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Geachte abonnee,
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CAMPINIA gaat met deze aflevering haar vijfde jaargang in. Het ligt
in de bedoeling, bij het afsluiten van het eerste lustmm► een feestelijke uitgave te verzorgen, verlucht met prenten, oude schetsen en
bijzondere opstellen. Tevens wordt overwogen, onze lezers in de lente van 1976 uit te nodigen, het eerste lustrum van onze periodiek
mede te willen herdenken tijdens een door ons te organiseren archiefdag, waar zij in de gelegenheid zullen worden gesteld, kennis te maken met de "cuisine" van Campinia. In de meer dan 500 jaar oude
raadskelder van het Oirschotse gemeentehuis zal een unieke tentoonstelling van Kempische archivalia worden gehouden. Tevens kunnen de
Campinia-vrienden in de heerlijke sfeer van een oud monumentaal en
rustiek dorp een dag van lichamelijke en geestelijke ontspanning beleven. Het gastvrije Oirschot zal zijn poorten gaarne voor alle
Campinia-vrienden openen. Oirschotse heemliefhebbers zullen zich beschikbaar stellen, om U rond te leiden en door U gewenste informatie
verstrekken, om U in het oude hart van de Kempen een onvergetelijke
dag te bereiden. Tijdens een vriendschappelijk colloquium kunnen Uw
eventuele wensen of voorstellen naam voren worden gebracht. Wij beschouwen onze lezers als onze medewerkers, als vrienden van een onzes inziens goede zaak, namelijk van een duidelijke heroriëntering
op licht en schaduw van een ver en recent verleden. Een zekere verankering van het heden in het verleden lijkt ons zeer belangrijk,
om een veilige brug naar het toekomstige te kunnen slaan. Campinia
wil hiertoe een bescheiden bijdrage leveren en de juiste interpretatie van de drieëenheid "herr, "hodie" en "cras" dienstbaar zijn.
Te zijner tijd zullen wij de bovengenoemde archiefdag in Campinia
aankondigen.
Zoals U op het voorblad heeft kunnen lezen, is de redaktie van Campinia thans uitgebreid met mevrouw M. van der Heijden-Bruning, sinds
1 januari 1975 als assistent-archivaris verbonden aan ons streekarchivariaat. Ik mag haar hiermede bij U allen introduceren als een
enthousiaste en capabele medewerkster zowel in archivisticis alsook
in scribendis.,
W. Klanten
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ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN

1. a. DE ONTKWETSBARE HAAS
CORRIGENDA
Aflevering 16
Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3
blz. 208 en 209: Adriani moet zijn Adrianus
blz. 209
: Adriane moet zijn Adriana
Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 5
blz. 214, b. 2): van de Loos moet zijn van de Looij

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1911)
Te Zand-Oerle, het lievelingsoord van heksen en spoken, toog een
wildstroper in de schemering uit om een haas te schieten. Al spoedig kreeg hij er een onder schot, doch het geweer weigerde. Hij
maakte zich gereed om opnieuw aan te leggen, maar telde nu vier, zes,
acht, vervolgens tien, vijftien, twintig hazen, terwijl door een slop
in de heg nog altijd andere kwamen aanlopen "net lèk 'n percessie".
De strooper begreep, dat de zaak niet pluis was en zette het op een
loopen. Des anderen daags ging het schot de eerste maal af zonder dat
hij een dubbeltje op het geweer geladen had (men geloofde namelijk
vroeger, dat, als men zilver bij de lading voegt, het geweer nooit
weigert, zelfs niet als men op een heks schiet). Terwijl de strooper
daar zoo zit te loeren, verschijnt plotseling vlak voor hem, op een
pas of zes, een groote haas, die den strooper doodeenvoudig blijft
aanstaren, hem de vraag stellende: "zijn de andere hier al langs?" en
daarna doodbedaard voorthuppelt. De jager schrok dermate, dat hij
niet langer meer bleef loeren.
I. b. HET HENGSTESPOOR
(opgetekend door Meester C. Rijken, 1911)
"Een officiant van de guid", die van Zand-Oerle naar Sitterd ging,

had de onvoorzichtigheid het "hengstespoor" te volgen, dit is den weg
tusschen de karsporen, waar het paard gaat. Wat vis en drie te voorzien was, gebeurde: een onzichtbare hand bonsde den man den hoed
van't hoofd. De pluim rolde voor hem uit in het hengstespoor, en wat
een oogenblik te voren zijn mooi versierde hoed was, hing nu in flarden links en rechts in de hazelstruiken. Men vreest des avonds door
het hengstespoor te gaan; want men gelooft, dat die onvoorzichtigheid
kan gestraft worden met eensklaps door een zwart paard op zij geslingerd te worden.
I. c. DE ZWARTE HOND
(opgetekend door Meester C. Rijken, 1911)
Op een winteravond ging een landbouwer te Oerle over een voetpad, dat
door een heg van een breeden zandweg gescheiden was. Eensklaps zag
hij tegenover zich aan de andere zijde van de heg een grooten zwarten
hond. De man bleef staan, de hond insgelijks; hij ging weder voort,

de hond eveneens. De boer wist bij overlevering, dat het op die
plaats spookte, en hij begreep dus, met wie hij hier te doen had. Hij
sneed een dikken stok af en besloot zich geducht te verweren. De hond
werd echter al grooter en grooter en had eindelijk de afmetingen van

- 2 een veulen. Voor evenwel de boer de plaats bereikte, waar het voetpad den breeden weg kruistte, was het spook achtergebleven. N.B. De
duivel vertoonde zich vroeger vaak in de gedaante van een zwarten
hond.
I. d. DE ZWARTE KAT

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1911)

- 3 Schepenen: D. van Hbve - A. Janssen
(gekasseerd: 13-6-1618)
blz. 157/3
29-12-1616
392. Z.
Jan Cornelis verklaart schuldig te zijn aanJan Jan Thonissen van
Aelst van Lichtmis a.s. tot over 3 jaar een bedrag van 36 g. 10 st..
Schepenen: D. van Have - A. Janssen
(gekasseerd: 1-5-1626)
blz. 157/4 - 158/1

Een boerenknecht, die omstreeks middernacht van Bladel huiswaarts
keerde, zag te Hapert in de nabijheid van den watermolen een zwarte
kat aan den weg zitten. Hij sloeg er met den stok naar, doch vond
eenige schreden verder de brug door zulk een groot aantal katten versperd, dat hij het raadzaam oordeelde in looppas terug naar Bladel te
keeren.

31-12-1617(1616)
393. B.
Goort Ariaens verklaart schuldig te zijn aan Jan
50 gulden en wel uit a) een weiland in Blaarthem
de gemeijnt, Goort Adams van Buel), b) een akker
Jan Goijarts, Goijaert Augustijns Buender, Peter
Hendricx).
Schepenen: Jan Niclaessen - Jan Joosten

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

blz. 158/2
2-1-1617
394. Zo.-Ve.
Matheus Janssen draagt over aan Aertgen Diericx en haar kinderen een
stuk akkerland, genaamd "De Cruijsecker" te Zonderwijck-Velthoven
aan de "Straet" (belendende percelen: Dierick Peeters, Jhr. Steepssen, Alit Diericx en de gemene weg).
Schepenen: Peeter Wouters - Jacop Tielemans

(vervolg)
389.
3-11-1617
blz. 155 - 156/1
Testament van Engelken Luijcas, waarbij zij aan Margriet, haar natuurlijke dochter, legateert: a) het bed met twee paar slaaplakens
met deken en verder toebehoiren, b) alle linnen en wollen ondergoed,
c) een waskuip, d) vrij wonen in het huisje en vrij stoken (hout,
turf, etc.) zonder enige betaling. Hetgeen overblijft, zal onder de
erfgenamen worden verdeeld.
Schepenen: D. van Hoeve - A. Janssen
390.

Z.

29-12-1616
blz. 156/2 - 157/1
Jan Cornelis verklaart aan zijn broer Gerrit Cornelis schuldig te
zijn een jaarlijkse rente van 10 g. en 10 st. en wel a) uit een huis
en hof in het Muggenhol te Zeelst (belendende percelen: Peeter Janssen, Cathelijn Cornelis Geerits, Gerit Cornelis Gerits en de Muggenhoelsestraet), b) uit een stuk land (belendende percelen: Peeter Wouters, Cathelijn Cornelis, Hendrick Willems, Peeter Janssen). De rente
kan worden afgelost met een som van 175 gulden na een opzegtermijn
van een kwartaal.
Schepenen: D. van Have - A. Janssen
(gekasseerd: 5-4-1635)
391.
Z.
29-12-1616
blz. 157/2
Cathalijn Cornelis Geerits en haar momber Hendrick Aerts verklaren
schuldig te zijn aan Geerit Cornelis, de broer van Cathalijn, een
bedrag van 59 gulden van Lichtmis a.s. tot over drie jaar.

Hendricx de som van
(belendende percelen:
(belendende percelen:
Janssen en Hendrick

blz. 158/3 - 161/1
2-1-1617
395. Zo.-Ve.
Erfscheiding tussen Daniël Rutten als man en momber van Cecilia,
dochter van Aert Wilborts enerzijds en Catharina Aerts met haar momber anderzijds, beiden kinderen van Aert Wilborts en diens vrouw
Heijlken:
1) aan Daniël Rutten worden toegewezen: a. De "Jan Peeters Ecker" te
Zonderwijck-Velthoven aan de "Straet" (belendende percelen: Jan Meelis, Mariken Hoepen, Heijl Diericx en de Bosschweg), b. een groesveld aan de Locht (belendende percelen: Jan Teeuwens, Hendrick Hendricx, de gemeijnt, Andries Hendricx), c. een halve akker, genaamd
"De Monninxhoff" (belendende percelen: Cathalijn Paulus, Lenaert
Jaspars, de gemene weg), d. de halve Molendijk (belendende percelen:
de gemene loop, Wouter Lippen, de Molendijk), e. een akker genaamd
"De Flierboom" (belendende percelen: Wilbort Aertsen, de Bosschweg
en de heer van Postel), f. de "Buscuijl" (belendende percelen: Wilbort Aertssen, Lenaert Jaspars), g. een stuk land genaamd "Lenaert
Aerts Acker" (belendende percelen: Wilbort Aertssen, Cathalijn Aerts,
Antwerpseweg, de heer van Postel),
2) aan Cathalijn Aerts worden toegewezen: a. een groesveld aan de
Cromstraet (belendende percelen: de Goorstraat, Jan Janssen, Willem
Janssen en de weg), b. een akker genaamd 'De Kijnderecker" (belendende percelen: Lenaert Jaspers, Teeuwen Wouters, de gemene weg, de heer
van Postel), c. "de halve Monninxhoff" (belendende percelen: Jan Meelis, Jan Willemssen, Lenaert Jaspars, de weg), d. de halve "Buscuijl"
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(belendende percelen: Cathalijn Paulus, Wilboort Aertssen, Lenaert
Jaspars), e. de halve "'bi endijk" (belendende percelen: Alit Diericx, Wouter Lippen, de Molendijk), f. een akker genaamd "De Flierboom" (belendende percelen: de heer van Postel en Willem Thonis).
Schepenen: P. Wouters - G. Janssen
396.

20-1-1617

blz. 161/2

Cornelis en Elisabeth Wouters en hun momber Willem Freijssen verklaren, dat de som van 100 gilden, die Geelinck Cornelissen en Willem
Gijsberts vandaag aan Wouter Claessen van Turnout hebben voorgeschoten, is uitgegeven door de genoemde mombers ten behoeve van de genoemde minderjarigen, inzake een afgeloste rente van 100 gulden kapitaal. De minderjarigen zullen de mombers schadeloos stellen met een
interest van 5% van genoemd kapitaal en wel over drie jaar.
Schepenen: D. van Hove - A. Janssen
(gekasseerd: 29-12-1621)
397.

april 1616

blz. 161/3 - 162/1

Jan Michielssen van Steensel verklaart uit handen van Heijlken Dieriek Grijns ontvangen te hebben 100 gulden, afkomstig van Geertruijt,
dochter van Willem Diericx van Hersel te 's-Hertogenbosch (blijkens
certifikaat voor schepenen van Den Bosch gepasseerd op 31-3-1616).
Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jacob Mathijssen
398.

Z.-Ve.

