bejaardentehuis, café, woonhuis, klooster, kapel, tuin,
transformatorhuisje en jeugdgebouw"
grootte: 1 bunder 46 A 70 CA (13 CA gemeente Oirschot)

,gu

IX. HET HOF VAN HEERENBEKE ONDER OIRSCHOT
(door Felix Maes, archivaris abdij van 't Park)

1973
F 5254

(vervolg)
DE GOEDEREN VAN HET HOF VAN HEERENBEKE IN 1650

N. CORNELIS DE KROON
sektie F nr. 325, weiland: 39 roeden en 40 ellen
326, boomgaard: 6 roeden en 10 ellen
327, huis en erf: 4 roeden en 1 el
328, huis: 51 ellen
329, tuin: 12 roeden en 50 ellen
totaal: 1 lopen, 12 roeden en 52 ellen

o.m. 1873
art.1146

Laten we nu eerst, aan de hand van de "caerte van Heerenbeke" (1), die
deel uitmaakt van het "Typographieboeck" van de abdij van Park (2), de
lijst doorlopen van de goederen, welke in 1650 bij deze hoeve hoorden
(3).
In 1650 werden de landen, beemden en bossen gemeten door Mr. Cornelis
Groef, gezworen landmeter,. in aanwezigheid van Peter en Jan van Cellenbergh, volgens de maat van 's-Hertogenbosch, 20 voet is een roede.
Een lopen (of lopensaet) = 50 roeden; 8 lopen -.- 1 bunder.
1. De "rauw elsdonck", gelegen op het uiterste van de hoeve naar Oirschot toe.
Regen. 1) de "gemeynte", genoemd "int elsdonck"; 2) de "panenstege",
I
tlacke
die ook "gemeynte" is, van omtrent 40 voet breed; 3) de
elsdonck"; 4) de "smalle elsdonck".
Noot: Deze elsdonk is bijna geheel elze- en berkebos, en zou een
goed bos worden als de beesten daaruit werden gehouden. De grootte
van dit perceel staat onder nr. 2.
2. Een beemd, geheten "het black elsdonck", naast het voorgaande. De
twee samen zijn 8 bunder, 3 lopen, 6 roeden, 3 voet.
3. De "pepenbempt" naast voorgaande: 2 bunder, 4 lopen.
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-196Noot: Tussen de "papenbempt" en de "blacke elsdonck" ligt een
gemeynte" van ongeveer 40 voet breed, die de vorm heeft van een
baan. De gemeente Oirschot heeft soms gepretendeerd dat het een
heerbaan moest zijn van Oirschot naar 's-Hertogenbosch; maar voor
zover de menselijke herinnering gaat is daar niets van bekend. Het
is maar een dode "stege", geheten de "papenstege", omdat zij uitkomt op de papenbeemd van Park.
4. Een weiveld, de "smalle elsdonck": 15 lopen, 31 roeden, 17 voet.
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5. Een weiveld, geheten de "smalle waelsdonck": 2 bunder, 1 lopen,
13 roeden, 6 voet.
6. Een "rauwagie" van klein berkehout en meest hei, geheten "het
waeldoncksheyvelt": 9 lopen, 12 roeden, 13 voet.
7. Een weiveld, geheten "de leege waeldonckbempt": 3 bunder, 19 roeden, 17 voet.
8. Een "rauwagie" van klein berkehout en meest hei, waar de schapen
gehoed werden, geheten "het buitenste waelsdonckheyvelt": 1 bunder, 6 lopen, 18 roeden, 7 voet.
9. Een weiveld, geheten "den hoogen waelsdonckbempt": 2 bunder, 2 lopen, 26 roeden, 11 voet.
10. Een weiveld, geheten, samen niet het volgende, "Meri Coppens Herbeke": 4 bunder, 3 lopen, 49 roeden.
11. Een weiveld, geheten,
Herbeke": 3 bunder, 3
12. Een weiveld, geheten,
4 bunder, 2 lopen, 15

samen met het voorgaande, 'Nerf Coppens
lopen, 24 roeden, 16 voet.
samen met het volgende, "rauw Herbeke":
roeden, 14 voet.

13. Een weiveld, geheten, samen met het voorgaande, "rauw Herbeke":
4 bunder, 4 lopen, 33 roeden, 14 voet.
14. Een weiveld, geheten "den Velderschen hoeck", voor een groot deel
elzehoutgewas en de rest zuur gras, laag, waterachtig van grond,
uitgenomen een hoek waar opgaande eiken staan: 4 bunder, 2 roeden,
14 voet.
15. Een weiveld, geheten "de 8 bunders", voor een groot deel elzehoutgewas en lage grond, gelijk het voorgaande: 8 bunder, 3 lopen,
33 roeden.
Regen. 1) de Velderse hoek en rauw Hersbeke; 2) de 6 bunder; 3) de
"cleyne hof" en het "hincxtenvelt"; 4).de Velderse hoeve.
16. Een maaibeemd , geheten de "sess bunders": 7 bunder, 1 lopen, 43
roeden.
17. Een bos, geheten "het calverenblock of calvereneusel": 1 bunder,
7 lopen, 43 roeden.
18. Het "heestersvelt", waarvan de eiken in 1653 verkocht zijn en
dat nu weer met eikels bezaaid is: 1 bunder, 23 roeden, 16 voet.
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19. De "achterste calverendriesch"n4 lopen, 29 roeden.
20. De "achterste hophof": 1 lopen, 33 roeden, 3 voet.
21. De "voorste hophof" met de voorgaande "calverendriesch": 6 lopen, 37 roeden, 1 voet.
22. HUIS en 110F, liggende in zijn grachten: 3 lopen, 20 roeden, 19
voet.
Regen. 1) de "cleyne hof" achter de schuur; 2) het "Calvereneusel" en de grote hof; 3) de "elsenwasch"; 4) het "hincxtenvelt".
23. De "cleynen hof", liggende achter de schuur: 1 lopen, 29 roeden,
10 voet.
Regen. 1) de 8 bunder; 2) de weg naar de 6 bunder; 3) de hof;
4) het "hincxtenvelt".
24. De "grote hof": 3 lopen, 38 roeden, 2 voet.
Regen. 1) de "stap" van de hof; 2) de "stapacker" hiernavolgend;
3) de stap naar het "moerevelt"; 4) de pachthof.
25. "De Stapacker": 2 bunder, 1 lopen, 5 roeden.
Regen. 1) de hophof en het "calveren loch"; 2) Adriaen Aertsen;
3) het "nieuw Zant", het moerevelt en de oude koeyakker"; 4) de
grote hof.
26. "Het hincxtenvelt", gelegen achter de hof: 1 bunder, 6 lopen, 10
roeden.
Regen. 1) de acht bunders; 2) de hof; 3) de "elsenwasch"; 4) de
Veldersche hoeve", toebehorende aan de Heer van Boxtel.
De
"oude koeyenacker" achter het nieuw land, daarin begrepen het
27.
"moerevelt", dat een weide is, samen 4 bunder, 6 lopen, 35 roeden.
Regen. 1) De "stapacker"; 2) Dielis Moppenbrouwers; 3) "heel en
half mutsen"; 4) de "grote dreve" en de "Coppel heesters".
- Een stuk land, geheten "heel mutsen en half mutsen: 1 bunder,
3 lopen, 38 roeden.
Regen. .1) de oude koeyacker en het nieuwe land; 3) de voetweg van
Oirschot naar Dimde; 4) de "grote dreve".
- Een weide, geheten "het cleyn heycampke": 1 bunder, 3 lopen, 5
roeden.
- Een stuk weide genomen uit de "groote heycamp": 6 lopen, 30 roeden.
- Een stuk land, geheten "de groote heycamp": 2 bunder, 6 lopen,
8 roeden.
van nr. 27 zijn tesamen 12 bunder, 6 lopen, 4
Al deze percelen
roeden, 14 voet.
28. Een weiveld, geheten "de voorste en achterste vleuge": 16 bunder,
2 lopen, 25 roeden.
Een
geheten "de heycant": 4 bunder, 4 lopen, 11 roeden,
29. 14 voet.
Daar drijft de pachter zijn schapen op en haalt hij "schabben voor
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sijnen brandt". (4)
30. Een weiveld, gelegen over de dreef, naar de Velderse hoeve, geheten "out Herbeke": 4 bunder, 5 lopen, 9 roeden.
(De grachten tussen Herbeke en de Velderse hoeve horen toe aan
eerstgenoemde en moeten door haar onderhouden worden; en al het
water komende van de hei naar Heerebeke, moet door die gracht en
de hoeve van Velder zijn verloop hebben. Van 1605 tot 1609 is
daarover kwestie gerezen tussen de Heer van Boxtel en Park.)
31. Een weiveld aan de overkant van de dreef naar Oirschot toe, ook
genoemd "out Herbeke": 7 bunder, 3 lopen, 11 roeden, 8 voet.
32. Een beemd, gelegen naast voorgaand perceel, geheten "het smal
velt": 2 bunder, 7 lopen, 11 roeden, 8 voet.
33. De maaibeemd, gelegen naast het
25 roeden, 6 voet.