12-1-1617
blz. 162/2
Aerdt Peeters van Velthoven draagt over aan zijn broer Cornelis Peeters alle goederen, die hem van zijn vader Péeter Cornelis waren aangestorven liggende aan de Heijberch in het Broeck.
Schepenen: Peeter Wouters - Cor. Janssen
399.

Z.

3-2-1617

blz. 162/3 - 163/1

Peeter Geeridts verklaart schuldig te zijn aan Peeter Jorissen Bunmens een jaarlijkse rente van 8 g. 7 st. 2 oort en wel a) uit een
huis, hof en aangelag te Kleijn Eijndoven in Zeelst (belendende percelen: Hendrick Willems, de Kerckstraet, het Hemmelrijck en de gemene straet), b) uit een akker genaamd 'De Staijakker (belendende percelen: de gemene straat en Geerit Aert Bijnen). Aflossing kan geschieden met een bedrag van 134 gulden na opzegging van een kwartaal
tevoren.
Schepenen: D. van Hove - A. Janssen
(gekasseerd: 12-2-1654)
400.

Z.

20-1-1617

blz. 163/2

Wouter Claessen verklaart, dat een rente van 4 gulden, die zijn vader
Claes Wouters Schotelmans jaarlijks van Margriet Jooris beurde, en
waarvan de originele akte onvindbaar is, thans is afgelost en hiermede alle voorgaande obligaties nietig zijn geworden.
Schepenen: D. van Hove - A. Janssen

blz. 163/3
21-1-1617
Z.
401.
De kinderen van Aert Janssen, te weten Jan, Mathijs, Elisabeth en
Aertken, verklaren gezamenlijk, aan hun zuster Aelken schuldig te
zijn een bedrag van 50 gulden en wel uit een obligatie van 100 gulden, die Arien Daniels aan de kinderen verschuldigd was. Aert Janssen had deze 50 gulden in vooruit voor zijn dochter Aelken bestemd,
omdat zij de jongste was.
Schepenen: D. van Hbve - A. Janssen
blz. 163/4 - 164/1
8-2-1617
Z.
402.
Lauwreijs Jacops enerzijds en de mombers en voogden van het minderjarige kind van Lauwreijs Jacops, verwekt bij Mariken Geerits, anderzijds, hebben een onderling akkoord gemaakt omtrent de goederen
van het minderjarige kind: het kind zal v66r de "nakinderen" van
Laureijs, verwekt bij Jenneken Peeters, een bedrag van 75 gulden
ontvangen zodra het meerderjarig wordt of gaat trouwen. Bovendien
zal het haar moeders goed erven, zoals ook de "nakinderen" hun moeders goed zullen erven.
Schepenen: D. van Hove - A. Janssen
blz. 164/2
31-1-1617
403.
Zo.-Ve.
Daniël Rutten heeft overgedragen aan Jan Matheus een aanstede groes
of veld in de Lacht te Zonderwijck-Velthoven (belendende percelen:
Hendrick Hendricx, koper, Andries Hendricx, de gemeijnt).
Schepenen: Jan Tielemans - Peeter Wouters
blz. 164/3
16-1-1617
404.
Jenneken Jan Lambrechts en haar momber Anthonis Joosten verklaren
schuldig te zijn aan Jan Aert Lathouwers van Lichtmis a.s. tot over
10 jaren 50 gulden tegen een rente van 3 gulden en 21 stuiver per
jaar, welke som toekomt aan het minderjarige kind Willemken van
Joost Anthonis, verwekt bij Mariken, de eerste vrouw van Joost Anthonis.
Schepenen: Peeter Wouters - Corn. Jan Joosten
blz. 164/4 - 165/1
26-1-1617
405.
Zo.-Ve.
Jan Reijnders van Velthoven heeft overgedragen aan Jacob Peeters een
stuk groesveld te Veldhoven, dat hem van Peeter Diericx, vader van
zijn mede-erfgenamen was ten deel gevallen.
Schepenen: Jacob Tielemans Corn. Janssen
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(vervolg)
348.

V.Z.B.

14-6-1792

349.

V.

18-8-1792

350.

Z.

2/212v
President en schepenen der dorpen en dingbank van Veldhoven, Zeelst
en Blaarthem, verklaren bij deze in hun toerbeurt volgens reglement
van de HO.Mo. d.d. 7-2-1714, tot ordinaris-gekommitteerde van het
kwartier Kempenland aan te stellen de heer Jacob Meijer, sekretaris
van Hbogeloon en wel voor drie jaar, ingaande 1 juni 1792.
Getekend: H.P. Borgers, L. Geene, 1V. Holleman, F. v.d. Leen, sekretaris Brocx.
2/213r
Anthonij van Meurs en Wouter Holleman, schepenen van Veldhoven, kommitteren de schepen Jacobus van Heijst, om zich op 6 september a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1792 tot 30 september 1793.
Getekend: sekretaris Brocx.
20-8-1792
2/213v
Hendrik Renders en Jan Wellens, burgemeesters van Zeelst, kommitteren hun schepen, om zich op 6 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober
1792 tot 30 september 1793.
Getekend: L. Geene, sekretaris Brocx.
351.

B.

21-8-1792

2/214r
Franciscus van der Leen, schepen, en Peeter Louwers, burgemeester
van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om zich
op 6 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen
aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1792 tot 30 september
1793.
Getekend: F.v.d. Leen, P. Louwers, sekretaris Brocx.
352.
Z.
18-1-1793
2/214v-215r
Vergadering van officier en schepenen van Zeelst, waarbij door de
officier wordt voorgesteld, om aan de Raad van State een rekwest
in te dienen in verband met de inkwartiering te Zeelst van één
sergeant en elf gemenen in de periode van 17 maart tot 21 juni 1792,
en van één korporaal en 5 gemenen in de periode van 21 juni tot 20
juli 1792, op order van de inspekteur-generaal der convooyen langs
de Maas M. Rom volgens patent van de landgraaf van Hessen Philipsthal als gouverneur van Den Bosch, om genoemde inspekteur te gelasten, de inkwartieringsgelden, die ondanks diverse vriendelijke vermaningen nog niet zijn betaald, volgens bijgevoegde lijst te doen

-7betalen.
Getekend: H. Coppelman, L. Geene, J.W.D. de Jongh, sekretaris
Brocx.
2/215v-216r
29-4-1793
V.
353.
Johannes Smulders en Cornelis Eisen, benoemd tot burgemeesters van
Veldhoven, en Nicolaes Verhuist, benoemd tot apulleester, door de
stadhouder van de kwartierschout van Kempenland J.W.D. de Jongh op
last van de kwartierschout en dijkgraaf P.J. Baron van Brakel, hebben de eed volgens het formulier in handen van de stadhouder afgelegd.
Getekend: J. Smulders, C. Eisen, N. van Hulst, J.W.D. de Jongh,
A.v. Meurs, J.v. Heijst, W. Holleman, sekretaris
Brocx.
2/216v-217r
30-4-1793
Z.
354.
Peeter van de Wildenberg en Gijsbert van der Kruijssen zijn door de
stadhouder van Kempenland op last van de kwartierschout P.J. Baron
van Brakel, tot burgemeesters van Zeelst benoemd en Jan Beijsens als
ammeester. Zij hebben de eed volgens het formulier in handen van de
stadhouder afgelegd.
Getekend: L. Geene, H. Coppelmans, P.v.d. Wildenberg, G.v.d.
Kruijssen, H. Beijsens, J.W.D. de Jongh, sekretaris
Brocx.
2/217v-218r
30-4-1793
B.
355.
Jan Martinus Baselmans en Mattijs Krooymans zijn op elektie van de
stadhouder van Kempenland op last van de kwartierschout P.J. Baron
van Brakel benoemd tot burgemeester respektievelijk tot ai meeester
van Blaarthem en hebben de eed volgens formulier in handen van de
stadhouder afgelegd.
Getekend: J.M. Baselmans, M. Krooymans, F.v.d. Leen, J.v.d. Heuvel, J.W.D. de Jongh, sekretaris Brocx.
2/218v
20-6-1793
356. V.
Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen van Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Holleman, om op 26 juni a.s. ten raadhuize te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland op
de jaarlijkse kwartiersvergadering te delibereren en te beslissen.
Getekend: A.v. Meurs, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
2/219r
20-6-1793
Z.
357.
Hendrikus Koppelmans, schepen, Gijsbertus van der Kruijssen en Peeter van de Wildenbergh, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de
schepen Lambertus Geene, om op 26 juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven op de jaarlijkse kwartiersvergadering met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: P.v.d.Wildenbergh, G.v.d.Kruijssen, H.Coppelmans.
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-92/219v

20-6-1793

Francis van der Leen en Jan van den Heuvel, schepenen van Blaarthem,
kommitteren hun medeschepen, om op 26 juni a.s. ten raadhuize te
Eindhoven op de jaarlijkse kwartiersvergadering van Kempenland met de
andere gekommitteerden te delibereren en te beslissen.
Getekend: J.v.d. Heuvel.
359.

Z.

2/220r

7-8-1793

Hendrikus Coppelmans, schepen, Gijsbert van der Kruijssen
van de Wildenbergh, burgemeesters van Zeelst, kommitteren
Lambertus Geene, om zich op 17 augustus a.s. te Den Bosch
ter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van
1793 tot 30 september 1794.
Getekend: H. Coppelmans.

en Peeter
de schepen
als pach1 oktober

B.
2/220v
360.
10-8-1793
Francis van der Leen, schepen, en Jan Martinus Baselmans, burgemeester van Blaarthem, kommitteren hun medeschepen, om zich op 17 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen
voor de periode van 1 oktober 1793 tot 30 september 1794.
Getekend: F.v.d. Leen.
361.

V.

12-8-1793

2/221r

Anthonij van Meurs en Wouter Holleman, schepenen te Veldhoven, kommitteren de schepen Jacobus van Heijst, om zich op 17 augustus a.s.
als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van
1 oktober 1793 tot 30 september 1794.
Getekend: W. Hblleman.
362.

V.Z.B.

2/221v-222r
18-11-1793
Op het raadhuis der verenigde dingbank heeft de stadhouder van Kempenland in naam van de kwartierschout en dijkgraaf Jacob Baron van
Brakel de volgende schepenen gekontinueerd, respektievelijk benoemd:
voor Veldhoven Anthonij van Meurs, president, Jacobus van Heijst en
Wouter Hblleman, schepenen, voor Zeelst Lambertus Geene en Hendrik
Coppelmans, voor Blaarthem Francis van der Leen en Jan van den Heuvel.
Getekend: J.W.D. de Jongh.
2/222v-223r
V.
21-6-1794
363.
Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen te Veldhoven,
kommitteren de schepen Wouter Holleman, om op 25 juni a.s. ten raadhuize te Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland op
de jaarlijkse kwartiersvergadering te delibereren en te beslissen.
Getekend: A.v. Meurs, J.v. Heijst, sekretaris Brocx.
364.

Z.

21-6-1794

2/223v-224r

Lambertus Geene, schepen, Hendrikus de Wit en Godefridus Jansens,

burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Hendrikus Coppelmans, om op de kwartiersvergadering ten raadhuize van Eindhoven op
25 juni a.s. met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: G. Jansens, H. de Wit, sekretaris Brocx.
365.

B.

21-6-1794

2/224v-225r

Jan van den Heuvel, schepen, en Christiaan van Dommelen, burgemeester van Blaarthem, konnitteren de schepen Francis van der Leen, om
op 25 juni a.s. ten raadhuize van Eindhoven met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te beslissen.
Getekend: J.v.d. Heuvel, Ch. van Dommelen, sekretaris Brocx.
2/225v-226r
19-8-1794
366. V.
Anthonij van Meurs en Wouter Holleman, schepenen van Veldhoven, kommitteren de schepen Jacobus van Heijst, om zich op 22 augustus a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1794 tot 30 september 1795.
Ongetekend.
2/226v-227r
19-8-1794
367. Z.
Hendricus Coppelmans, schepen, Hendricus de Wit en Godefridus Jansens, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Lambertus
Geene, om zich op 22 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1794 tot
30 september 1795.
Getekend: H. Coppelmans, Godefridus Jansens, Hendricus de Wit.
B.
2/227v-228r
19-8-1794
368.
Franciscus van der Leen, schepen, en Christiaen van Dommelen, burgemeester van Blaarthem, kommitteren de schepen Jan van den Heuvel, om
zich op 22 augustus a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1794 tot 30 september 1795.
Niet getekend.
2/228v-229r
369. V.
12-10-1795
Wouter van den Eijnden en Jan Somers, schepenen van Veldhoven, en
Jan Verscheuren en Jan Liebregs, burgemeesters van Veldhoven, kommitteren de schepen Paulus Verscheuren, om zich op 15 oktober a.s.
te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de
periode van 1 oktober 1795 tot 30 september 1796.
Getekend: Jan Liebregts, W.v.d. Eijnden, sekretaris J.F.de Wit.
2/229v-230r
370.
B.
13-10-1795
Martinus Baselmans, schepen, en Francis Donkers, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren de schepen Joost van Baarschot, oni zich op

- 10 15 oktober te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1795 tot 30 september 1796.
Getekend: M. Baselmans, Francis Donkers (kan niet schrijven),
sekretaris J.F. de Wit.

IV. JAARKRONIEKEN IN DE SCHEPENPROTOKOLLEN VAN OIRSCHOT-BEST
(J. Santegoeds, Nuenen)
In het rechterlijk archief van Oirschot-Best mochten wij over diverse jaren naast de schepenprotokollen enige interessante aantekeningen
aantreffen aangaande allerhande zaken, zoals over prijzen van landbouwprodukten, levensmiddelen, dranken, textielwaren e.a., over de
geldswaarde, inkwartieringen van soldaten en bijzondere evenementen
of wetenswaardigheden vanaf het jaar 1585. Wij hebben gemeend deze
aantekeningen in de komende afleveringen van Campinia voor onze lezers onder hoofdstuk IV in transkript te moeten publiceren.
Oirschot R. 143a

1585

In den Jaere LXXXV
In octobri heeft een mud rogge Oerschotsche mate gegouwen XIII gld
IIII st. ende meer. (In november 21 gld 12 st., in december 21 gld.
In octobri 86 gegouwen een mud XXX gld.)
Een mud boeckweyts: IX gld. (In november 12 gld, in december 11 gld
8 st. Anno LXXXVI XII gld ende meer.)
Een mud gersten VIII gld VIII st. (In november 12 gld ende het mud
haveren 10 gld XVI st. In december een mud haver 12 gld.) Een mud
gersten 14 gld ende meer. Anno 86 XIIII gld.
Een maetken soudts te weten het XVIde deel van eenen lopen: X st.
Een pont boteren: VII st. ende meer. (In november 7 st, in december
6 st )
Eenen steen wollen: VI gld XVIII st ende oijck VII gld.
Een pont sepen: VI st.
Een pont kersen: VII st. (In november 8 st. Anno 86 IX st.)
Een pont vorsch runtvleesch II st I oert.
Een pont verckensvleesch rouw III st ende geroockt IIII1 st ende
meer.
Een pont kase: V st. (In november ende december 8 st.)
Enen pot soet melx: VII oert.
Eenen pot melx: II oert. (In november Iz oert.)
Een gemeijn koeye: XL gld.
Een gemeijn peerdt: LX gld.
Den raepolie den pot: XVI st.
Den olyffolie: XXXII st.
Eenen lopen raepsaet: XXXVI st.
Een lopen eitieten: II gld V st.
Eenen pot wyns: VIII st. (In november eenen pot wyns XI st.)
Eenen pot Bosch bier: II st, ende Oerschots biers: I st.

Ende naer advenant.
Ende het gelt als hier naevolght was.
Een dobbelen ducaat van Spaegnien IX gld, den rosennobel X gld, den
henricus nobel ende Vuytersche IX1 gld, den nobel van Vlaenderen VIII
gld, den gouden reael VI gid, den halve te weten den philips daelder
III gld, den silveren van gelycken, de Franse crone ende Spaens pistolet III gld, den leuw V gld, nieuwe ende oude, de milrese dobbel
VIII gid, het ducaetken IIII gid, het pistolet III gid VII st, den
philips gulden II1 gld, den gouden ende silveren carolus II gld, den
ryder II gld II st, den goudtgulden van Duytslant III gld, den climmer gld XXXVI st, den Wilhelmus schilt II1 gld ende meer.
Silveren geit.
Enen silveren philips daelder III gld, eenen ryx daelder II gld VI
st, ende Staten daelder II gld VI st, enen Hollanschen daelder II
gld II st, eenen vuyterschersen ende geconterfeyten daelder XXXVI
st, eenen Boemelsche daelder XXVIII st, eenen Fransen franq XXIIII
st, eenen feston XVI st, eenen Spaenschen reael van twee stucken
XIII st, eenen penning die plach te doen seven st, XI1 st, den ouden
snaphaen VIII st, den ouden Brabantsche stuver I st III oert, ende
alle andere stuvers van Vrieslant, van Groeningen, van Vuytrecht,
van Namen etc. I st, den rooskens stuver I st II penningen, den Franschen stuver I st, den coperen oortkens vanden Bosch ende daer onser
coninx wapen op staet I oert, het griffoen ende Engelsche stoter III1
st, den Luyxen betselaer XII st, den schrickelborger VII st, ende andere munte naer advenant.
1586

Oirschot R. 143a

Dezen tyt heeft alsnoch alsoo dieren tyt geweest van allen dinghen
dierder dan van te vorens ende het geldt is wederom in decembris
lestleden te weten 85 affgeset nae de permissie daeraff in druck
vuytgegaen (ende alle haeghmunte verboden ende oyck vele Italiaens
gelt) te weten den rosennobel op 7 gld 4 st, den henricus 6 gld 8
st, den dobbelen ducaet van Spaegnien 6 gld 12 st, den gouden reael
9 gld, de Franse crone 3 gld, Spaense pistoletten 2 gld 19 st, de
Ytaliaensche pistoletten 2 gld 17 st, den gouden gulden 2 gld 9 st,
den gouden carolus 1 gld 13 st, den philips gulden 2 gld 1 st 2 oirt,
den ryder 1 gld 16 st, ende sulx naer advenant.
Den philips daelder 2 gld 10 st, den silveren carolus als den gouden,
den staten daelder 1 gld 17 st, den rijxdaelder ende cruys daelder
II gld V st, de franq 20 st, den dobbelen Spaense reale van XVI 2
gld 2 st, den anderen sternen sy penningen 10 st, den Brabans st onderhalven st, den Luyxe st I st I oirt, den Fransen st I st, den
rooskens sy by den staten geslagen 1 st, ende soe voerts advenant.
(wordt vervolgd)
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(vervolg)
67.

OORKONDE VAN HERTOGIN JOHANNA
15 augustus 1390

(18e-eeuwse kopie)

Johanna bij der gratien godts hertoginne van Luxemborch van Lothrijck
van Brabant ende van Lijmborch Merckgrevinne des heijlichs Rijcx doen
condt allen Luden dat want wij overmits alsulcken debath twist ende
discoort als in voorleden tijden tusschen onse gode Luijden van Oisterwijck met haere medegesellen op een zijde ende dijen van Oirschot
met dijen van Beerse ende haren medegesellen op d'ander zijde hangende
zijn geweest om der gemeijnten wille tusschen hen gelegen daer toe
sij hen aen beijde sijden rechts vermetende waren gevolcht sijn geweest met menichfuldelijk eenen langen tijt soo verre dat beijde die
parthijen voerzegd aen ons daertoe waerheijden rechts ende paelinge
tusschen hen versueckende waeren ende begeerden hen haers dancks ende vrients willen in handen van heeren Henricxs vanden Lecke ons
Schouteth van den Bosch in onsen naeme aen beijden zijden gelovende
ende verbijndende op dije peenen van twee duijsent oude Schilden vast
gestede ende onverbroeckelijk teeuwigen daegen ende sonder iet daer
tegens te gaen offt te doen bij hen selven offt bij iemant anders te
houden alsulcke paelinge alsmen hen van desen gemeijnte daerom desen
twist ende debath tusschen hen geweest hadde met vonnisse ende metten
rechte doen soude van onsen wegen, soo eest dat wij om dit te volvueren op dat een iegelijck van voersegde parthijen geschiede, dats hen
billick van rechtswegen geschieden soude in haeren prochie kercken
aen beijden zijden met eenen sondaeghschen gebode als dat gewoonelijck
is eenen seckeren dach daer toe bescheden deden, ende gebieden openbaerlijck inden velde opte gemeijnte ende op die palen te comen bij
onsen getrouwen Raetsluijden ende Ambachteren als heeren Jannen van
Wittham onsen Drossaert van Brabant heeren Henrick van Lecke onsen
Schouteth van den Bosch, ende heeren Jannen van den Grave onsen Clercq
ende Secretaris, Deecken van Beecke daertoe gedeputeert, ende volcomelijck gemechticht van onsen wegen ten welcken daegen ende Stadt beijde
die parthijen gelijck dat bij onsen voersegden Raede ende ambachtenen
aenbracht is voor oogen quamen in beijden sijden noch rechts ende vonnisse versueckende, ende paelinge begeirende, gelijck sij voor gedaen
hadden op dije peenen voersegd soo wie can in eenigen toecomenden tijden in eeniger wijs, daer jegen quaeme offt ginge ons te vervoiren,
alsoo daer vuijt verwillecoiren verbonde ende versuecke beijde der
parthijen bij onsen sonderlingen bevele onsen voersegde Drossaert
daertoe van onsen wegen daertoe gemechticht, maende Rutgeren van Lieshout onsen man van Leen daeraen over staende nae allen dijen dat voor
hen comen waeren wat hij den narthijen voersegd van Rechtswegen weer
te doen, daerop Rutger voersegd alsoo gemaent wael beraeden bij vollen gevolge der anderen onsen mannen hij er nae geschreven wijsden voor
een vonnisse datmen hen paelinge souden doen geschieden alst recht •
weer, dat alsoo verre voort gehanteert waert al bij manissen ons Drossaert ende wijsdom onsen mannen dat daer toe nae ons lants gewoenten