"smal velt": 4 bunder, 1 lopen,

Al de vermelde percelen liggen aan elkaar als in een stuk, en rondom
wallen en grachten. Vroeger waren dat twee pachthoven. Nu, in 1650,
staat het huis met de hoeve in het midden van heel het erf. Naar het
westen, langs de kant van Boxtel, noemt men de streek "out Herbeke" en
naar het oosten "nieuw Herbeke".
Noten:
(1) Zie Campinia, aflevering 14, blz. 71
(2) Zie F. Maes, Inventaris van de Figuratieve Kaarten ..... M.G.O.K.
L., XI (1971), p. 1-38.
(3) A.A.F., R IX, 3, f.63 en vlg.
(4) Schabben zijn zoden van veenachtige heidegrond, die gedroogd als
brandstof gebruikt werden. Hen maakte er ook "plaggenhutten" mee.
(wordt vervolgd)

Verponding
Oirschot-Best
Oistelbeers
Middelbeers
Eersel
Duijsel
Hapert
Hoogeloon
Castelre
Dommelen
Rijthoven
Steensel
Bladel
Reusel
Netersel
Lommel
Oirle
Vessem
Meerfeithoven
Wintelre
Knegsel
Gestel
Strijp en Eeckart
Verckensweert
Waelre
Aelst
Velthoven
Blaerthem
Woensel
Seelst
Eijndhoven

Koningsbede

10185 g.
762 "
335 "
1380 "
3544 "
384 "
655 "
916 "
403 '
1029 "
750 "
1594 ij
393 "
1137 "
1342 '
455 "
2215 "
1400 "
1216 "
402 "
621 "
250 "
930 "
750 "
1180 "
1403 "
877 "
826 "
1745 "
590 "
4266 "
1600 "
1600 "

2473 g.
236 "
151 "
537 "
805 "
132 "
206 "
289 "
141 "
418 "
179 "
352 "
138 "
522 "
391 "
818
277
277
168
168
86
283
217
377
402
333
212
375
131
667
270
815