- 13 aldaer haere seven genoempt worden, en geéijt vijer boven ende drije
beneden, dije winners noch verkiesers daer aenen waeren, te wetende
sijn Jan Luijcas soen Back Berthoutssen, Didrick heeren EMontssoen
Aert Houtappels, Willem van Aerle, Jan Stempel ende Willem Andries
dije hoiren souden ende verstaen, allen chaerten bethoon ende waerheijden aen beijden sijden dije sij bij brengen ende thoonen wouden,
ende daernae dije paelinge te bewijsen alsoo als rechts weer, de
welcke seven persoonen voorgenoemd, nae maenisse ons Drossaert ende
haeren wijsdom des versegde parthijen eenen seeckeren dach tot eenre
seecker stadt tot haeren bethoon bescheeden, daer dije partijen aen
beijde sijden quaemen, heser caerten ende waerheijden in beijden sijden thonende, ende overgevende kennende ende lijdende dat hen dijen
aen beijde sijden wael gemechtichden, alsoo sij selve seijden, begerende noch ende versueckende gelijck sij voor gedaen hadden dat men
hen voort daer nae recht deden alsoo dat dije voorgenoemde seven
persoonen dar nae van ons daertoe gemechticht, bij onsen sonderlingen
bevele te gaen, daer de palen metten recht staen souden, wael beraeden hier op den parthijen dach beschieden aen beijden sijden niet eenen sondachsen gebode in haeren prochie kercken opter gemeijnten ende paelen voersegd te comen, op welcken dach dije seven persoonen
quaemen met rijpen Raede, beijde den parthijen daer tegenwoordich
staende voersegd, ende aldaer tot maeningen ons Schoutetthen van den
Bosch des gemechticht van onsen weegen, in tegenwoordicheijt van
beijden den partijen, wijsden openbaerlijck voor een vonnisse, dat
dije ierste paell van den gemeijnten van Oisterwijck staen souden op
Bontsvaert bij der bruggen, welcken paell onsen voersegde schouteth
ban ende vrede gebooth, op lijff ende goet, van onsen weegen ende op
dije peenen van twee duijsent ouden Schilden, hem des gedraegende
aen onse mannen den voersegde seven persoonen voorts streckende totten molen raede van Spoirdonck aen dije noorder sijde van den waeter
bij onsen Schouteth gemaent, wijsden eendrachtelijck voor een recht
dat dat molenrath ter noort sijden waert dije andere paell sijn sonde,
lijndrecht van den pael van Bontsvoirt dijen onsen Schouteth aldaer
ban ende vreede oick gebooth, in alder manieren ende op dije pene
voersegd, van daer gaende tot int huijs van Baest, daer dije haell
doen hinck, voort bij onsen schouteth gemaent, wijsen voor• een recht
dat dije derde paell daer wesen soude onder dije haell lijndrecht
van den rade voersegd, daer een pael onder dijen hert gegraven ende
geseth wert, dijen onsen schouteth oijck ban ende vreede gebooth,
inder manij eren ende op dije peenen voersegd, voortgaende den selven
persoonen noch opde Steenvoirt bij onsen Schouteth gemaent wijsden
eendrachtelijck voor een recht dat daer den vijerden paell staen
soude, lijndrecht van den paell te Baest voersegd, dijen onsen Schouteth aldaer stack ende geboot hen ban ende vrede als vooren inder
manieren ende op de peenen voersegd voortgaende van daer bij Ilugevoirt op een berchsken bij onsen schouteth gemaent wijsende dat totter gemeijnten toe van Beecke dije vijfste pael staen soude lijndrecht
van den paell te Steenvoirt voersegd dijen onsen Schouteth voersegd
daer bij sette ban ende vreede, hen gebiedende als vooren, behoudelijk
dije van Oisterwijk haeren recht ende op dije peenen voersegd onsen
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-14 schouteth van allen desen saecken voersegd teicken maele als des noot
gebeurde, tot onsen mannen des gedragende als daer toe behoirde, ende
want alle dese saecken nae dat ons aenbrocht is als voors. staeth geschiet sijn metten rechte ende vonnisse soo eest dat wij dese paelinge voersegd in alle der manieren dat dije bij onse voersegd schouteth
te deser tijt aldaer opte gemeijnten geseth sijn als voersegd staeth,
voor goet ende gerecht, hebbende voor ons, onse oir ende erffgenamen,
geloven te houden ende te doen houden ende gestede met desen selven
onsen tegenwoordigen brieven, 't eeuwigen daegen, behoudelijk altoos
ons daerin ons oir ende erffgenamen onser hooger heerlijckheijt, allen argelist vuijt gescheijden, ontbieden daeromme ende bevelen onsen schoutetten van den Bosch ende van Oisterwijck die nu sijn offte
naemaels sijn sullen ende elcken sunderlinge dat sij ende elck van
hun ten versuecke onser goeder luden van Oisterwijck voersegd inder
voersegdé palinge alsus geschiet, rustelijck ende vreedelijck houden, eracht, ende gewoent hen daeraen aff doende sonder eenich wederseggen offt ander geboth des van ons offt anders ijemant te verwachten van onsen wegen den voersegde onsen goeden Luden van Oisterwijck
dije nu sijn offte naemaels sijn sullen, daertoe willecourende ende
verleenende dat sij met onsen schouteth van Oisterwijck ter tijt wesende offt eenen persoon, daertoe oirbaerlijck, dijen de selve onsen
Schouteth daertoe setten sall, ende eeden bij haeren Raede op dese
selve gemeijnte sullen schutten mogen, alle persoonen offt beesten
dije sij daerop vijnden sullen, in haeren schaede ende daertoe van
rechts weegen niet en hooren, op dije peenen van eenen halven ouden
schilt, d'een hellicht ons daeraff verschijnende, ende d'ander hellicht der fabriecken van den prochie kercke van Oisterwijck, alsoo
dicke ende mennichwerven als des noot gebeuren sall sonder argelist
in welcker dinck getuijgenisse wij vuijt onsen seeckere weetentheijt
onsen segel hier aen hebben doen hangen, ende hebben voortgebeden ende versocht om der meere seeckerheijt wille heeren Henrick van den
Lecke Ridder Schouteth van den Bosch onser genaediger Vrouwe der
Hertoginnen voersegd daerbij dese saecke van onsen weegen ende tot
onsen beveele alsus geschiet sijn ende onse getrouwe man van Leen te
weeten Rutger van Lieshout, Gerit van Berckell, Willem Luijcas soon
Jan van Rijsingen Jan van Brecht Henrick Boeff Jan van Haren Bruijsten Janssoen ende Jan Wolfsaert van dat sij daer bij ende over waeren daer dese voersegde paelinge alsus metten rechte ende vonnisse
geschiede dat sij haer segelen metten onsen hier mede aenhangen willen, ende wij Henrick van den Lecke Ridder Schouteth van den Bosch
onser genaediger Vrouwen Hertoginnen voersegd ende wij Rutger van
Lieshout Gerit van Berckell Willem Luijcassoon Jan van Rijsingen
Jan van Brecht Henrick Boeff Jan van Haren Bruijsten Janssoen ende
Jan Wolfsaert mannen van Leen onsen genaedigen. Vrouwen der Hertoginnen van Luccemborch van Brabant ende van Lijmborch voorgenoemd
kennende ende lijende dat wij daer bij ende aen sijn geweest, ende
dat alle saecken van desen voersegde paelingen met vonnisse ende
metten rechte geschiet sijn in alder manieren dat voersegd staeth
hebben then versuecke ende bevele onser genaediger Vrouwen der Hertoginnen voersegd onse segelen hij er mede aengehangen, in oirconde

ende vasticheden der waerheijt gegeven ter vueren vijftijen daegen
in augustus int jaer ons heeren M drije hondert en tnegentich.
(Hertogin Johanna legt de behandeling van het grensgeschil tussen Oisterwijk en Oirschot in handen van de schout van 's-flértogenbosch, die zeven personen machtigt, na inzage van de bescheiden en horen der partijen de plaatsen van hun grenspalen aan te
wijzen.)
(Transkript:C.H.J.v.d.Brekel,Nuenen)

VI. OUDE TOPONYMICA
Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN DER LINDEN (VERLINDEN) van 1667 af
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)
GOMMERT VERLINDEN

7- 3-1667 Maria
8- 5-1671 Jacobus
JOANNES HENDRIKS VAN DER
LINDEN
23- 2-1670 Hendrik
NICOLAAS VAN DER LINDEN
4- 3-1675 Adriana
NICOLAUS VAN DER LINDEN
4- 2-1681 Wilhelmina
JAN VERLINDEN (VAN DER
LINDEN)
26- 8-1692 Maria
30- 6-1693 Gommarus
8-10-1694 Evert
15- 7-1696 Maria

X

MARIA TOPS
get. W.Peters, Chr.v.d.Aert v. Berckel
Tt
J. Paulussen, M. Janssen

X

MARIA JEURIS
get. Laurens Aerts, E. Aerts

X

PETRONELLA PETERS
get. J. Wouters, M. Cornelis

X

FRANCISCA TIJSEN
get. T. Aerts, M. Wouters

X

CATHARINA .......
get. J. Tops, B. Peters
fl
J. Paulussen, E. Peters
!I
G.v.d.Vincken, B. Peters
G. Bijnen, Jacoba Stox

ELISABETH STEVENS
JOANNES PAULI VAN DER LINDEN X
get. P. Janssen, M. Janssen
25- 4-1703 Joannes
W. Pauwels, P. Jacobs
12- 3-1705 Paulus
ti

JOANNES HENDRICK VAN DER
LINDEN
4-12-1706 Maria

X

MARIA JOANNIS VAN GELDER
get. J.v.d.Linde, A. Everts

- 16

= 17

get. L. Janssen, M.v Lieshout

21-10-1708 Joanna

JACOB RENDERS VAN DER LINDEN X
JOHANNA ......
25- 5-1711 Maria
get. H. Jacobs, E. Renders
12- 2-1713 Catharina
P. Cornelissen, A. Jacobs
23-12-1714 Hendrina
P. Grassen, H. Antonissen
23-12-1714 Anna
W. Prinsen, J. Janssen
JOANNES HENRICI VAN DER LINDEN
25- 8-1711 Adrianus
4- 6-1714 Henrica
JAN VERLINDEN (VAN DER LINDEN)
3-10-1715 Willem
19- 9-1717 Antonia
6- 2-1720 Hendrik
10- 9-1722 Maria Catharina
27- 2-1724 Maria Catharina
19- 7-1727 Gerardus
16-10-1730 Johannes
14-12-1732 Cornelis
JAN
61893128-

VERLINDEN
9-1719 Hendrik
8-1721 Nicolaas
3-1725 Arnold
8-1726 Johannes
4-1728 Anton

X

MARIA JOANNIS HENDRICKS
get. H. Janssen, H. Ariaens
H. Janssen, J. Jacobs

X
get.

X
get.

28- 4-1728 Christina
ARNOLD VERLINDEN
24- 1-1725 Anna
22- 4-1726 Joannes
12- 8-1728 Leduina
28- 4-1730 Johanna
15- 9-1733 Jacob

X

PETER VERLINDEN
17-12-1726 Catharina
24- 3-1729 Evert
5- 8-1733 Dorothea

X

PAULUS VAN
5- 9-1730
10- 9-1733
20-11-1736

X

DER LINDEN
Joannes
Margarita
Simon

CORNELIS VERLINDEN
11- 9-1741 Anton
5-10-1746 Johanna

get.

ANNA RIJCKERS
G.v.d.Linden, H. Rijckers
J. Rijckers, J.M. Sassen
J.v.Beers, M. Rijckers
J. Rijckers, H.v.d.Poel
D. Rijckers, J. Goossens
J. Rijckers, H. Schippers
J. HeuveImans, H. Rijckers
D. Swaegemaeckers, G.v.Boxtel
JOHANNA VAN DIJCK
A. Verlinden, M. Verlinden
J. Lenders, A. Peters
W. Verlinden, A1. Driessen
C. Ver linden, J. Jans
P. Verlinden,E.VerlindenRijckers
L.van Dijck, H. Verlinden
ELISABETH RIJCKERS
C.Verlinden, D.Rijckers
Th.v.d.Linden, H. Kolen
P. Verlinde, J.Rijckers
A.Rijckers, P.Freijssen
J. Verhoeven, M.Verlinde

ANIUNIA VAN DEN BROECK
get. M.v.d.Broeck, MLVerlinden
S.v.d.Broeck, J.v.d.Hout
G.Verlinde, D. van Hoof
Ti

It

X

MARIA SIMONS
get. N.v.d.Linden, M. Haens
J. Adriaens, P.v.d.Linden
J.Michiels, F.van Dinter
JACOBA TEGENBOSCH
get. A.Verlinden, J.Tegenbosch
N. Tegenbosch, J.Verlinden

ARNOLD VERLINDEN
18- 8-1744 Laurens
28- 6-1750 Anton Peter

X

JOHANNA DIRCKX
get. A. Dirckx, L. Verlinden
C. Verlinden, A. Bosch

GOMMARUS VERLINDEN
23- 3-1747 Johannes
22- 3-1749 Hendrik

X

E. DECKERS
get. N. Deckers, A. Verlinden
J. Deckers, A. van Emmen

ADRIANUS VAN DER LINDEN
5-11-1752 Maria
8- 9-1754 Peter
30- 7-1757 Theodorus
12- 2-1761 Catharina

X

JOANNA LEEMANS
get. G. Leemans, M. Leemans
A. Leemans, D. Schepens
J.van de Grijf, H. Leemans
Th. Leemans, M.v.d.Linden

ADRIAAN VAN DER LINDEN
8- 2-1756 Peter

X

ELISABETH DE WIEST ?
get. P.v.d.Ven, A.Verlinden

JOANNES VAN DER LINDEN

X

ELISABETHA VAN DEN BOOR (B00REN)
get. A.v. Baarschot, E.v.d.Linden
M. de Biesen, C. de Lauw
W. Valckx, J.v.d. Meeren
N.v.d.Heuvel, M.v.d.Linden

28- 1-1762
30-10-1763
19- 4-1766
28- 1-1768

Gertrudis
Maria
Adrianus
Gertrudis

IT

(wordt vervolgd)
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG van 1620 tot 1972, door A.B, van Cronenburg, Rotterdam
Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz. 32
3. GENEALOGISCHE REEKS van Peter Hubertus VAN TULPEN te Ottoland
(Hilvarenbeek, 's-Hertogenbosch, Nederweert, Maasbree, Rotterdam)
Zie: Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 30

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

(vervolg)
28. " Oud Brabant", Markt 14, sektie F 4241

A. DE ERFGENAMEN VAN ARIAEN ANSSEMS
"Huijs en Hoff"
grootte: 3 roeden aanslag: 2 g. 5 st. 8 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 71 Bv

p.m. 1640
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-18B. JAN HENDRICKS VAN ROIJ
1684
"Huijs en Hbff"
grootte: 3 roeden, aanslag: 2 g. S st. 8 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 71 Bv
verkrijgt van LEENDERT NICOLAES VERSTEIJNEN in het jaar
1687
een "Hoff", groot 8 roeden, aanslag: 3 st.. Hierdoor
wordt de totale grootte: 11 roeden, totale aanslag: 2 g.
8 st. 8 p.
C. JAN JANSSEN VAN ROIJ DEN JONGEN
"Huijs en Hoff"
grootte: 11 roeden, aanslag: 2 g. 8 st. 8 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 61v, nr. 3, fol. 80,
nr. 4, fol. 53
D. ANSEM, MARIA, JENNEKEN en ELISABETH, kinderen van wijlen
JAN JANSSEN VAN ROIJ
1780
"Huijs en Hoff"
grootte: 11 roeden, aanslag: 2 g. 8 st. 8 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 55v
E. ANSEM en ELISABETH VAN ROIJ
"Huijs en Hoff"
grootte: 11 roeden, aanslag: 2 g. 8 st. 8 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 6, fol. 55
F. ARNOLDUS SPAAPEN
1808
"Huijs en Hoff"
grootte: 11 roeden, aanslag: 2 g. 8 st. 8 p.
kohier der huizen van 1808
Aansluitend aan het kohier der huizen vermelden de kadastrale leggers van Oirschot de volgende eigenaars:
G. DE WEDUWE VAN ARNOLDUS SPAAPEN
1832
"Huis en Erf"
grootte: 1 roede 93 ellen, F 611, art. 661
'Tuin"
grootte: 3 roeden 28 ellen, F. 612, art. 661
H. CORNELIS VERSPEEK (herbergier) door koop
1835
"Huis en Erf"
grootte: 1 roede 93 ellen, F 611, art. 949
'Tuin"
grootte: 3 roeden 28 ellen, F 612, art. 949
I. JOHANNA DE LAAT, WEDUWE VAN CORNELIS VERSPEEK
1869
"Huis en Erf"
grootte: 1 roede, 93 ellen, F 611, art. 2462
"Tuin"
grootte: 3 roeden 28 ellen, F 612, art. 2462
J. JOHANNA MARIA VAN KEMPEN, gehuwd met Emile Daniël Joannis 1919
"Huis en Erf"
grootte: 1 roede 93 ellen, F 611, art. 4794

"Tuin"
grootte: 3 roeden 28 ellen, F 612, art. 4794
Verbouw 1929
K. ADRIANUS JOH. DE KROON, bierbrouwer EN GONS. door koop
"Huis en Erf'
grootte: 1 roede 93 ellen, F 611, art. 5907
"Tuin"
grootte: 3 roeden 28 ellen, F 612, art. 5907
L. NICOLAAS JACOBUS DE KROON, bierbrouwer te Gulpen
"Huis en Erf'
grootte: 1 roede 93 ellen, F 611, art. 6100
"Tuin"
grootte: 3 roeden 28 ellen, F 612, art. 6100
Oorlogsschade 1945
M. KROONS BIERBROUWERIJ, Koestraat 20, Oirschot
"Huis en Erf'
grootte: 1 roede 93 ellen, F 611, art. 6229

1937

1942

1947

?Tu in! I

grootte: 3 roeden 28 ellen, F 612, art. 6229
Firmanten: Adrianus Joh. Ludovicus de Kroon, Ludovicus
Joh. Ant. Maria de Kroon
Vernieuwing 1952
1954: Vereniging van F 611 en F 612 tot F 4241
"Huis, tuin en erf"
grootte: 5 A 20 CA
29. "St. - 0dulphbsstraat16 t/m 22 ", sektie F 3756
De redengevende omschrijving van de lijst der onroerende monumenten
in de gemeente Oirschot luidt als volgt:
"St.-Odulphusstraat 16: Landarbeidershuisje uit het midden van de
19e eeuw onder pannen zadeldak, dat links aansluit tegen een puntgevel en rechts doorloopt over nr. 18. Venster met luiken en zesruitsschuifraam. Zaagtandfries onder de goot.
St.-Odulphusstraat 18: Landarbeidershuisje onder één zadeldak met de
nrs. 16 en 20. Zaagtandfries onder de dakgoot. Venster met luiken en
zesruitsschuifraam. Midden 19e eeuw.
St.-Odulphusstraat 20: Landarbeidershuisje onder één zadeldak met de
nrs. 16 en 18. Zaagtandfries onder de dakgoot. Venster met luiken en
zesruitsschuifraam. Midden 19e eeuw.
St.-Odulphusstraat 22: Landarbeidershuisje, midden 19e eeuw, onder
'pannen zadeldak, dat rechts aansluit tegen een puntgevel en links
doorloopt over nr. 20. Zaagtandfries onder de dakgoot, venster met
luiken en zesruitsschuifraam.
Gebouwen van eenvoudige doch harmonische architektuur en van oudheidkundige waarde."
(Wij behandelen hier ook de voorlopers van de tegenwoordige gebouwen.)
De verpondingsregisters vermelden als eigenaar van deze percelen van

-20omstreeks 1640 tot 1810 de FUNDATIE VAN HEER HENDRICK VERBEECK of
het GASTHUIJS VAN HEER HENDRICK VERBEECK. Ook de kadastrale leggers
der gemeente Oirschot vermelden tot 1969 als eigenaar de FUNDATIE
HENDRICK VERBEECK. In genoemd jaar werden de panden eigendom van de
gemeente Oirschot.
De genoemde fundatie werd op 15-12-1621 door Hendrick Verbeeck, kapelaan in de St.-Pieterskerk te Oirschot, gesticht. De oorspronkelijke doelstelling was een beurs voor bloedverwanten van 11 tot 25
jaar, die priester wilden worden. Aan deze stichting zijn latere
schenkingen en renten uit vaste goederen toegevoegd. In de loop der
eeuwen veranderde de doelstelling. In 1820 was de fundatie bestemd
voor huisvesting van 3 personen, die bovendien een jaarlijkse toelage van f 14,-- ontvingen. Met besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 maart 1900, nr. 391, werd de fundatie aan de naaste bloedverwant toegekend. Zij bestond in 1945 in een beurs van
f 110,--. Bij de opheffing der fundatie gingen rechten en plichten
over aan de gemeente Oirschot.
Aangaande de gegevens uit de verpondingsregisters kunnen wij volstaan
met de volgende aantekeningen:
"Huijs en Hoff" omstreeks 1650:
grootte: 1 lopen 15 roeden, aanslag 3 g. 7 st.
In verband met het verbreden van de weg werd een klein gedeelte van
de HOEF afgenomen, waardoor de aanslag ook verminderd werd tot 2 g.
10 st.
Verpondingsboek: Kerkhof nr. 1, fol. 85v
In het jaar 1742 verkreeg het Gasthuijs van Heer Hendrick Verbeeck:
a) van Margriet, de weduwe van Guiliam van der Werf een "Half Huijs
en Hof", grootte: 81 roeden, waarvoor een verponding van 16 st en
4 p. werd geheven
b) van Maria, de weduwe van Gijsbert van Namen "De Helft in Huijs en
Hof", grootte: 81 roeden, waarvoor een verponding van 16 st en 4
p. werd geheven
Verpondingsboek: Kerkhof nr. 2, fol. 87v
De verpondingsboeken 3 tot en met 6 van de hertgang Kerkhof (18e eeuw
tot 1810) registreren dezelfde navolgende gegevens:
"Huijs en Hof"
grootte: 1 lopen, aanslag 2 g. 10 st.
"Huijs en Hof", tegenover het Meulentje
grootte: 17 roeden, aanslag 1 g. 12 st. 8 p.
(in 2 percelen).
De kadastrale leggers der gemeente Oirschot vermelden in 1832 3 huizen en 1 tuin, t.w.`.'
a) Huis en erf, groot 1 roede 30 ellen, sektie F 368, art. 166/1
b) Huis en erf, groot 84 ellen, sektie F 369, art. 166/2
c) Huis en erf, groot 66 ellen, sektie F 370, art. 166/3
d) Tuin, groot 8 roeden, sektie 371, art. 166/4.

-21 Vanaf 1885
a) Huis en
b) Huis en
c) Huis en
d) Huis en

staan 4 huizen vermeld, t.w.:
erf, groot 72 ellen, sektie F
erf, groot 42 ellen, sektie F
erf, groot 42 ellen, sektie F
erf, groot 42 ellen, sektie F

2756,
2757,
2758,
2759,

art. 166/9
art. 166/1 0
art.
166/12
art. 166/11

In 1934 heeft de vereniging der genoemde 4 sekties plaats in sektie
F 1756
4 huizen en tuin, groot 10 A 80 CA, art. 166/23 (later 166/24-25-26)•
Op 27 november 1969 werd de gemeente Oirschot eigenaar van deze panden.

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

(vervolg)
EEN NIEUW HUIS VOOR DE PACHTER

Dikwijls maakt ons archief melding van grote reparaties, die aan dit
hof werden uitgevoerd, maar zonder in bijzonderheden te treden, zodat we alleen maar weten hoeveel ervoor uitgegeven werd. Dat komt
hierdoor, dat jammer genoeg ook voor werken aan andere pachthoven, alsook aan pastorieën en zelfs aan kerk- en abdijgebouwen, de meeste gedetailleerde rekeningen en ook de plannen zijn verloren gegaan. Zo
hebben we voor het hof van Heerenbeke maar een bouwkontrakt gevonden,
namelijk dat van een nieuwe pachterswoning (5). We laten het hier volgen.
"De 3de augustus 1547 maakte abt Lodewijk van den Berghe een akkoord
met Wouter Dannels voor het bouwen van een nieuw pachtershuis.
Ten eerste: het huis zal 20 voet lang en 18 voet breed zijn, met drie
zolders; van de eerste tot de tweede zolder 11 voet hoog, en van de
tweede tot de derde 10 voet hoog.
De abt zal hem al het hout aanduiden en wijzen op zijn goederen. Hij
zal al het hout dat hij nodig heeft moeten afhouwen, zagen, meren en
richten. En hij zal de drie zolders maken en leggen zoals het behoort,
te weten de ribben de een van de andere een voet, en niet wijder. Al
het hout voor het huis zal hij zagen en bewerken in zijn vierkant.
Item zal hij alle deuren en vensters maken, in de neerste kamer een
"cassijne" en een halve, en in de bovenste kamer een "cassijne" (6).
De abt zal zelf het "bert" (of de planken) leveren voor deuren en
vensters.
Hij zal Wouter 25 carolusgulden betalen, en als hij het huis richt,
een tonneke bier. En de "winnerse", weduwe Dirk Stans, zal de timmerlieden de mondkost geven. Zij zal al het afval van het hout hebben,
maar dan moet ze haar voerman het materiaal laten aanbrengen: kalk,
stenen, hout, stro, enz..
Wouter moet zorgen, dat het huis helemaal klaar geraakt, met de drie
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- 22 zolders, met deuren en vensters, tussen nu en 11 mei 1548.

X. LIJST VAN KEMPISCHE PLAATSEN MET OPGAVE DER REPARTITIE OVER HET

KWARTIER VAN KEMPENLAND IN HET JAAR 1699, AANGEGEVEN IN PROCENTEN

NOG EEN REKENING

Buiten dit bouwkontrakt vonden we nog een afrekening van notaris Heribertus van Audenhoven met abt Paul de Bruyn, aangaande het door hem
voorgeschoten bedrag voor reparatie en het in zijn oude staat herstellen van het hof van Heerenbeke, van 1702 tot 1713 (7).
1. aan timmerlieden en zagers
369 g. 1 st.
2. aan smeden en ijzerwerk
130 g. 171 st.
3. aan metsers, kalk, steen, zand, leem, hout,
schaliën, schaliedekkers, latten, pannen,
plaveien, glazenmaker, vrachten
463 g. 151 st.
4. aan het graven van sloten
40 g.
5. aan arbeiders om te poten en te planten
266 g. 5 st.
6. aan heesters, plantsoen, eikels, enz.
42 g. 5 st.
7. aan dorsers, aan bier voor werklieden
42 g. 5 st.
8. aan renten, cijnzen, erfpacht, verpondingen,
omslagen, conincxbeden
850 g. 9 st.
9. aan kontributies
780 g. 11 st.
10. aan de pachter voor de daken en grachten
378 g. 9 st.
Totaal

3496 g. 191 st.