"
"
"
"
"
"
"
n

"
"
"
"
"
"
"
"
"
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UD-HOogw, begrijpt dus hier uit,. dat ik mij in mijnen ouden dag in
zeer netelige omstandigheden bevind, en ik weet maar eenen middel om
mij in dezelve te redden: dat te weten U Doorl. Hoogw. zoude kunnen
1. De parochie van deH. Caecilia te Veldhoven onder het pastoraat
inschikken mijnen Eerw. Heer kapellaan J. Pijnenburg als pastoor van
van Gerardus Verhoeven, 1826 - 1875.
Veldhoven te benoemen, bij welke ik dan mijnzelven zoude in de kost
(door Th. A. Kuypers) (vervolg)
begeven, waardoor ik dan in eens mij van alle last, zoo van huishouD. De pastoor en mensGerardus Verhoeven den als van gemeente, zag ontslagen.
Ik heb reed(s) 101 jaar zijn Eerw. als kapelaan gehad, en heb bij onGERARDUS VERHOEVEN
dervinding de gegrond(e hoop) en vertrouwen, dat zijn Eerw., die mij
Geboren te 's-Hertogenbosch op 20 juni 1792 en overleden op de
als pastoor altijd geëerbiedigd heeft, mij ook in mijnen ouden dag
avond van Witte Donderdag te Veldhoven, 23 maart 1875.
tot troost en genoegen zal dienen, daarenboven heeft zijn Eerw. reeds
in eene of andere onpasselijkheid, die mij nog al overkwamen, altijd
Op 22 augustus 1872, hersteld van een zware ziekte, waarbij hem de
met bereidwilligheid voor mij in de weer geweest, terwijl nu ook nog
laatste sakramenten waren toegediend, schreef pastoor Gerardus Verhet grootste gedeelte der biechtelingen op zijne schouderen berusten.
hoeven een brief aan zijn vaderlijke vriend, Mgr. J. Zwijsen, aartsDezen
mijnen voorstel, D.W. Heer, is volstrekt geene gunst, die ik
bisschop van 's-Hertogenbosch. Het was de eerste keer in zijn leven,
voor mijnen Eerw. kapelaan verzoek, maar eene gunst voor mij in mijdat hij om een persoonlijke gunst vroeg, noodgedwongen door de psynen ouden dag. Immers in de eerste plaats is de gemeente van Veldhochische en fysieke toestand waarin hij zich toen bevond. De brief is
ven om hare stoffelijken of inkomsten niet zeer te ambitioneren, en
met vaste hand geschreven. Zijn geest was nog helder. Voor mij is detelt daarenboven eene menigte armen of behoeftigen, zoo als af te leize brief "un vrai document humain".
den is, dat van 780 communicanten meer als 200 communicanten geene
"Doorluchtigste Hoogwaardig Heer!
'communicantgelden betalen; sommige dezer worden, alhoewel zeer karig,
Daar ik nu reeds 80 jaren gepasseerd de gebreken van den ouden dag
door het gemeente armbestuur bedeeld (R C armbestuur hebben wij hier
zeer begin te gevoelen, zoo neem ik de vrijheid mij voor uwe vaderniet) zoodat van deze en overige armen niet weinig op ons te nederlijke voeten te neder te werpen, ten einde mij in deze zaak, voor
komt, en waar in den Eerw, Heer kapellaan, als bemiddeld van zich
mij van het grootste belang, uwe hulp en troost in deze laatste dazelve geen geringe deel neemt, een reden te meer, waarom ik mijne gegen van mijn leven te verleenen.
meente, die ik meer als 46 jaren bestuurd heb, aan de zorg van zijn
Mijne laatste ziekte in 1871 ben ik met Gods hulp te boven gekomen,
Eerw. zag overgegeven.
toch op deze jaren laat zoodanig eene ziekte gewonelijk eenige overDan in de tweede plaats, is het bijzonder als eene gunst voor mij,
blijfels na zich, hetgene ik vooral gewaar word in mijne beenen, zoodat ik de vrijpostigheid gebruik mijnen Eerw. Heer kapelaan als mijnen
dat ik met behulp van mijnen knecht mij dagelijks naar de kerk moet
opvolger in mijn leven te verzoeken. Mijn gestel, D.Hw. Heer, is van
laten brengen.
dien aard, dat ik voorzien in mijnen ouden dag nog al dikwerf met
Intusschen belooft mijn gestel nog al eenige jaren leven, of om beter
zinkingen en roos in het hoofd of andere rumatike pijnen in mijn rug
uit te drukken eenige jaren sukkelarij, dewijl ik nog al van tijd tot
en lenden te zullen aangevallen worden, ongemakken die mij vroeger
tijd eenige bezoeken krijg van zinkingen en roos in het hoofd en anzeer dikwerf gekweld hebben, en in mijnen ouden dag niet minderen.
dere rumatische pijnen in de lendenen etc. waarom den docter gewoon[Vel is waar deze ongemakken zijn niet doodelijk, toch kunnen mij wel
lijk zegt: dat voor mij de rust byzonder noodig is, en waarom ik ook
zomtijds zoo ver brengen, dat'ik dagen en weeken niet naar de kerk mij
na rijp overleg onder de hierna volgende bepaling resolveer mijn penkan begeven, en alzoo mij in de noodzakelijkheid mij zoude bevinden,
sioen te vragen, ten einde mij zoo van de onrust, die het bestuur van
dat mij eenen bijblijvende assistent wierd toegezonden, toch zulks
het huishouden als ook van de gemeente mij mede brengt, mij te ontzoude mijnen last en zorg niet verminderen, maar dubbeld bezwaren,
slaan, en alhoewel ik hier toe nimmer voornemens was over te gaan,
zoo omdat zulks mijne finantiele omstandigheden, voor al met den alzien ik hier nu nogtans voor mij de noodzakelijkheid in om met Gods
tijd klimmende duren tijd, niet zouden toelaten, als omdat ik hierhulp mijne levensdagen nog eenigen tijd te rekken.
door mij in eenen zwaarderen last van het huishouden zag gewikkeld,
Doch waar zal ik blijven, D.H.H.: bij mijne familie is volstrekt onwaarvan ik nu reeds mijnzelven geheel verlang te onttrekken, en kan
mogelijk; deze zijn alle behoeftige menschen. Hier of daar in de kost
onttrekken, indien ik het genoegen mag smaken aan mijn Eerw. kapelaan
gaan zal U.D.H. welligt beseffen, dat voor mij niet is om te doen. Om
alle mijne zorg als pastoor en als huisvader over te geven.
zelfs een huishouden op te rigten, dan heb ik meid en voor mijne perIk wil wel D.liw.H. gelooven dat mijnen voorstel of verzoek UD.H. vrijsoonlijke behoefteas ook knecht noodig, en zulks behalven dat mijne
postig zal voorkomen, dewijl mijn Eerw. Heer kapelaan nog maar ruim
finantiëele omstandigheden niet toelaten, zoude mij daarenboven weder13 jaren priester is, toch behalven zoo ik boven reeds opgemerkt heb,
om in de zorg van een huishouden wikkelen, waar van ik mij geheel verde pastorij van Veldhoven niet zoo te ambitioneren is, kan dezelve
lang te ontslaan.
wanneer ik mijn pensioen niet neem, nog al eenige jaren bezet blijven,
XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
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dat U D.H. mijnen voorstel geliefde aan te nemen, nog al jaren met
mij zoude kunnen sukkelen. Immers in deze jaren staat alles voor de
deur, en welligt zoude er niemand der heerera kapelaans onder die
voorwaarde van eenen ouden pastoor bij zich in te nemen op zoodanige
promotie zeer gretig zijn. Nog ook ik zoude mijnzalven hieraan gewagen, daar ik aan niemand anders mij met meer vertrouwen zoude overgeven; dit zoude waarlijk eene groote gdnst voor mij in de toekomst wezen.
Intusschen, D.Hw.H., om hier verder hierin ten mijnen gunsten te bewegen neem ik de vrijheid U D.H. de volgende omstandigheden van mijnen loopbaan als kapelaan en pastoor, waarvan ik nogtans nimmer eenige aanmerking heb gemaakt, hier aan te stippen. Vooreerst ben ik 9
jaren kapelaan op de Zwaluwe geweest, en wat ik onder mijnen eersten
pastoor verdriet en onrust gehad heb kan ik U D.H. niet schrijven; U
D.H. zal zulks kunnen besluiten uit de Archive van Zwaluwe van 1820
tot 1823. Er is hiervan nooit iets van mijne lippen gekomen, dan bij
mijne geestelijke overheid, tot wie ik in die voor mij pijnlijke omstandigheden mijnen toevlucht (genomen heb). Zijn HoogEerw. Antonius
van Alphen verzocht mij, mij in dit alles maar stil te houden, mij
belovende zulks later in aanmerking te nemen, dit weet ik zeker, en
meen ook, dat zijn HbogEerw. zegde, zulks te hebben genoteerd.
Dan ten tweede heb ik op Veldhoven zijnde twee jaren op verzoek van
Zijn hoog Eerw. vier
a vijf theologanten gehad en alhoewel het onderwijs, hetgene deze hier genoten, niet zeer groot was, heb ik nogtans
met eenen slaafschen arbeid mij hierop toegelegd, terwijl ik daarenboven in dien tijd mijne gemeente alleen had te bedienen, zonder dat
ik dit, nog ook op de bovengemelde omstandigheid van de Zwaluwe, immer eenige aanspraak gemaakt nog immer ergens om gevraagd heb, mij
zeer gaarne te vrede houdende in met mijne nederige gemeente, die
waarlijk mij geene overvloedige inkomsten gaf.
Wanneer ik dus D.Hw.H., eenige aanspraak mag maken voor bovengemelde
diensten, vraag ik niets anders dan dat U D.H. aan mijnen gemelde
voorstel voldoet, en hierdoor zal U D.H. niet alleen eenen grooten
dienst aan mij, maar ook aan geheel mijn gemeente bewijzen, die nogtans van dit mijn plan niets weet. Want zoo ik overtuigd ben bij
mijne laatste ziekte was geheel mijnen goede gemeente bezorgd voor
mij en hunne tweede zorg, dat dan ook weldra mijnen goeden kapellaan
zoude verwijderd worden.
Ik hoop DHw. dat ik weldra eene gunstige tijding op mijnen bovengemelden opstel zal mogen ontvangen. In welk vertrouwen ik mij met den
diepsten eerbied en hoogachting onderteeken
Doorluchtigste Hbogw. Heer
U DHoogw. dw. dienaar."
(w.g. G. Verhoeven, pastoor)
Na het lezen van deze voor zich zelf sprekende brief gaan we nu tachtig jaren terug.
Gerardus Verhoeven werd 20 juni 1792 te 's-Hertogenbosch geboren als
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broer Jeannes werd bijna twee jaar eerder op 29 augustus 1790 geboren.
Zijn ouders waren niet onbemiddeld en waarschijnlijk mensen uit de
werkende middenstand. Het is niet bekend of uit dit huwelijk nog meer
kinderen geboren werden. Vader Arnoldus Verhoeven kwam vroeg te overlijden. Moeder Verhoeven ging wonen te Heukelom bij Oisterwijk. Joannes werd broodbakker te 's-Hertogenbosch en Gerardus wilde priester
worden. Na de lagere studies volgde hij de theologische opleiding op
het seminarie te Herlaar-St.-Michielsgestel. Op 16 november 1814 tekenden "Hendrina van Doorn zonder beroep, wonende te Heukelom bij Oisterwijk, weduwe wijlen Arnoldus Verhoeven, en Joannes Verhoeven,
broodbakker te 's-Hertogenbosch" een akte, waarbij zij verklaarden,
dat zij of hun erfgenamen op zich namen aan Gerardus Verhoeven "student in de theologie in het seminarium te Hálder" als dit noodzakelijk
zou zijn, jaarlijks honderd en vijftig gulden uit te keren als "titel
patrimonieel". Deze verklaring was nodig, omdat volgens kerkelijk
voorschrift iedere wijdeling over voldoende inkomsten moest kunnen
beschikken, wilde hij tot de hogere wijdingen toegelaten worden. Door
deze maatregel wilde de kerkelijke overheid voorkomen, dat een priester bij eventueel ontbreken van kerkelijke inkomsten tot de bedelstaf
zou vervallen. (Akte in Archief BisdaM)
Vikaris Antonius van Alphen, de toenmalige bestuurder van het vikariaat van het voormalig bisdom 's-Hertogenbosch, bezat geen bisschoppelijke waardigheid. Eventuele kandidaten voor de wijdingen ontvingen
van hem de z.g. litterae dimissionales, d.w.z. een verklaring van de
eigen overheid, dat een kandidaat gemachtigd was de wijdingen van een
andere bisschop te ontvangen. Zo tekende Antonius van Alphen in zijn
persoonlijk aantekenboek (Archief bisdom) aan: "23 April (1815) heb
ik de "litterae dimissionales" gegeven, nodig voor de wijding tot
diaken van Gerardus Verhoeven, geboortig uit 's-Hértogenbosch". In
het jaar daarop, in 1816, werd Gerardus Verhoeven te Brussel tot
priester gewijd. Waarschijnlijk op 6 maart. Op die dag werd Johannes
Zwijsen, zijn aartsbisschop, in Brussel diaken gewijd door Mgr. Joh.
Bapt. van Velden v. Melroij, bisschop van Roermond.
18 December (1816) noteerde Antonius van Alphen in zijn notitieboek:
"ik heb een kapelanie opgericht in de Zwaluwe en als kapelaan aldaar
aangesteld Gerardus Verhoeven en hem jurisdictie (= verlof tot biechthoren) verleend tot Pinksteren 1817." In dit zelfde boek staat aangetekend, dat deze jurisdiktie in 1817, 1819, 1821, 1823 en 1825 telkens voor twee jaar verlengd werd.
De jaren in de Zwaluwe zijn voor de jonge kapelaan een verschrikkelijke beproeving geweest (zie bovengemelde brief). Op tachtigjarige leeftijd is hij dit trauma nog niet kwijt. Wat zich onder het pastoraat
van Cornelius van den Bosch heeft afgespeeld, weet ik niet. In 1824
deed deze pastoor afstand van zijn pastoraat. De kapelaan klaagde zijn
nood bij vikaris van Alphen. Deze gaf hem de raad hierover maar te
zwijgen. Later wilde de vikaris wel rekening houden met wat er allemaal gebeurd was. Intussen zat de jonge priester met de moeilijkheden.
hij zijn hart eens
Hij mocht er net niemand over praten. Nergens kon
luchten. Hij moest alles geheel alleen verwerken. Voor een pasgewijd
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nen knakken. De kapelaan bleef zijn priesterschap trouw. Ongetwijfeld hebben deze jaren diepe sporen nagelaten en de ervaringen als
kapelaan hebben zijn later leven en handelen zeker beinvloed.
Nauwgezet, bijna scrupuleus consciëntieus en erg rechtlijnig denkend
had hij te lijden onder soms langdurige depressies. De spanningen,
die hij als kapelaan te verwerken kreeg, zullen deze aanleg zeker
versterkt hebben. Heel zijn leven leed pastoor Verhoeven aan zogenaamde "zinkingen" in het hoofd. Een sterk motief voor het aanstellen van
een vaste kapelaan te Veldhoven in 1846 was het feit, dat pastoor
Verhoeven geen man was om alleen te zijn. Hij had een vertrouwd iemand
nodig, met wie hij zijn zorgen kon bepraten. Verwijten, ook al waren
ze ongegrond, trok hij zich heel erg aan.
Na het heengaan van pastoor Corn. van den Bosch was hij nog twee jaar
kapelaan bij pastoor Wilhelmus Priems, geboortig uit Tilburg. De laatste notitie over Gerardus Verhoeven in het notitieboek
ren vikaris van
Alphen is de volgende: "15 juli 1826 heb ik het pastoraat van Veldhoven - vrijgekomen door de dood van de Eerw. Heer Jacobus Anthonis,
overl. 28 juni - opgedragen aan de Eerw. Heer Gerardus Verhoeven, kapelaan op de Zwaluwe."
Aan deze benoeming was een bezoek voorafgegaan van Henricus van den
Wildenberg en Josephus van Esbeek, de twee kerkmeesters van de Caeciliaparochie te Veldhoven, bij vikaris van,Alphen te Schijndel. Zij
kwamen mededelen, dat door de dood van pastoor J. Anthonis hun parochie vakant was. Tevens maakten zij van de gelegenheid gebruik, om
verlof te vragen hun schuurkerk te mogen vergroten en de nodige reparaties aan de pastorie te verrichten. De vikaris gaf zijn goedkeuring
aan de voorgelegde plannen. Met de dood van pastoor J. Anthonis kwam
een einde aan de lange reeks van Witheren-pastoors. Reeds in de dertiende eeuw bezat de norbertijnerabdij van Floreffe het benoemingsrecht van Veldhoven. In 1615 werd Postel een zelfstandige abdij en
vanaf die tijd waren de pastoors van Veldhoven steeds Witheren van
Postel. Tijdens de troebelen na de Franse Revolutie werd in 1794 de
abdij door Franse troepen geplunderd. In 1797 trokken de paters
noodgedwongen uit Postel weg, de abdij hield op te bestaan, gebouwen
en landerijen werden verkocht. Her en der verstrooiden zich de paters
of vonden onderdak op pastorieën van aan hun zorg toevertrouwde parochies. De abdij van Postel was niet meer in staat nieuwe pastoors
te leveren. Zo werd Gerardus Verhoeven, sekulier priester van het
vikariaat van s-Hertogenbosch, de eerste "zwarte" pastoor van Veldhoven.
Gelukkig is eet geschilderd portret van pastoor Verhoeven bewaard gebleven. Het bevindt zich op de zolder (!) van de pastorie van Veldhoven-H.Caecilia. Te oordelen naar dit portret was pastoor Verhoeven
niet groot, hooguit middelmatig van gestalte. Tijdens het fotograferen van dit schilderstuk door fotograaf Paul Vos uit Best, die met
een paar sterke lampen het geheel in een fel licht zette, hebben we
samen met moeite de signering en datering kunnen ontdekken. Uiteindelijk hebben we in de linkeronderhoek ontcijferd D.v.Nederveen en daaronder het jaartal 1844, na aanvankelijk gedacht te hebben dat er 1866
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Pastoor Verhoeven heeft zeker de bedoeling gehad door dit portret met
'hij
het nageslacht verbonden te blijven en niet vergeten te worden.
deed verschillende schenkingen, opdat latere geslachten hem in hun
gebed zouden blijven gedenken. Hij had een sterk historisch bewustzijn. Op meerdere plaatsen in zijn geschriften klaagde hij, dat er
gebij zijn komst zo weinig stukken uit het verleden bewaard waren
bleven. hij deed dan ook zijn best om het parochiearchief goed bij te
houden en alles te noteren en te bewaren, wat voor hem en zijn opvolgers van belang zou kunnen zijn. Geschreven dokumenten waren hem
heilig. Een mooi voorbeeld hiervan is het volgende. Bij uitvaarten
was het gebruikelijk twee borden op de kommuniebank te zetten voor het
"offer". Het eerste bord was persoonlijk voor de pastoor, het tweede
bord werd volgens de huishoudster van pastoor Anthonis zogenaamd "aan
de bedelaars aan de deur en hier of daar aan andere huisarmen uitgedeeld. Doch dewijl ik hiervan niets authentiek (de onderstreping is
van pastoor Verhoeven zelf) geschreven heb gevonden, heb ik deze offer
eerst bij den offer van O.L. Vrouw gevoegd, dewijl dit alles in eenen
zeer ellendigen toestand was en later in dit jaar 1837 dien offer bij
de andere kerkegelden in ontvangst gebragt. Deze tweede offer bij de
lijken bedraagt eene zeer kleine som, zoo als uit de rekeningen blijkt
en aan mijnen opvolger blijken zal. Den armen is hier niet bij tekort
gekomen, dewijl ik de bedelaars en andere armen uit mijne eigene gelden bedeeld heb."
Jammer genoeg bleef hij in al zijn geschriften pastoor. Gelukkig zijn
in het archief van het bisdom nog al wat brieven bewaard gebleven,
waardoor we hem iets meer als mens leren kennen. Zijn geschilderd portret is geen warm menselijk schilderij. Het is het statieportret van
Gerardus Verhoeven, pastoor van Veldhoven. Uit mondelinge overlevering
is bekend, dat pastoor Verhoeven altijd een hondje bij zich had, waaraan hij zeer gehecht was. Op het portret van zijn baas heeft het trouwe dier echter geen plaats. Het heeft de schijn, dat pastoor Verhoeven bang is geweest voor eigen emotionaliteit. Zijn portret is de afbeelding van een ambtsdrager van de katholieke kerk, zich ten volle
van zijn gezag en verantwoordelijkheid bewust.
- overheersen in
1 Donkere kleuren - bruin, rood, grijs, groen en zwart
het schilderstuk. Het kalend hoofd is met een kalotje (z.g. soli Deo,
omdat het alleen voor God werd afgezet) bedekt. Opvallend zijn het
hoge voorhoofd, de - grote brede neus, de flinke oren en hangkin. Door
een bril met kleine, enigszins ovale glazen, in montuur gevat, zien
een paar melancholieke ogen ons aan. Van neus naar mondhoeken lopen
twee diepe groeven, die de opeengeklemde lippen markeren. Alles bijeen geen mooi, eerder een stug gezicht. Bij iemand, die het portret
voor de eerste keer ziet, maakt het de indruk van een strenge en harde persoonlijkheid.
Gekleed in zwarte toog met priesterboord en omgord met een brede sjerp
zit pastoor Verhoeven in een leunstoel voor een rond tafeltje. Zijn
linkerhand rust gedeeltelijk op de leuning, met zijn rechterhand houdt
hij het brevier vast, dat geopend voor hem ligt. Op de achtergrond is
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kerkje met sierlijk torentje. Voor de ingang van het kerkje zijn
twee nissen gebouwd, in een daarvan is gedeeltelijk een beeltenis
zichtbaar. Een oud vrouwtje passeert juist het kerkje, dat heel
dicht bij een onverharde weg ligt. Een boom en wat struiken geven
het geheel een rustiek karakter. Uit oude foto's (zie: Veldhoven in
oude ansichten) weten we, dat het echte kerkje er heel wat poverder
uitgezien heeft.
(wordt vervolgd)
2. GENEALOGISCHE REEKS VAN W.J.C. SENOERS TE VALKENSWAARD
(Zeelst-Bergeijk-Luyksgestel-Valkenswaard)
(door W.J.C. Sender•s, Valkenierstraat Oost 195, Valkenswaard)
(vervolg)
X.