Noten:

(5) A.A.P., R VI1,55, f 159v
(6) cassijne = kozijn, stenen raam, tralieraam, vensterluik
(7) A.A.P., Corpus VII, kastje XXXI, 77
(wordt vervolgd)

19-18- 6

Oirschot

6-11- 2

Eijndhoven
Oistelbers
Middelbers

1-17- 0
1- 2- 4

2-19- 4

Vessem
Wentelre
Kneghsel

2- 0-14
1- 6-14
0-14- 2

4- 1- 4

Zeelst
Velthoven
Blaerthem

1-17- 6
2-17- 2
1- 0- 4

5-14-12

Eesel
Duijsel
Steensel

4- 8- 0
1- 1- 4
1- 4- 4

6-13- 8

Bergeijk
Westerhoven
Borckel en Schafft
Rijthoven

6- 7- 0
2- 3- 0
1- 1- 8
2-12-10

12- 4- 2

Reusel
Bladel
Netersel

3- 4-12
3- 0-12
1- 4- 0

7- 9- 8

Waelre
Weerde
Aelst

2-11- 2
3- 0- 4
1-14- 6

8-13- 0
1- 7- 4

Dommelen
Oerle
Meerfelthoven

2- 0-12
0- 8- 4

2- 9- 0

Hooghloon
Hapert
Casteren

2- 5- 8
1-14-10
1- 2- 4

5- 2- 6
6-10- 4

Lommel
Gestel
Strijp en Eekaert
Stratum
Woensel

2- 4-12

2-12-10

1-16-10
4-19-10

11-13-10
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XI a 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) (vervolg)
D. De pastoor en mens

Gerardus

Verhoeven

(vervolg)
Caanwenu weer terug naar 18 juli 1826. Op die dag nam pastoor Verhoeven zijn intrek in het nu nog bestaande statige herenhuis met de
jaarankers 1778 aan de Dorpstraat 93 - 95. Destijds heette het de
Kleine Broek. Over deze pastorie en over de toenmalige schuurkerk
wordt in een afzonderlijk hoofdstuk gehandeld.
We kunnen ons afvragen waarom hij reeds 10 jaar na zijn priesterwijding tot pastoor benoemd werd. Was het priestergebrek, wilde de overheid hem extra belonen vanwege zijn bittere kapelaanstijd of was
Veldhoven in die tijd een naar de mens gesproken weinig aantrekkelijke
pastoorspiaats? Ik weet geen antwoord. Zeker is, dat hij bij zijn
overheid goed aangeschreven stond en het volle vertrouwen genoot.
Toen koning Willem I het Collegium Philosophicum oprichtte en eiste
dat iedere priesterkandidaat v66r de theologische opleiding eerst
twee jaar dit college moest volgen, werd dit door de geestelijke overheid geboycot. Het gevolg was, dat studenten die de retorika voltooid
hadden, geen mogelijkheid hadden verder te studeren, tenzij men, wanneer men zeer bemiddeld was, de mogelijkheid had om in Frankrijk of
Rome zijn verdere studies te doen. Om deze moeilijkheid zo goed mogelijk te ondervangen werden verschillende pastoors aangezocht deze
studenten provisorisch op te leiden. Ook pastoor Verhoeven werd voor
deze taak gevraagd en uit bovengemelde brief van 1872 weten we reeds
dat hij twee jaar lang vier á vijf studenten "met eenen slaafschen
arbeid" les gegeven heeft.
Zeker is ook dat Veldhoven in die tijd een armlastige parochie was.
Op een vragenformulier van vikaris van Alphen over de inkomsten van
pastoor en parochie gaf pastoor J. Anthonis in 1807 de volgende antwoorden:
" 1) De gemeente (= parochie) van Velthoven, of deszelfs staat is arm
en behoeftig, onera habens multa, emolumenta pauca vel nulla
(= veel lasten, weinig of geen lusten, dus geen beneficies, geen
bijzondere toelagen of bezittingen e.d.).
2) Kommunikanten circa 580
3) Minderjarigen 220
4) Den staat der kerck zonder eenige inkomsten en teenemaal vervallen."
Als pastoorssalaris gaf hij op:
" 1) Mijne jaarlijksche competentie (= salaris) is 250 g.
2) Jura voor een lijkdienst 1-8-0
3) Voor trouw
1-5-0
4) Voor doope
3 stuijv.