Wilhelmus Senders
Wilhelmus werd geboren te Valkenswaard op 31-3-1873 en overleed
te Valkenswaard op 26-11-1937.
[lij was achtereenvolgens telegraafbode, onderhoudsman bij de
Spoorwegen en na zijn vervroegde pensionering op 1-1-1924 landbouwer.
Hij huwt op 24-4-1899 te Valkenswaard met Petronella Catharina
Maria van Nunen, dochter van Wilhelmus van Nunen en Henrica Gevers. Zij werd geboren op 4-9-1871 te Nuenen en overleed te Valkenswaard op 27-9-1912, slechts 41 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden, allen te Valkenswaard, 9 kinderen geboren:

Johanna Maria Petronella
28-7-1904
•
Zij huwt op 16-7-1927 te Valkenswaard met Petrus Woutherus van
Rooy, geboren op 4-2-1905 te Valkenswaard en aldaar overleden
op 26-9-1959. Uit dit huwelijk worden, allen te Valkenswaard, 6
kinderen geboren.
Ferdinandus
1-8-1906
Hij was van beroep rijwielhandeIaar en onderhoudschef. Hij huwt
op 26-10-1935 te Valkenswaard met Petronella Maria Antonia Peels,
geboren op 15-6-1912 te Valkenswaard. Uit dit huwelijk worden,
allen te Valkenswaard, 12 kinderen geboren, namelijk:
a. Willem Gerard Bernhard, 7-1-1937
b. Gerardus Henricus, 20-1-1938
c. Petronella Johanna Maria, 20-2-1939
d. Joseph Johannes Maria, 5-5-1940
e. Ferdinandus Wilhelmus Antonius, 19-7-1941
overleden te Luik, België na een ongeval
f. Anna Maria Adriana, 14-2-1944
g. Henrica Amelia, 14-6-1945
h. Wilhelmina Francisca, 4-9-1946
i. Angelina Johanna Maria, 5-8-1948
j. Maria Johanna, 8-6-1951, te Eindhoven
k. Johannes Wilhelmus Petrus, 5-8-1952
1. Gerarda Gijsberta Theresia, 3-8-1953
Petrus Antonius
24-1-1908
overleden op 3-4-1910 te Valkenswaard

Johannes Bernardus
20-3-1900

Albertus Gerardus
24-1-1910

Hij was sigarenmaker van beroep. Hij .huwt met Maria van Lierop,
dochter van Johannes van Lierop en Adriana van Vlokhoven, geboren op 28-2-1905 te Valkenswaard.
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, namelijk:
a. 17-10-1929 te Valkenswaard, overleden 13-12-1929 te Eindhoven.
b. 14-11-1943 te Leiderdorp Adriana Petronella Maria.

Hij was smid van beroep en een van de laatste smeden, die ook
paarden kon beslaan. Zijn oude smidse in de Peperstraat dateert
uit de 17de eeuw.
Hij huwt op 25-7-1942 te Valkenswaard met Goverdina Driessen,
dochter van Petrus Driessen en Helena Verhoeven, geboren op 264-1913 te Valkenswaard.
Albert Senders overleed op 22-5-1971 in het Sint Josephziekenhuis te Eindhoven.
Uit dit huwelijk werden te Valkenswaard 4 kinderen geboren, na-

Wilhelmus Albertus
20-3-1900

(volgt XI)

Henrica Wilhelmina Ferdinanda
12-8-1901
Zij huwt op 17-1-1923 te Valkenswaard met Johannes Franciscus
Smits (treinmachinist), geboren te Beek en Donk op 22-1-1897,
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, waarvan 1 tweeling.
Ferdinanda Maria
2-2-1903
overleden 6-2-1908 te Valkenswaard

melijk:
a.
b.
c.
d.

Petronella Wilhelmina Helena Cornelia, 21-1-1945
Helena Johanna Petronella Cornelia, 2-5-1947
Wilhelmus Peter Henrica Cornelis, 17-8-1952
Petrus Adrianus Cornelis, 17-8-1952

Johanna Maria Petronella
10-5-1912
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(mijnwerker van beroep), zoon van Wilhelmus Davits en Maria Helena Janssen en geboren op 20-6-1912 te Valkenswaard.
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, een te Valkenswaard
en 5 te Achel.
Het gezin vestigde zich per 1-8-1936 te Achel in België.
XI.

Wilhelmus Albertus Senders
Wilhelmus Albertus Senders werd op 20-3-1900 te Valkenswaard geboren, samen met zijn tweelingbroer Johannes.Bernardus (zie X.
nr. 1).
Wilhelmus is zijn hele leven in de tabaksindustrie werkzaam geweest, eerst als sigarenmaker, later als deksorteerder.
Hij huwde op 1-3-1930 te Valkenswaard met Amelia Maria Baeten,
dochter van Pieter Jan Baeten en Catharina Elisabeth Vaes, geboren op 7-7-1893 te Zonhoven in België.
In 1909 trad Amelia als dienstbode in dienst bij de familie
}rtholomeus te Hbuthalen, in 1925 ging zij met deze familie
mee naar Brussel. Na nog een jaar bij een oude suikertante te
hebben gediend, vestigde zij zich in Valkenswaard als dienstbode bij de toenmalige notaris H.B.C.T. de Wit.
Uit dit huwelijk werd een zoon geboren en wel Wilhelmus Johannes
Cornelis Senders op 17-10-1935 te Valkenswaard (volgt XII).

XII. Wilhelmus Johannes Cornelis Senders
Wim Senders werd geboren op 17-10-1935 te Valkenswaard als zoon
van Wilhelmus Albertus Senders en Amelia Maria Baeten. Wim Senders, van beroep accountant, huwt te Valkenswaard op 12-11-1960
(kerkelijk huwelijk 26-11-1960) met Theodora Maria Rijkers, dochter van Joseph Rijkers en Francisca Cardinaal, geboren te Valkenswaard op 8-9-1935.
Uit dit huwelijk worden te Valkenswaard 3 kinderen geboren, namelijk:
a, Yvonne Francisca Amelia Anna, 7-5-1962
b. Astrid Theodora Johanna Henrica, 10-10-1967
c. Wilhelmus Josephus Alexander Marcellus, 17-2-1970.
3. ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonenborgh)
van 1620 tot 1972, genummerd in alfabetische orde der voornamen
met ouders en kinderen VAN CROONENBURG.
(door A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat 31 B, Rotterdam
3)

(vervolg)
17. ADRIAN' BERNARDI VAN CRONENBURG
17-2-1626 Best.
met

Joseph Mathieu van den Dijk
Kinderen:
Gijsbert + 1629

+ 4-3-1628

18. ADRIANI GISBERTI VAN CRONENBURGH

26-12-1718 Best
+ 5- 2-1784 Best

9-2-1744 Best
met
flénrica Wilhelmi Schepens
Kinderen:
Anna Maria, 15-1-1745
Allegonda, 1-12-1747
Joanna, 15-10-1750
Gijsberti, 19-9-1752
19. ADRIAN' GISBERTI CRONENBORCH
+ 1618
met
Magtilda Jois Gisberti van de Loo
Kinderen:
Elisabeth, 13-11-1619
Michael, 27-9-1621
Gisberti, 13-10-1622
Hillegonda, 22-7-1625
Johanna, 19-12-1627
Guillienne, 18-9-1630
Henricus, 19-1-1631Henrica, 19-1-1632
Guillemus, 28-8-1634

+ 16-3-1636 Best

20. ADRIANUS VAN CRONENBURGH
Breda
met Adriana Knicker
Kinderen:
Petrus, 30-12-1678
21. ADRIANE VAN CRONENBURGH
Breda
met
Adriana Jans
Kinderen:
Johanna Maria, 5-12-1682.
22. ADRIANUS VAN KRONENBURG
21-11-1852, Best
met
Anna Maria van den Boom
V. Hendrik v.d. Boom
M. Hendrika Joseph Essems
V. Godefridi van Kronenburg
M. Anna Maria Adriani van Cuyck
23. ADRIANUS BARTHOLOVEUS VAN CRONENBURG
21-6-1923, Den Helder
met
Erna Maria Dorothea Amecke

2-4-1797 Best
26-3-1816 Best

17-11-1901 Stratum
29-11-1889 Magdeburg
+ 11-10-1942 Rotterdam
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Friedrich Otto Carl Amecke
Maria Dorotea H011stein
26-5-1943, Rotterdam
Roberta Ie Clercq
d.v.
Simon le Clercq
Marie Johan de Visser
V. Franciscus van Cronenburg
M. Maria Elisabeth van Luyt

5. DE MANNELIJKE LIJN IN DE STAMBOMEN VAN a) GERARDUS THEODORUS

29-10-1903 Rotterdam

NOG EENS TIEN GESLACHTEN VAN DE WAL.

24. ADRIANUS CYRAPHINUS VAN KRCNENBURG
9-4-1936 Eindhoven
met
Johanna Maria Josephina Beelen
V. Henricus van Ktonenburg
M. Jacoba Maria van der Linden
Kinderen:
Leonardus Henricus Adrianus Therèse, 30-8-1936
Henricus Joannes Jacobus, 21-8-1937
Hubertus Johannes, 31-8-1942
Jacobus, 23-12-?

12-10-1911 te St.Michitelsgestel

(samengesteld door J.A.G.M. van de Wal, J.F.C. Linthorststraat 4 te Best)
(men vergelijke de eerder gepubliceerde stamlijst: Campinia,
aflevering 9, blz. 26 - 29).

2-2-1914 Gestel

(wordt vervolgd)
4.

ELFRIDUS VAN DE WAL#,geb. 19-4-1925 te Oirschot, Koestraat 29
te Oirschot; b) JOHANNES ADRIANUS CAROLUS GODEFRIDUS VAN DE
WAL Q,geb. 9-11-1936 te Oirschot, Lubberstraat 11 te Oirschot;
c) HENRICUS JACOBUS VAN DE WAL*, geb. 27-12-1923 te Oirschot,
*
Spoordonkseweg 137 te Oirschot, ADRIANUS JOANNES , geb. 28-3
1 925 te Oirschot, Ontario in Canada, Paincourt RR 1, HENRICUS
FRANCISCUS*, geb. 22-8-1928 te Oirschot, Geeneindseweg 2 te
Oirschot.

NOG EENS; DEN OEIENBOSCH (te Veldhoven)

Een onzer lezers, mevrouw Bergmans4bescops te Veldhoven, maakt ons
attent op het volgende archiefgegeven uit de retroacta van de parochie St.-Caecilia te Véldhoven: "Henricus Moescops, geboren 19-9-1753
huwt op 24-11-1782 te Veldhoven met Joanna Oyen uit Olmen bij Antwerpen." Voor deze attentie en aanvulling onze oprechte dank. Tevens
werden wij in verband met de kwestie Oeienbosch door de heer A.M.J.
G. van Run te Veldhoven geattendeerd op een protokol in de rechterlijke archieven van Zeelst,Veldhoven en Blaarthem, waaruit blijkt,
.
dat een zekere Petrus Oeijen
uit België te Veldhoven woonachtig was.
Ook voor deze mededeling onze hartelijke dank. Er zijn dus in de
Véldhovense archieven inderdaad sporen aangetroffen van een vestiging van de Belgische familie Oeijen te Veldheven. Aangaande de oorsprong van de naam Oeienbosch verwijzen wij naar hoofdstuk VI van deze aflevering (zie blz. 183, nr. 62), waar de heer J.A.J. van den
Bosch reageert op nr. 4 van hoofdstuk XI, aflevering 15, blz. 144
(Den Oeienbosch, door J.A.M. Coolen, Tilburg).

I.

CORNELIS

gedoopt: omstreeks 1600
gehuwd: omstreeks 1620 met Elisabeth Gerrits
overleden: 2-2-1678 te Oirschot
a. Kinderen uit huwelijk I, te Oirschot
Wouter
Cornelia
Henricus
16-4-1631
11-8-1630
Gijsbertus
3-2-1636

Lijsken

Johannes
6-2-1640

b. WOWER
gehuwd op 27-2-1661 met Maeyke Melis te Oirschot
gehuwd op 24-3-1686 met Dijmfa Schraets
III. a. Kinderen uit huwelijken II b, te Oirschot
Maria
Anna Maria
Simon
-8-1687
10-7-1667
21-5-1663
Henricus
26-3-1692

Peter
15-3-1689

Cornelis

b. CORNELIS
gehuwd op -2-1699 met Maria Gerits van Gerwen
a. Kinderen uit huwelijk III b, te Oirschot
Petrus
Hendrina
Herenanus
28-9-1705
21-8-1702
23-11-1699
Maria
9-1-1711

Gerardus
14-5-1708

Margarita
7-7-1714

b. PEILR
gedoopt: 28-9-1705
gehuwd op 29-11-1744 met Elisabeth Schepens te Oirschot
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a. Kinderen uit huwelijk 1V b ,
Johanna Maria
Henricus
8-3-1746
17-3-1748
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te Oirschot
Anna Catharina
10-6-1751

JOHANNES HENRICUS °, zoon van Johannes
geboren: 17-2-1867
gehuwd op 11-2-1895 met Aldegonda v.d. Hout te Oirschot

b. HENRICUS
gedoopt: 17-3-1748
gehuwd op 19-2-1786 met Maria van wenen te Oirschot
VI.

a. Kinderen uit huwelijk V b
Petrus
Antonius
26-11-1786
1-11-1788
Elisabetha
27-12-1794

Joannes
8-5-1790

FRANCISCUS *, zoon van Johannes
geboren: 29-3-1879
gehuwd op 8-2-1915 met Ardina v.d.

Gerardus
21-11-1791

Paulus
9-10-1798

b. JOANNES # ° *
gedoopt: 8-5-1790
gehuwd op 9-7-1826 met Joanna Maria Kemps te Oirschot
VII.

a. Kinderen uit huwelijk VI b, te
Hendrik #
Johannes ° *

16-8-1827

70-frii-Ig25

Peter
24-9-1837

Jacobus
21-6-1840

Oirschot
Maria Elisabeth
10-7-1832

b. 1) HENDRIK #
geboren: 16-8-1827
gehuwd met Johanna Cornelia van de
overleden op 18-5-1881

Adriana
21-2-1835

JOHANNES ° *
geboren: 30-10-1829
gehuwd op 17-5-1866 met Ardina van

Heerebeek te Oirschot

Kinderen uit huwelijk VII b, 1, te
Peter Joannes
Maria Paulina
23-11-1871
10-2-1872

Oirschot
Peter Joannes #
7-6-1875

Anna Maria
19-10-1878
2) Kinderen uit huwelijk VII b, 2, te Oirschot
Johannes Henricus °
Francisca Joanna
17-2-1867
3-7-1865
Maria Petronella
2-10-1871
Peter
30-3-1877

Petronella
24-3-1873

Kinderen uit huwelijken VIII b, 1), te Oirschot
Hendrik Jacobus
Cornelia Johanna Maria
8-11-1914
26-6-1908
Johannes
Cornelius
Johanna Cornelia
15-1-1918
3-1-1917
Johannes Cornelius'
29-8-1919

Cornelia Anna Petronella Gerarda
22-10-1920
Theodora Petronella Gerarda
8-4-1924 •