6 stuijv.
5) Voor bedieninge
6) Voor communicantengeld 4 duijten (= 21 ct offer bij het communie gaan)
Ergo in t geheel te rekenen, het een jaar door het ander circa 300
g.
(Brief: Archief Bisdom)
Twintig jaar later, op 13 febr. 1827, gaf pastoor Verhoeven evenals
zijn voorganger in 1807 aan vikaris van Alphen op diens verzoek een
soortgelijk verslag over de inkomsten van de pastoor en van de kerk.
Voor het inkomen van de pastoor gaf hij op:
1) Het traktement was 250 gulden en werd verkregen doordat iedere
kommunikant 9 stuivers betaalde. De gehele opbrengst van deze gelden bedroeg geen 250 gulden en daarom moest uit de kerkeschaal
jaarlijks + 30 gulden bijgepast worden.
2) Voor het WáSsen van het kerkelinnen en het leveren van de miswijn
ontving hij een vergoeding van f 20,--. Het misbrood (= hosties)
werd uit de kerkekas rechtstreeks betaald.
3) Uit 's Rijks schatkist ontving hij f 33,-- als schadevergoeding
voor opgeheven vroegere rechten.
4) Voor een jaargetijde met zielboek werd betaald twaalf stuivers,
een maandelijkse gedachtenis tien stuivers en voor een uitvaart
werd 32 stuivers berekend.
5) Het offer bij het te-kommunie-gaan (= telkens een halve stuiver)
bracht per jaar + 50 gulden op.
6) De ontvangsten bij het dopen en de kerkgang van jonge moeders bedroegen per jaar ruim 20 gulden.
De inkomsten voor de kerk waren zeer gering.
"Zij trekt niets van het land (= 's Rijks schatkist). Hare inkomsten
zijn alleen 33 gulden aan verpachte banken en van de schaal zal ook
omtrent 25 of 30 gulden overschieten. Het wasch (= kaarsen) van de
lijken, hetgene ook voor de kerk is, betekent niet veel en ieder
groot lijk geeft baarkleed 6 stuivers.
Van dit geringe moet nu af: 20 gulden voor wassen en miswijn, 5 gulden voor misbrood, 10 gulden voor de koster, 6 gulden voor het vegen
en schuren, 3 gulden voor de zangers, behalve nog vele reparatiën,
welke er alle jaren aan deuren, ramen, vloer, etc. al meer en meer
te voorzien zijn.
De pastorij heeft voor hare reparatiën jaarlijks van het land 50 gulden inkomsten, en zulks zal zij nogal enige jaren lang nodig hebben."
Op het eind van deze brief bedankte pastoor Verhoeven de vikaris voor
de ontvangen misstipendia, waaruit blijkt dat uit eigen parochie niet
veel misintenties opgegeven werden. (Brief: Archief Bisdom)
Gezien de salarissen, welke in die tijd betaald werden, genoot pastoor Verhoeven een goed salaris. Hij had vrij wonen, hij bezat een
grote tuin en verdiende ruim één gulden per dag. Bovendien bezat hij
geld van huis uit. Natuurlijk moest hij zijn personeel (waarschijnlijk drie personen, die gedeeltelijk uit de kerkekas betaald werden,
omdat zij het kosterschap waarnamen en het wassen van het kerkelinnen
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als pastoor kostten hem ook het nodige geld, maar in vergelijking
met de doorsnee huisvader uit zijn parochie had hij zeker geen klagen. Toch kon hij om zijn "stand" op te houden niet leven van de
inkomsten van zijn funktie. Hij moest uit eigen geld bijleggen. Ook
was hij niet gierig van aard. In het bouwen en inrichten van de
nieuwe kerk heeft hij persoonlijk met + 2500 gulden uit eigen gelden
bijgedragen, wat dus erop neerkomt, dal- hij zevenmaal heel zijn inkomsten als pastoor aan de kerk heeft teruggeschonken.
De financiële positie van de kerk echter was inderdaad zorgelijk.
De inkomsten per jaar bedroegen 63 gulden, aan jaarlijkse vaste lasten moesten 44 gulden betaald worden, dus voor heel het onderhoud
van de kerk, aanschaffing van nieuwe paramenten etc. bleven per jaar
19 gulden over (zie bovenvermelde brief van 13 febr. 1827). De toestand, waarin hij bij zijn komst in Veldhoven kerk en inventaris aantrof, was volgens zijn eigen woorden "ellendig". Zijn eerste zorg
was dan ook daarin zo spoedig mogelijk verbetering te brengen. Bovendien werd spoedig duidelijk, dat verbouwing van de noodkerk, waartoe de vikaris reeds v6ór zijn benoeming verlof had gegeven, geen enkele zin had. De enige oplossing zou zijn het bouwen van een nieuwe
kerk. Bij dergelijke inkomsten aan zo iets beginnen was een bijna onbegonnen zaak.
Van huis uit was pastoor Verhoeven geen schuld of aimoede gewend. De
omstandigheden plaatsten hem in een situatie waarin hij gedwongen
werd hiermee te moeten leren leven. Zo zijn "geld en kerk" voor hem
bijna een obsessie geworden en heeft hij op alle mogelijke wijzen
geprobeerd de financiële basis gezonder te maken. Deze handelwijze
- niet voor eigenbelang, maar voor het belang van parochie en kerk heeft hem ongetwijfeld veel goodwill gekost. Geldzaken zijn nu eenmaal gevoelige zaken. Zijn levensgeluk heeft hier zeker onder geleden en ook zijn gezondheid zal er niet beter door geworden zijn. In
het hoofdstuk "Geld en Kerk" zal verder hierop worden ingegaan. Ik
wil hier alleen een duidelijk voorbeeld aanhalen, om te laten zien
tot welke harde en drastische maatregelen hij desnoods wilde gaan om
het door de overheid vastgestelde kerkegeld (per kommunikant 45 ct)
binnen te krijgen. Voor een goed begrip het volgende: het midden van
de veertiger jaren waren jaren van armoede. Misoogst deed de prijzen
van de eerste levensbehoeften stijgen, terwijl de lonen hetzelfde
bleven. Door het Rijk werd in 1843 aan de pastoor een salaris van 400
gulden uitbetaald. Het salaris uit de kerkekas werd bij die gelegenheid van 250 gulden verminderd tot 100 gulden. Er was onrust in de
parochie over verhoging van bankenpacht. Openlijk kwamen enkelen ervoor uit, dat zij geen kerkegeld meer wilden betalen. Het Rijk betaalde de pastoor voldoende. Wel zagen ze over het hoofd, dat juist
vanwege dit rijkssalaris de kerkekas er 150 gulden beter op werd.
Op 11 december 1847 schreef pastoor Verhoeven de volgende brief aan
Mgr. H. den Dubbelden. (Archief Bisdom)
"Dewijl zedert twee á drie jaren eenige (vooral twee of drie huisgezinnen) die men niet onder de min vermogende kan rangschikken, in gebreken blijven hunne kerkegelden te betalen, zoo vind ik mij in de
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weigering van absolutie tot deszelfs pligten behoort te brengen. Want
alhoewel ik niet weet, of zij zich ook niet uitlaten iets tegen mij
te hebben, vrees ik nogtans met reden, dat indien hierin geene strengere maatregels worden gebruikt, hun kwaad voorbeeld weldra door andere zal opgevolgt worden. Het zal mij dus aangenaam wezen UDHbogw.
gevoelen desaangaande te vernemen ten einde ons hier na te vervoegen."
Het antwoord van Mgr. den Dubbelden is in het archief van de parochie
bewaard gebleven. Het schrijven is in het latijn gesteld en gedateerd
St.-Michielsgestel 20 december 1847. De vertaling luidt:
"Wat echter die families betreft, die zich onttrekken aan hun bijdrage voor het onderhoud van de pastoor, voor de instandhouding en reparatie van de kerk te betalen, moet op de eerste plaats een ernstig
onderzoek ingesteld worden, of zij echt onvermogend of onwillig beschouwd moeten worden, hetgeen heel goed op te maken valt uit hun
eigen getuigenis alsook uit de publieke opinie. In dat geVal, vooraleer de toevlucht tot het uiterste middel te nemen, zou ik willen,
dat gij de betreffende huisvaders bijeen laat komen, aan hen de zaak
nauwkeurig uiteenzet en hen vervolgens ook in mijn naam aanspoort en
hen tracht te bewegen om op gepaste wijze te voldoen, waartoe zij in
geweten verplicht zijn. Mochten zij niet willen luisteren, dan moet
gij hun namen aan ons doorgeven, waardoor zij zich zelf en hun families aan de ernstigste gevolgen blootstellen.
In de hoop dat alles zich met de komende feestdagen ten goede zal
keren ondertekenen wij met eerbied .....
In zijn geschrift "Statistiek" (pag. 45-7 Archief parochie) tekent
pastoor Verhoeven dit antwoord van de bisschop letterlijk op. In zijn
kommentaar hierop doet hij er echter nog een schepje bovenop. Uit deze brief, zo zegt hij daar, blijkt duidelijk dat de verplichting om
kerkegelden te betalen door de overheid is ingesteld en een verplichting onder zware zonde is. De apostel (Rom. 1 3/2) zegt met duidelijke woorden: dat wie de wettige overheid weerstaat, God weerstaat en
wie de verordeningen van God weerstaat, roept de eeuwige vloek van
God over zich af. Ook berust de verplichting op de natuurwet. Immers
reeds viákór het christendom had het volk de plicht voor godsdienst en
priesters te zorgen.
De krasse maatregel had succes. "Wat overigens den bovenbedoelden
persoon, die ik niet wil noemen, betreft (feitelijk ging het dus om
één persoon) heeft later, het gevoelen van Zijne Doorl. Hbogw. wegens
Eê'f betalen der kerkegelden vernemende, zich zelven onderworpen, en
zijne agterstallige gelden bijbetaald; zoodat ik die strenge maatregelen ten zijnen opzigten niet heb behoeven te gebruiken, terwijl
tevens hierdoor zommige andere, door zoodanig voorbeeld medegesleept,
ook in dit opzigt tot een beter denkbeeld zijn gekomen."
Zoals gezegd was de eerste zorg van pastoor Verhoeven verbetering
aan te brengen in de ellendige toestand van kerkgebouw, meubilair
en paramenten. Zijn eerste werk was het herstel van de vloer in de
sakristie, die vanwege de vochtigheid totaal versleten was. Hiervoor
liet hij de vloer geheel uitgraven, met nieuw zand opvullen, daarop
It
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werd de kelk verguld en de monstrans schoongemaakt (zie: Rekening
van het jaar 1826).
Er bestaat de uitdrukking: dankbaarheid is een bloemke, dat in weinig
hoven bloeit. Daarom doet het me goed melding te kunnen maken van een
gift, welke pastoor Verhoeven in 1826 ontving. Het betrof een legaat
van Martinus Heesters, in 1826 te Antwerpen overleden. Deze M. Heesters was geboortig van Venraij en had in zijn jonge jaren in Veldhoven gewoond. Hier was hij, toen hij in nood zat, door het Armbestuur
geholpen. Bij zijn dood vermaakte hij uit dankbaarheid voor de vroegere hulp 100 gulden aan de arme schuurkerk en 100 gulden aan het
Armbestuur. In de winter hierop werd het geld aan de armen uitgedeeld.
Pastoor Verhoeven gebruikte het geld om een koperen lamp en twee koperen kandelaars voor het hoogaltaar te kopen. Bij de koop van de
lamp kreeg hij nog een gipsen Lievevrouwebeeldje cadeau. In zijn
"Memorieboek" (archief parochie) schreef hij op, dat het beeldje nu
in de sakristie stond en gebroken was. Dit alles typeert wel de pijnlijke nauwgezetheid van de schrijver.
Twee dames uit Den Bosch verleenden buitengewone hulp bij het in orde brengen van de paramenten en het linnengoed van de kerk, Mej. J.
Everts en Mej. A. van Tetterode. Drie jaren op een rij kwamen zij
verscheidene weken naar Veldhoven, om gratis heel het kerkegoed na
te zien en te verstellen. Bovendien maakten zij thuis gratis nieuwe
misdienaarstoogjes.
In de jaren 1826 - 1834 kwam nog van meerdere kanten hulp. In het
'Memorieboek" (p. 14-17, archief parochie) staan de volgende namen
vermeld:
Mej. C.v. Grinsven, geestelijke moeder in het huis van liefde te
's-Hertogenbosch
Mej. Antonetta van Gils, geestelijke dochter te Tilburg
Joanna Verhoeven, Joanna Schepers en Catharina de Wit (woonplaats
niet vermeld, meest waarschijnlijk Veldhoven)
Suster Agnes, gesupprimeerde religieuze van het voormalig klooster
Bethlehem (?)
Paulus Verschuren, gezusters Henrica en Dymphna Verschuren, kinderen
HenricuS Blom en Aegidius van Esbeek, allen uit Veldhoven.
In de Rekening van het jaar 1827 staan vermeld: aankoop van een nieuw
missaal voor dagelijks gebruik en het inbinden van het beste missaal.
Twee oude missaals volgens de norbertijner ritus werden aan Postel
teruggegeven. De kerk kreeg een grote schoonmaakbeurt en werd opnieuw
gewit. Ook het uiterlijk kreeg een beter aanzien door een nieuwe
schansmuur met staketsel. Tevens werden de ramen van de kerk gerepareerd. Jacobus Groenen en Wouter van den Einden maakten enige nieuwe
banken, die een plaats kregen in de middengang. Met verlof van vikaris van Alphen ging pastoor Verhoeven tot verpachting van alle banken
over. Over de herrie hierover komen we later te spreken. Door van
Tuin werden kruis en voetstuk gemaakt voor twee kleine kruisbeelden
op de zijaltaren.
In 1828 liet pastoor Verhoeven 18 flambouwen maken om te gebruiken
bij processies. Tot dusver liepen 3 á 4 personen met een stuk van een
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laatste verbetering aan de kerk was het zwart maken van de muren aan
de binnenkant onder de ramen.
Op 16 oktober werd pastoor Verhoeven door W. Suijs, deken van het
distrikt Eindhoven, als pastoor geïnstalleerd. Dit was maar een eenvoudige plechtigheid, waarbij gewoonlijk twee buurtpastoors als getuigen optraden.
Op 26 oktober keurde vikaris van Alphen nieuwe tarieven voor de misstipendia goed. In Zeelst waren deze tarieven reeds in gebruik. Een
jaargetijde, maandelijkse gedachtenis (of maandstonde) etc. hier te
lezen op bepaald uur met zielboek werden gesteld op één gulden.
Werden deze intenties elders gelezen dan was het bedrag 80 cent. Andere misintenties werden gesteld op 70 cent.
In 1829 was het duidelijk dat er een nieuwe kerk moest komen. Een
eerste rekest om subsidie te verkrijgen werd ingediend. Ondanks grote ontevredenheid over de bankenpacht tekende bijna iedereen in om
met gratis karrevrachten te helpen bij het bouwen van de kerk (meer
hierover in: De nieuwe kerk).
Op het Caeciliafeest van dit jaar werd het nieuwe "Reglement voor de
choristen", 3 nov. door vikaris van Alphen goedgekeurd, bekend gemaakt. Later komen we hierop terug.
Vijf gulden kostte verder het opmaken door schilder Ragen van het
grote schilderij van de familie Bertrandt. Dit schilderstuk - nu in
de abdij van Postel - hing toentertijd in de achterkamer van de pastorie.
In 1830 werd op de pastorie een kamer tot kapel verbouwd. "Aan
Schoofs voor werk aan de biechtstoelen en op de kapel f 41,621"
(Groot Rekenboek, pag. 7). Pastoor Verhoeven had schijnbaar behoefte
aan een eigen bidkapel. Mogelijk bad hij daar dagelijks met zijn
huisgenoten het rozenhoedje. Over interieur en aankleding is niets
bekend. In 1851 vroeg hij verlof in deze kapel de kruisweg aan te
brengen. In 1854 vroeg hij verlof in bepaalde omstandigheden daar de
H. Mis te lezen. In een brief van 17 maart 1854 aan Mgr. J. Zwijsen
(archief Bisdom) schreef hij: "Wat het mislezen op mijne huiscapel
betreft, was het juist maar voor het geval van onpasselijkheid, en
zomtijds in den winter om de afgelegenheid van mijne kerke en den
slechten weg, dat ik zulks verzocht had, en vertrouw dus dat UDH. mij
wel voor deze gevallen zult gelieven te verleenen. Mijn plan is niet
als om de bovengemelde redenen hiervan gebruik te maken; en daar ik
nog al dikwerf met zinkingen gekweld ben, heeft mij zulks nog al
meermaals, zelfs dezen winter belet, na de kerk te gaan."
(wordt vervolgd)
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2. GENEALOGISCHE REEKS VAN PETER HUBERTUS VAN TULDEN TE OTTOLAND
(Hilvarenbeek, 's-Hertogenbosch, Nederweert, Maasbree, Rotterdam)
(door P.H. van Tulden, Nassaustraat 7, Ottoland)
1585 tot 1785: Rijksarchief Maastricht
1785 tot 1850: Archief der gemeente Nederweert
1850 tot 1880: Archieven der gemeente Blerick en Maasbree
De gegevens betreffende de onderhavige stamreeks van v66r 1585 heeft
de samensteller ontleend aan de genealogie Otten van Schijndel en
Taxandria. Deze oudste gegevens (vanaf de 11e eeuw), in het bezit
van ondergetekende, zullen misschien te zijner tijd eveneens in Campinia worden gepubliceerd.
I.
JACOBUS VAN THULDEN
geb. 1585 te 's-Hertogenbosch
overleden 1631 te Oirschot
gehuwd met Heiltje van Meurs te 's-Hertogenbosch
II.
a. Kinderen uit huwelijk I
Theodorus Arnoldus Jaqueline Gerardus Petrus
Franciscus Hendricus Joannus Anna Maria

III.

b. ARNOLDUS VAN TEMDEN
geb. 22-6-1608 te 's-Hertogenbosch
gehuwd 1) met Joanna Franssen
2) met Sara Maria Veltackers
a. Kinderen uit huwelijk II, b, 1)
Joannus Franciscus
Kinderen uit huwelijk II, b, 2)
Joannus Baptista

a. Kinderen uit huwelijk V b
Joannes Anna Jacobus Maria Petronella

b. JOANNES VAN THULDEN
geb. 1750 te Nederweert
overleden 1816 te Nederweert
gehuwd op 3-2-1785 met Isabella Theresia de Roy
a. Kinderen uit huwelijk VI b
Cornelius

b. CORNELIUS VAN THULDEN
geb. 22-12-1785 te Nederweert
overleden 4-5-1856 te Nederweert
gehuwd op 22-9-1813 met Jeanne Maria Stappers
VIII. a. Kinderen uit huwelijk VII b
Joannes
Christiaan
Catharina
Anna Maria
Michaël
Dina
Isabella
Jan Hubert

IX.

Michiel

X.

b. JOANNUS FRANCISCUS VAN THULDEN
geb. 1655 te Nederweert
overleden te Nederweert
gehuwd met Catharina Michaëlis
IV.