Petrus Franciscus EV.
4-4-1922

Gerardus Theodorus Elfridus #
1-9-4,1925
Franciscus Jacobus Everardus
15-9-1927

Hausvoort

Adriana
28-3-1875

Franciscus *
29-3-1879

b. 11 PETER JOANNES #, zoon van Hendri7:z
geboren 3-6-1875
1. eerste huwelijk op 7-5-190 - met Theodora Maria Cornelia Kemps te Oirschot
2. tweede huwelijk op 10-2-1914 met J. Princee

Spijker

Aloysius Franciscus Gerardus
21-6-1926
Josephina Bverdina
23-3-1929

2) Kinderen uit huwelijk VIII b, 2), te Oirschot
Franciscus
Jacobus Josephus
Petrus
Joannes
11-2-1900
17-3-1898
6-7-1896
6-7-1896
Clasina
Ardina
Henricus Cornelis
Gerardus °
10-10-1906
14-4-1904
19-10-1901
Petronella Francisca
1-4-1907
Maria
8-1-1910

Adrianus
28-11-1908

Cornelis
1-9-1911

Petronella
7-1-1910

Cornelis
18-9-1912

3) Kinderen uit huwelijk VIII b, 3), te Oirschot
Antonia Catharina
Johannes Josephus
Ardina
12-8-1918
25-3-1917
13-1-1916
Petronella Adriana Maria
Petrus Johannes
23-5-1922
22-11-1920
Adrianus Joannes *
Henricus Jacobus *
28-3-1925
27-12-1923
Henricus Franciscus *
Adriana Francisca Maria
22-8-1928
30-9-1926
Johannes Gerardus Franciscus
8-7-1930

- 214 GERARDUS THEODORUS ELFRIDUS f, zoon van Peter Joannes
geboren: 19-4-1925
GERARDUS °, zoon van Johannes Henricus
geboren 19-10-1901
gehuwd op 3-2-1936 met Hendrika van de Loos
HENRICUS JACOBUS*
geboren 27-12-1923
HENRICUS FRANCISCUS*
22-8-1928

X.

ADRIANUS JOANNES*
28-3-1925
zonen van Franciscus

Kind uit huwelijk IX b, 2) te Oirschot
JOHANNES ADRIANUS CAROLUS GODEFRIDUS °
geboren: 9-11-1936

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST)
(door A.M.C. Zom)
BOUDEWIJNSLEEN, AUDENHOVEN

EN DE MOOST

(vervolg)
In de vorige aflevering van Campinia is gesproken over de geschiedenis van de leengoederen Boudewijnsleen en De Mbost, vanaf de oudste
bronnen tot circa 1600. In deze aflevering wordt eerst de geschiedenis van het leengoed Audenhoven, gedurende diezelfde periode, besproken en vervolgens het verdere verloop van deze drie leengoederen tesamen.
AUDENHOVEN
Ook in de geschiedenis van het leengoed Audenhoven blijven na bestudering van de bronnen verschillende vraagtekens staan. Wellicht zouden enkele ervan opgelost kunnen worden, wanneer men de archieven
van het Leenhof van Brabant, voor zover zij niet als schaduwarchief
door het Rijksarchief in Noord-Brabant zijn aangeworven, kon raadplegen. Deze archieven berusten echter te Brussel. Een gelukkige omstandigheid in deze, is een bronnenpublikatie in het Algemeen Nederlandsch Familieblad, 3de jaargang, 1886, getiteld: "Eenige oorspronkelijke aantekeningen over het geslacht van Vlierden.".
Met behulp van deze publikatie konden verschillende problemen in de
vaak verwarrende aantekeningen in de leenregisters worden opgelost.
Van het leengoed Audenhoven wordt in het Latijnboek geen melding gemaakt, ofschoon men uit aantekeningen in latere leenregisters kan opmaken, dat dit leengoed reeds vóór 1300 bestond. Het Stootboek daarentegen geeft twee aantekeningen betreffende het goed Audenhoven (18)
namelijk:
- "Heilwich dochter Jans van den Hoven 't goit van Audenhoven gelegen
tot Orsscodt ....... " en
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liggende tot Orsscot, dit verstarf hem van sijnen moeder."
Omdat. de eerste aantekening gedeeltelijk doorgehaald is en omdat in
latere aantekeningen alleen sprake is van een opvolging vanaf Wouter
Willemszoon, mag men gevoeglijk aannemen, dat deze Wouter Willemszoon ten tijde dat Jan Stoot zijn leenregister aanlegde, d.w.z. omstreeks 1340, het goed Audenhoven in leen hield. Doorredenerend valt
uit deze laatste aantekening ook op te merken, dat het goed Audenhoven niet naar Wouter Willemszoon is vernoemd, maar reeds eerder deze
naam droeg.
Meer gegevens vermeldt het Stootboek niet, zodat men voor een vervolg
is aangewezen op het Spechtboek (19). Blijkens aantekeningen in dit
register, verkocht Wouter Willemszoon van Audenhoven het leengoed aan
zijn broer Willem van Audenhoven. Een datum van het leenverhef door
Willem wordt hierbij niet vermeld. Vervolgens wordt een zekere Lijsbeth genoemd, met haar voogd Jacob van Vladeracken, maar hoe deze
juffrouw geplaatst moet worden in de opvolgingslijn is niet duidelijk,
want ten slotte werd Willem van Audenhoven, zoon van Wouter Willemszoon van Audenhoven, met het goed beleend, nadat zijn oom Willem van
Audenhoven, de eigenlijke bezitter, daaraan zijn goedkeuring had gegeven. Klaarblijkelijk stond Willem van Audenhoven dus het goed af
aan zijn neef, die dezelfde naam droeg.
Deze neef, Willem van Audenhoven, verkocht op zijn beurt het leengoed
aan Daneel van Vlierden, die gehuwd was met Lijsbeth van Peetsem. Uit
dit huwelijk stamden 3 zonen, Jan, Daneel. en Willem. Vermoedelijk
overleed vader Daneel reeds v66r 1440 en werd hij in het bezit over
Audenhoven opgevolgd door zijn zoon Jan, want deze maakte op 24 juni
1440 een akte van denombrement op (20). Het leengoed wordt in dit
denombrement als volgt omschreven: "'t goet tot Audenhoven met sijnen
timmeringen, lande ende beemde, tsamen 20 beenre of daeromtrent."
Waarschijnlijk heeft Jan van Vlierden verhef gedaan mede voor zijn
broers Daneel en Willem, terwijl Lijsbeth van Peetsem een lijftocht
op het leengoed behield. Omstreeks 1449 huwde Jan van Vlierden met
Johanna Lippen en in datzelfde jaar zag Lijsbeth van Peetsem af van
haar lijftocht ten behoeve van haar schoondochter (21). Uit het huwelijk van Jan van Vlierden met Johanna Lippen werd een zoon geboren,
eveneens Jan genaamd. Deze Jan was ongeveer 5 jaren oud toen zijn
vader stierf. Volgens het testament van Jan van Vlierden werd zijn
zoon beleend met 2/3 deel van het goed Audenhoven, waarover verhef
werd gedaan op 2 mei 1454. In september van datzelfde jaar deed zijn
oom Daneel van Vlierden verhef over het resterende 1/3 deel (22),
mede namens zijn broer Willem, terwijl daarbij gememoreerd werd aan
de dood van hun vader Paneel van Vlierden. Deze memorering doet vermoeden dat Jan van Vlierden, zoals eerder vermeld werd, verhef deed
mede voor zijn broers Paneel en Willem. Dat er een testament bestond
van Jan van Vlierden, blijkt uit een akte van erfscheiding, opgemaakt
ten overstaan van de schepenen. van 's-Hertogenbosch op 28 juni 1486
(23). Deze akte vangt namelijk als volgt aan:
"Alsoe Daniel van Vlierden soon Wilneer Danels van Vlierden ende Jan
van Vlierden soon Wilneers Jan soen Wilneer des voirscreven Danels
van Vlierden seckere erfdeijlinge gemaect hebben van tween hoven hem
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toebehorende gelegen in den parochie van Oerscot inden herscappe van
Hedel te weten dat die tweederdendelen den voirscreven Janne ende dat
ander derdendeel den voirscreven Daneel te deel gevallen is als se in
sekeren brieven daerop gemaeckt volcomentelijker soe 't scheen begrepen te wesen ........... ,,
Enige tientallen jaren is het leengoed Audenhoven nadien verdeeld geweest tussen Jan van Vlierden enerzijds en zijn ooms Daneel en Willem
anderzijds en in het leenregister Strickgrefier werden beide delen
ook apart geregistreerd (24). In 1497 droeg Daneel van Vlierden het
part waarover hij verhef had gedaan, over aan zijn neef Jan van Vlierden, die daarmee op 16 december 1497 werd beleend. Het goed Audenhoven viel weer in één hand, maar bleef sindsdien beschouwd als twee
aparte lenen.
Jan van Vlierden overleed omstreeks 1513. De beide delen van het goed
Audenhoven vererfden op zijn zoon Goerdt, die ermee beleend werd op
1 oktober 1513. Goerdt van Vlierden was gehuwd met Lana Tsjagers en
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, te weten: Jehanne, Aelbrecht, Johan, Franchois, Gertruidt, Henricke en Margriet. Ingevolge
het testament van Goerdt en Lana werd, na hun overlijden, Jehanne
beleend met 2/3 deel, terwijl Henricke van Vlierden 1/3 deel kreeg
toegewezen. Het verhef van beide delen vond plaats op 9 augustus 1520
en gold mede namens de overige broers en zusters.
Wat er in de 3 jaren na dit verhef is gebeurd, wordt in de leenregisters niet vermeld. Wel staat vast dat het volgende verhef over beide
delen van het leengoed plaatsvond op 10
juni 1523 en wel door Jehanne
en Lana van Vlierden, dochters van Mr. Aelbrecht van Vlierden, bij de
dood van deze laatste. Kennelijk heeft Aelbrecht van Vlierden in deze
drie jaren het bezit over beide delen van het leengoed van zijn
broers en zusters weten te verkrijgen. Aelbrecht was gehuwd met Johanna van Haren (zie Boudewijnsleen) die op 6 mei 1531 een akte van
denombrement opmaakte (25). Uit die akte blijkt dat Johanna van Haren
het vruchtgebruik van het leengoed bezat, terwijl haar dochters Jehanne en Lana de eigendom bezaten. Het denombrement luidt: "Dit is alsulcken leen als ick Johanna van Haren, dochter Jans van Haren, wedewe
wijlen Mr. Aelbrechts van Vlierden besidt te leen van onsen genedighen
heere de K.M. (keizerlijke majesteit) als hartoghe van Brabant, pij_
ter tocht ende mijner kynderen ten erve in die prochie van OerschoT
ter plaetsen genamt Audenhoven, d'welcke ic houdende ben in twee
leenen."
Jehanne van Vlierden was vermoedelijk de langstlevende van de twee
dochters van Mr. Aelbrecht en eveneens de enige van beiden, die nakomelingen had, want toen zij omstreeks 1586 overleed, vererfde het goed
Andenhoven op haar zoon, Jonker Jan van der Linden, die eveneens opvolgde in het bezit van Boudewijnsleen. Jan van der Linden deed verhef op 7 mei 1586. Lang heeft hij niet van zijn bezit genoten, want
reeds op 11 mei 1587 volgde zijn zuster Johanna van der Linden, door
verhef, op in het bezit, nadat haar broer Jan was overleden.
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schuijt gehuert met ons vieren, daer aen gegeven twe gulden thien
stuijvers, van daer tot Vlijmen ende voort met een sleei naer den
Bosch, ten Bosch benacht." De dag daarop ging de reis weer via
Boxtel naar Oirschot. De laatste notitie luidt ten slotte: "uijt
geweest vierthien dagen, stelle voor vacatie thien stuijvers daegs,
beloopt in toto zeven guldens."

Noten:
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 2, folio 54 verso
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 4, folio 211
R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 7, folio 209 verso
Algemeen Nederlandsch Familieblad, 3de jaargang, 1886, pag.237
Strickgrefier geeft als verhefdatum 22 september, het Eda-boek
15 september en Algemeen Nederlandsch Familieblad 16 september
23) R.A. Den Bosch, inv. nr . 1255
24) R.A.N.B. Coll. Schaduwarchieven: nr. 21, folii 299 verso en 300
25) In de vorige aflevering werd abusievelijk het jaartal 1530 vermeld. De juiste datum is 6 mei 1531; zie Coll. Schaduwarchieven:
nr. 14, folio 158.
18)
19)
20)
21)
22)

B. VROEDVROUW WEGENS DRONKENSCHAP EN WANGEDRAG ONTSLAGEN
1778
Uit onderstaande brief aan het gemeentebestuur van Oirschot d.d.
4-2-1778 blijkt overduidelijk, dat ook de goede oude tijd enorme
schaduwzijden kende. 'Commentaar is hier geheel overbodig aangezien
de taal van 1778 voor ons modernen nog niet zo oud blijkt te zijn.
Wij laten hier de letterlijke tekst van de bewuste brief volgen.

XIII. A. EEN DIENSTREIS VAN OIRSCHOT NAAR DEN HAAG IN 1648
(door C.S. Smit, Heeze)
(In het volgende artikel van de heer C.S. Smit, Gemini 21 te Heeze,
waarin hij uit de volledige transkriptie van een deklaratie uit het
jaar 1648 de hoofdelementen voor de lezers van Oirschotse Archivalia
rekonstrueerde, blijkt de belangrijkheid van oude bijlagen bij de rekeningen zoals kwitanties en specifikaties, die interessante gegevens
omtrent oude situaties kunnen opleveren.)
Op 16 december 1648 ondernamen Aert Gijsberts van Cronenburg en Herman Stockelmans een dienstreis naar Den Haag, "om aldaer te vertoonen
de privilegien deser Vrijheijt Oirschot om deselve aldaer te doen
vernieuwen." Dit laatste zal wel te verklaren zijn uit het feit, dat
ook Oirschot na de vrede van Master onder het gezag van de Staten
kwam. Dank zij de "specificatie van hetghene den seleen voor dese
Vrijheijt heeft gevaceert reijsende nae den Hage" meten wij wat meer
van deze onderneming.
Van Oirschot ging het via Boxtel naar Den Bosch, waar "de verteeringe
tot Kathalijn vander Burcht is blijven steen te betalen tot laste van
de gemeijnte." Kennelijk waren de heren hier goede klanten.
"Den selven dach ten Bosch scheep gegaen ende gevaren tot Gorcum", waar gegeten werd. "Van daer op Dort ende aldaer benacht." De volgende dag
zetten zij hun reis via Delft voort naar Den Haag, waar de "schipvracht" werd betaald.
Na negen dagen werd de terugreis aanvaard. 'Wederom uijt den Hage
vertrocken op Kersavont." De bootreis ging over Delft naar Rotterdam,
waar men bleef overnachten. Omdat het kerst was, kon men de reis per
schip waarschijnlijk niet voortzetten. De deklaratie vermeldt namelijk "van daer gegaen tot aen d'IJsel ende aldaer gegeven door ijsganck om over te varen 3 stuijvers," En vervolgens: "van over varen
over de Leek gegeven 4 stuijvers, van daer gegaen tot voor Gorcum in
stadsherberge ende aldaer benacht." Hier begon de reis erg móeilijk
te worden, "overmits het perijckel door den groeten ijsganck een

1

"Ruym een jaer geleden hebben Heeren Regenten van Oirschot haare
dorps vroutvrouw afgezet om haer zeer slegt en schandelijk gedrag en
levenswijse, daer niet alleen haare kinderen maer zelfs de geheele
wereld bijna dagelijx ooggetuijgen van waeren, en om heer groote
overgegevenheijd aan den sterken drank, loopende haast dag aan dag
dronken langst den weg, zelfs zoo dat zij dikwils ter nauwernood op
de been houden konde, waardoor zij ten eenemaal uijter staat was om
haere functie van behoore en met de vereijste omzichtigheijd te
tracteren, zijn de vrouwen, die haar benoodigt hadden, menigmaal int
uijterste gevaer en door haar voor altoos ongelukkig gemaakt te worden, daar reeds staaltien van voorhanden waaren, zodat Hun Eerw.
na haer alvorens een en andermaal gewaarschuwt te hebben, eijndelijk
genoodzaakt zijn geweest, haer voor Hun Eerw. te doen verscheijnen,
en naar haer wangedrag onder't oog gebragt te hebben, haar uijt den
eed te ontslaan en van haere functie te ontzetten, daer zij niets
tegen zeijde maer in tegendeel bedankte zij Hun Eerw., dat ze haar
op vrije voeten gezet hadden. Daerop heeft men, na zeer veel moeijtens aangewent en van alle kanten geinformeert te hebben na een bequaam subject, circa 5 maanden naderhand een andere vroutvrouw, van
welkers bequaamheijd en goed gedrag men door zeer loffelijke getuijgenisse ten vollen overtuijgt was, in haer plaats beroepen, zelfs met
een merkelijke vermeerdering van tractement uijt hoofde van haere
bequaamheijd. Ondertusschen staande de vacatuure bleef het afgezette
zwijn haar functie exerceren, dat men oogluijkende moest passeren omdat er geen andere was, dog nadat de andere was aangestelt en zich
metterwoon hier ter neder had gezet, daar men de ingezetenen bij eene
publicatie van adverteerde zelfs met de redenen en motivens die Hun
Eerw. gehad hadden om de oude te casseren en deze in haar plaats aan
te stellen met recommandatie en verzekering, dat daarvan een gerust
gebruijk konde gemaakt worden, zoo is egter het oude zwijnegel blijven voortvaeren haere functie te exerceren en de nieuwe vroutvrouw op
alle wijze te onderkruijpen zoo met het werk voor half geld te verrigten als met de nieuwe aangestelde te lasteren en de vrouwen wijs

-220te maeken, dat ze haaken en andere instrumenten gebruijkt om de vrouwen te verlossen en daarmede te peijnigen en diergelijke meer, waardoor de nieuwe vroutvrouw in haare functie merkelijk werd benadeelt,
daar zij mij reeds een en andermaal haer beklag over heeft komen doen,
dog dat nu zoo ver ging, dat zij mij schrijende betuijgde, dat zij,
indien het zoo voort ging, onmogelijk kon bestaan te meer terwijl er
nog al twee vrouwen behalve de afgezette waeren, welke - schoon niets
van de zaak verstaende - egter assurant genoeg waaren om niet alleen
de gezondheijd maer zelfs het leven van vrouwen en kinderen er aan te
sacrificeren, om de functie meede te tracteren."
De briefschrijver verzoekt het gemeentebestuur, de nieuwe vroedvrouw
te "protegeren" en de oude vroedvrouw de uitoefening van deze functie
onmogelijk te maken.

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
(vervolg)
11.

HET GILDE VAN ST.-JAN TE OERLE
(Gildecharter van St.-Jan te Oerle, beoorkond door stadhouder
Jan Coenen.)

Wij Jan Coenen Stadhouder van onzen allergenadigsten Heer den Keizer
en zijne directie van Kempenland allen die dezen onzen brief zullen
lezen, Salut.
Alzoo die getrouwe Hoofdman, Koning, Deken en Gezworen van de Gilde
van de Colveniers in de Vrijheid van Oerle voor hun zelven en vermaninge der gemeene gezellen van de voorschreven Gilde mij nu tot onze
vermaninge overgebracht en geëxhibeert hebben zekere Ordinantie en
Statuten bij geschriften daarop zij Luiden, overmits dat zij woonachtig zijn op de frontieren van den Lande van Geldre hetzelve nu
toebehoorende is aan onzen voornd Genadigen Heere den Keizer en ook
op den frontieren van den lande van Luidigh en dat zij eertijds
groote schade van de voornste landen van Gelder en Luydigh geleden
hebben daar zij nu ontwijvelijk hopen van nu voortaan daar af ongelast te wezen, daar waar somwijlen aldaar nog dagelijks verkeerende
zijn diversche snaphaan, die den lande van Brabant en alomme de kooplieden afzetten en hunne coers van de voorn. Vrijheid daarent plagen
te nemen, hoewel de geledene 't zelve niet wisten en konden zij eertijds van die voors. landen groote schade geleden hebben, en of de
voors. landen onzen genadigsten Heere den Kever afhendig gedaan
werdt dat zij ongetwijveld hopen, neen, zo hebben zij Luyden tot
mijn goeddunken en ter eere van Sint-Johannus, patroon van die voors.
Vrijheid een Broederschap begeert van de Colveniers om altijd daarmede ten dienste te staan als de nood wezen zal gelijk andere naburen der Vrijheid van Oerle, biddende mij dezelve Broederschap te
willen confirmeeren van wegens onzen genadigsten;Here den Keizer en
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en formeeren gelijk ons dit goeddunken zou, zoo is dat wij deze ordinantie geinsiseert en doorzien en dezelve augmentatie, retractie en
vergadering correctie in sommige artikelen als ons dat oorbaar gedacht
heeft en geconfirmeert hebben van mijne officie wegen en confirmeeren
bij dezen willen dat ze voortaan onverbrekelijk onderhouden worden in
der voegen en manieren hiernaar verklaart.
In den eersten, dat de gemeine gesellen van de schutterijen altijd
een hoofdman zullen hebben, zulks als zij bij weten en goeddunken van
mij of des schouttetens namaals wezende of zijn Stadhouder in der tijd
toe kiezen en ordonneeren zullen om hun lieden altijd voor te staan en
in eere te houden.
Item zullen hebben eenen koning als telken jaren dengenen, die den
papegaai afschieten zal,
Item, dat daartoe nog twee dekens met een gezworen dienaar of knaap
zijn.
Item dat getal van colveniers gildebroeders vijftig personen, hetzij
luttel min of meer.
Item, dat eenieder schutter, tegenwoordig in de voors. Gilde en die
namaals daarin zal ontvangen worden, gehouden wordt den behoorlijker
eed te doen, mits leggende zijne twee voorste vingers van zijn rechterhand op het Kruis en zweren God Almachtig, zijne gebenedijde Moeder Maria, het Allerheiligste Sacrament en onzen Patroon, den H. Johannus, van die voors. vrijheden te eeren, den Hopman, Koning en Dekens tot alle vergaderingen en Schutterijen hetzij op doelen, maaltijden of anderszins als 't hun bij den gezworen knaap zal verwittigd
worden, deze onze navolgende staten en ordonnantiën te onderhouden en
voorts anderszins alles te doen, dat een goed gildebroeder behoort te
doen.
Item, dat niemand in deze Gilde zal ontvangen worden, tenzij hij den
Hopman, Koning, Dekens en gemeene gezellen daar nu een bekwaam toe
zal zijn, dan zal hij voor zijne receptie gehouden zijn zijnen eed
te doen als bovengezegd is en eerst gevende een half ton bier aan de
gildebroers.
Item, dat ieder schutter hebben zal een goed geweer, wel gestoffeerd
en desnoods altijd m et een half pont kruit en bijzonder die van nu
voortaan ontvangen zullen worden binnen 14 dagen, nadat zij den eed
gedaan zullen hebben op boete van 12 stuivers.
Item, dat niemand voortaan uit de gilde gescheiden of gezet zal mogen
worden tenzij dat den dekens 14 dagen te voren te kennen gegeven worde, en dat het van deselve dekens voorts overgebracht worde aan de gemeene gezellen, welke verstaan de redenen daartoe moreerende en zooverre zij ze fondeert vinden, als om valschen eed, om doodslag of andere notabele excesse zullen kunnen.
Item waart zaken dat eenige schutters van buiten hier in de vrijheid
kwamen schieten, in zulke gevallen zullen daarmede mogen schieten,
die de deekens daartoe ordonneeren zullen en schieten tot om twee
gulden wijn, die de gemeene gezellen gelijk betalen zullen, en die
dan overschietten wil, zal zulks mogen doen op zijn eigen kosten.
Item alle onkosten of verteeringen die deze dekens zullen ordonnee-

.
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zijn te betalen en elk van hun zijn behoorlijke portie daarin te geven: zoo wie daarin gebrek gehouden wordt, denzelven zijn voors. portie afpanden en de panden verkoopen, zooverre als zij ze niet lossen .
willen, zonder verder solemniteiten van recht daarop te mogen houden;
Item waartzaken, dat daar twist of iets anders onder de gezellen
viel, dat zullen de dekens accordeeren en nederleggen naar gelegenheid der zaken en als hun die zaak te zwaar viel en dezelve niet nederleggen, zoo zullen zij ze bij den Hopman daarvan uitspraak doen,
zal men schuldig zijn dan te achtervolgen, indien daar niemand daartegen zeggen wilde, die zal zijn kleederen daar nederleggen en zijn
uitscheid goed geven en nochthans staan ter correctie der Heeren en
van de landrecht;
Item men zal alle jaar vier Kolfdagen houden of Gezelschappen, te
weten: op kermisdag, Sacramentsdag en op den dag dat men den papegaai schieten zal, en op dezelve dagen telken keer den wimpel uitsteken, ook elke gezel zal dan verplicht zijn op de kamer te komen
met zijn kleeren en pulver op de verbeurte alzoo dikwijls als men
daar gecalameert, en dan daartoe zijn boete te betalen van de verteeringen en kosten die daar gemaakt worden en dat zij daar komen of
niet dan zal men op kermisdag geenen kost houden, maar als de Deken
of andere van de Gezellen op andere dagen vergaderen en samen teeren, eten en drinken of gezelschap houden willen en den wimpel uitsteken, dat zullen zij wel mogen doen eenieder op zijn eigen kosten,
maar die daar niet inkomt, die zal dan daar niet ingehouden zijn,
tenware zij om zaken vergaderende gemeene gezellen of Gilde aangaande alsdan zijnen eed vermitteren (?) met terstond te betalen 12 stuivers, tot de Gilde, dede hij dit niet, zoo zal men hem mogen afpanden
binnen 14 dagen nadat hem zijnen eed verlaten zal zijn zonder eenige
verderen solemniteiten van recht daarop te mogen houden;
Item zoo wanneer iemand van deze Gildebroers aflijvig wordt, zoo zullen de dekens hunnen knaap omzenden om hun te adverteeren dat zij het
doóde lichaam van den aflijvige schuldig zijn met haar schutterskleederen in de Kerkte brengen en te dragen en de Mis van Requiem en
vigilie daarover te doen houden, en in deze mis te offeren op straffe
van 60 c. eiken keer zoover te weten haar daar toe gedaan, ten ware
het voors. lichaam van pest of andere besmettelijke ziekte gestorven
zij ten ware het achterblijven met noodelijke zaken verontschuldigd
kon, in welk geval zij zulks met harer purgeeren mogen, des zullen de
erfgenamen van den doode gehouden zijn de Gilde daarvoor te betalen
een half ton bier; Bij gebreke hierin mag verhaald worden op zijne
reste nagelaten goederen;
Item zoo wanneer de Gildebroers in haar gezelschap vergaderen en te
zamen drinken en dekens willen rekenen, zoo zal de gebrekkige gehouden zijn te rekenen op eene boete van 12 st.;
Item, dat niemand van de Gildebroers, als de wimpel uithangt, zoo
dronken zal mogen wezen dat onder de.gemeene gezellen of op de straat
iets miskwam op eene boete van 12 st.
Item zoo wat gezellen van deze schutters onbetamelijken eed tweeren
of eenige onnutte dingen voortzetten of iemand van zijn medegezellen
vloekte of onzedelijke kijfwoorden toesprak, in gramschap of misdeed
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van de Gilde;
Item het gebeurde, dat iemand van de Gildebroers schimninge of bedreigende woorden uitsprak tegen de Dekens, die zullen de hoofdman en
dekens tot haar discretie mogen corrigeeren;
Item zoo wie in de colveniers den wimpel uithangt, komt teeren en
zijn gelag niet betaalt of der waardinnen woord niet heeft zal verbeuren 12 st., zooals hij in rekening van den gelage in gebreke gevonden
wordt;
Item als men den papegaai schiet, zullen de Dekens hun rekening gehouden zijn te doen bij geschrift en bij hunnen eed van alle zaken de
schutterij aangaande, die binnen het jaar gevallen zijn en dan zal
men een van hen afzetten en een anderen nieuwen in zijn plaats aannemen;
Item men zal niemand bij het gezelschap laten drinken die niet van
het gezelschap zijn, meer dan eenmaal op eenen dag en dan twee of
driemaal op eenen dag tamelijk te drinken geven, zoowie gevonden wordt
ter contrarie te doen zal gehouden zijn diens gelag te betalen, die
hij daar brengt en zittende houdt;
Item zoo wie den papegaai afschiet of koning wordt, zal niet gehouden
zijn eenige spijs van eten of drinken te geven of te bereiden des
avonds, maar de schutters zullen hem naar huis brengen, zonder eenige
onbetamelijkheid te bedrijven;
Item zoo wie den papegaai drie jaren achtereen afschiet, die zal het
juweel daarmede mogen winnen, maar de gemeene gezellen mogen dat juweel lossen met een ons zilver, en hem daartoe nog te leveren drie
zilveren papegaaikens bij hem te dragen tot een teeken, dat hij keizer is, dus zal hij daarenboven van nu af tot aan zijn levenslang elk
van de vier principaal kolfdagen zijn gelag vrij hebben en op alle
schutterlijke feesten zitten gaan en staan boven den koning als eenen
keizer, wel nochtans verstaande, dat de drie voers. papegaaikens zal
waarborgen moeten en beloven na zijn dood wederom over te doen leveren aan de Gilde.