V.

a. Kinderen uit huwelijk III b
Arnoldus Joannus Baptista Christianus Joannus
b. ARNOLDUS VAN THULDEN
geb. 13-7-1683 te Nederweert
overleden te Nederweert
gehuwd op 9-7-1709 met Lamberta Kempers
a. Kinderen uit huwelijk IV b
Cornelus Petrus Theodorus
b. CORNELIUS VAN THULDEN
geb. 8-2-1710
gehuwd op 3-2-1737 met Hendrine Michiels

b. ANNA MARIA VAN TULDEN
geb. 25-3-1823 te Nederweert
overleden 25-3-1916 te Nederweert
a. Kind van Anna Maria van Tuiden (vóór haar huwelijk met
J.P. Nuyens)
b. MICHIEL VAN TULDEN
geb. 20-5-1850 te Nederweert
overleden 25-3-1916
gehuwd met Anna Walda te Nederweert
a. Kinderen uit huwelijk IX b
Jacobus Joseph Jean Marie

Hermanus

Peter Hubertus
b. HERMANUS VAN TUIDEN
geb. 21-4-1880
overleden 15-2-1941
gehuwd op 30-5-1903 te Maasbree met Anna Deegen
XI.

a. Kinderen uit huwelijk X b
Cecilia Anna Maria
Philomena

Hermanus

Peter Hubertus

b. PETER HUBERTUS VAN TULDEN
geb. 21-2-1921 te Rotterdam
In verband met bovenstaande stamreeks zou ondergetekende gaarne kontakt willen opnemen met hen, die verdere inlichtingen hieromtrent
kunnen verstrekken of die in deze gegevens een aansluiting zien op
eigen genealogisch onderzoek.
P.H.van Tuiden, Nassaustraat 7, Ottoland.
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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)
25. ADRIANUS VAN CRONENBURG

met
Allegonda Essens
26. ADRIANUS GERARDUS JOSEPI-US VAN KRONENBURG
30-10-1957 te Nuenen
met
Maria Wilhelmina van Kemenade
V. Cornelis van Kronenburg
M. Catharina van de Sande
Kinderen: (Best)
Cornelis Franciscus Adrianus Maria, 7-4-1959
Franciscus Theodorus Cornelis, 27-6-1960
Arnoldina Catharina Maria Antonia, 1-2-1966
Catharina Geertruda Maria, 25-6-1967
Maria Leonarda Arnoldina, 25-6-1967
Adrianus Petrus Johannes Maria, 1-7-1968
27. ADRIANUS JAN VAN CRONENBURGH
31-1-1745 te Best
met
Anna Maria Francisci van der Schoot
Kinderen: (Best)
Wilhelmus, 22-11-1745
Joanna, 27-9-1748
Cornelis, 27-3-1751
Helena, 19-1-1755
Helena Maria, 9-10-1757
Franciscus, 26-3-1760
28. AGNES PETRI VAN CROONENBORGH
a) 1-2-1750
met
Peter Fransse van Vessem
b) 28-10-1764
met
Anthonij van de Plas
V. Peter Nicolai Tholof van Croonenburgh
M. Heijndrina Dircks Vlemmincs
29. AGNES ADRIANI CRONENBURG
te Best
met
Adrianus Andree van Zand
Kinderen: (Best)
Joseph, 21-7-1623

6-3-1930 Best
24-12-1931 Son

Maria, 8-10-1625
Adriaan, 21-2-1619
30. ALARDUS VAN CRONENBURGH
+ 1782
met
Petronella de Bruijn
Kinderen:
Alida, 11-6-1781
Elisabeth Helena, 19-6-1784
31. ALBERTUS VAN CRONENBURGH
7-2-1829 te Best
met
Joanna van Rooij
d.v.
Wilhelmus van Rooij en Ida van Houtven
V. Theodorus Josephi van Cronenburgh
M. Elisabeth Alberti van Collenburg
Kinderen: (Best)
Theodorus, 1-11-1829
Ida, 27-1-1832
Elisabeth, 21-4-1833
32. ALBERTUS VAN KRONENBURG
22-4-1920 te Nuenen
met
Helena van de Laar

+ 2-6-1760

26-11-1722 Oirschot

33. ALDEGONDA ADRIANI VAN CRONENBURG
26-1-1772 te Best
met
Arnoldus Adriani Meier
V. Adrianus Gisberti van Cronenburg
M. Henrica Wilhelmi Schepens
Kinderen:
Adrianus, 27-8-1786
Anna Maria, 26-5-1788
Adriaan, 24-11-1789

9-8-1884 St.-Oedenrode
21-11-1875 Nuenen
1-12-1747

34. ALEXANDER WILLEBRORDUS GUILAUME VAN CRONENBURG 12-1-1912 Woensel
+ 19-2-1968 Eindhoven
10-5-1939 te Rotterdam
met
24-7-1912
Neeltje ten Geugendam
d.v.
Johannes ten Geugendam en Petronella Hendrika de Niet
V. Jan van Cronenburg
M. Maria Vermeiren
Kinderen:
Rudolf, 12-8-1940 (Haarlem)
Eric, 23-2-1948 (Geldrop)
14-3-1798
35. ANNA VAN CRONENBURG
+ 25-5-1879 Oirschot
7-5-1826 te Oirschot
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34 met
Joannes Heus
V. Johannes van Cronenburg
M. Hendrina van de Sande
36. ANNA VAN CRONENBURG
9-9-1916 te Stratum
met
Hendricus Franciscus van Luijt

8-5-1792 Middelbeers

24-8-1877 Tongelre
+ 14-6-1918 Heeze
18-9-1882 Stratum
17-9-1953 Eindhoven

V. Bartholomeus van Cronenburg
M. Joanna Claassen

38. ANNA CATHARINA VAN KRONENBURG
6-5-1865 te Oirschot
met
Willem van den Hurk
V. Leonardus Denis van Kronenburg
M. Wilhelmina Scheepens
39. ANNA CORNELIS VAN KRONENBURG
10-2-1834 te Best
met
Johannes van Laarschot
V. Cornelis Adriani van Cronenburg
M. Johanna Henrici van de Berck

+ 25-4-1866 Den Bosch

45. ANNA MARIA VAN CROONENBURG
met
Cornelis Reus
18-2-1838 Oirschot
18-8-1828 Best

11-3-1794 Best

40. ANNA JOANNIS HENDRICX CRONENBURGH
a) 25-7-1700 te Best
met
Joseph Frans Mickaers
b) 26-9-1711
met
Jacob Jan Hoppenbrouwers
c) 24-11-1720
met
Aert Hendrickx de Rooij

46. ANNA MARIA, VAN CRONENBURG
met
Johannes van Oirschot
V. Theodorus van Cronenburg
M. Elisabeth van Collenburg
47. ANNA MARIA EGIDII VAN CROONENBORGH
19-2-1786 te Best
met
Peter Jan Goutsmit (Wintelre)
48. ANNEKEN HENDRICKS VAN CROONENBURGH
29-7-1657
met
Anthonij Hendricks Hobbelen
49. ANNEKEN HENDRICKS JOOSTEN VAN CROONENBURGH
5-2-1662 te Best
met Gerit Hendrick vanden Heuvel
50. ANNEKEN JANSEN VAN CRONENBORGH
11-4-1694

Met

Herbert Adams de Brouwer

41. ANNA JOANNIS VAN CRONENBORGH
8-8-1684
met
Hendricus Walteri Schraats
42. ANNA (JOANNA) MARIA VAN KRONENBURG
10-10-1846 te Best
met

30-5-1934 Best

43. ANNA MARIA VAN KROONENBURG
27-11-1957 te Oirschot
met
Cornelis Johannes Nicolaa Matheeuwsen
V. Cornelis van Kroonenburg
M. Catharina van de Sande
44. ANNA MARIA CRONENBORGH
met
Gerardus Matheus van Rosmalen

37. ANNA ADRIANA CRONENBURG
20-2-1620 te Best
met
Daniel Theodori Hoppenbrouwers
Kind:
Theodorus, 30-10-1638

25-3-1814 Gemonde

Antonius van Houten
V. Hendricus Johannes van Cronenburg
M. Maria Anna de Fooij

28-3-1814 Best

23-9-1837 Goirle
+ 6-7-1912
15-3-1795
+ 23-7-1874

12-10-1756 Best
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(door A.M.C. Zom)
BOUDEWIJNSLEEN, AUDENHOVEN EN DE MOOST

(vervolg)
Alvorens de geschiedenis van de drie leengoederen te vervolgen, is
het wellicht nuttig een kort genealogisch overzicht te geven van de
geslachten, die achtereenvolgens in het bezit van de leengoederen
zijn geweest.
Johanna van Haren huwde met Mr. Aelbrecht van Vlierden. Door dit huwelijk werden de leengoederen Boudewijnsleen en Audenhoven aan elkaar
gekoppeld.
Kinderen uit dit huwelijk waren:
1) Lana van Vlierden, die vermoedelijk geen erfgenamen achterliet.
2) Jehanne van Vlierden, volgt.
Jehanne van Vlierden huwde met Lodewijk van der Linden, ridder, ambtman van Antwerpen.
Kinderen uit dit huwelijk waren:
1) Jan van der Linden, overlijdt omstreeks 1586, zonder kinderen na
te laten.
2) Johanna van der Linden, huwde met Willem van Crije, overlijdt omstreeks 1614 zonder kinderen na te laten. Zij kocht in 1612 het
leengoed De Moost.
3) Catharina van der Linden, volgt
Catharina van der Linden huwde met Willem Spiering (Spierinck) van
Well.
Kinderen uit dit huwelijk waren:
1) Jan Spierinck van Well, overleed in 1628 als minderbroeder
2) Johanna Spierinck van Well, volgt.
3) Beatrix Spierinck van Well, huwde met Charles van der Vorst, raadsheer in de Raad van Brabant, overleed na 1633 zonder kinderen na
te laten
Johanna Spierinck van Well huwde met Goyart de Jeger, schepen en raad
van 's-Hertogenbosch.
Kinderen uit dit huwelijk waren:
1) Wouter de Jeger
2) Johan Carel de Jeger
Wouter de Jeger huwde tweemaal.
Eerst met Catharina van der Linden en na haar overlijden met Ursula
van den Bergh.
Uit het eerste huwelijk stamden 6 kinderen en uit het tweede huwelijk
1 kind.
Een van de eerste 6 kinderen overleed op jonge leeftijd, het kind uit
het tweede huwelijk deelde kennelijk niet in de erfenis.
Johan Carel de Jeger huwde met Johanna Mathilde de Borgrave. Deze tak

-37 van het geslacht De Jeger liet geen mannelijke afstammelingen na.
Tot zover deze genealogie, waaruit blijkt, dat de leengoederen Boudewijnsleen, Audenhoven en De Moost steeds door huwelijken in handen
van andere geslachten overgingen (26, 27)
BOUDEWIJNSLEEN, AUDENHOVEN EN DE MOOST

Omstreeks 1612 bezat Johanna van der Linden, naast veel andere bezittingen, de leengoederen Boudewijnsleen, Audenhoven en De Moost.
Zij voerde de titel "Cancelliere van Gelderland" vanwege haar huwelijk met Willem van Crije, die dit ambt in het hertogdom Gelre en
het graafschap Zutphen bekleedde (28). Zij liet na haar dood in 1614
al haar hier beschreven bezittingen na aan haar neef jonkheer Jan
Spierinck, de zoon van haar zuster Catharina van der Linden, die gehuwd was met Willem Spierinck van Well. In de vorige aflevering werd
vermeld, dat Johanna van der Linden op 21 april 1614 verhef deed over
het leengoed De Moost, nadat zij het in 1612 had gekocht. Waarschijnvoor de vorm opgenomen, want
lijk is deze aantekening in Strickgrefier
g
op dezelfde datum werd over de Moost verhef gedaan door Jan Spierinck
van Well als erfgenaam, terwijl het verhef over beide leengoederen gedateerd is op 2 april 1614 (29).
Jonkheer Jan Spierinck van Well was omstreeks 1613 nog minderjarig. Op
oudere leeftijd trad hij in in de orde der Franciscanen en daarmee
zouden de goederen waarmee hij beleend was, in de dode hand gevallen
zijn, d.w.z., dat de goederen vervielen aan een kerk of een kloostergemeenschap, zodat er van een natuurlijke vererving geen sprake meer
Icon zijn. Vermoedelijk had men hiertegen al de nodige maatregelen getroffen, zoals in die dagen zelfs van overheidswege tegen opeenhoping
van onroerende goederen in handen van kerken en kloosters, maatregelen
werden genomen (30), want toen Jan Spierinck van Wen in 1628 overleed,
trad zijn zuster Beatrix Spierinck van Well, Vrouwe tot Herent, op als
"testamentelijcke momberesse ende toesienderesse" voor haar zelf en
voor Wouter Michiel en Johan Carel de Jeger, onmondige kinderen van
wijlen Godevaert de Jeger, raad en schepen van 's-Hertogenbosch, en
van Johanna Spierinck van Well, de zuster van Beatrix. Godevaert de
Jeger en zijn vrouw Johanna waren respektievelijk op 5 december 1624
en 26 december 1618 overleden. Zij liggen beiden begraven onder één
grafzerk in de Sint-Jan van 's-Hertogenbosch. Beatrix Spierinck van
Wel], deed verhef over deze goederen op 27 oktober 1633. Bij het verhef
werd bepaald dat de goederen ongescheiden zouden blijven "ten gemeyne
behoeve en indivis". In het testament van haar broer Jan was zij aangewezen als sterfvrouwe over Audenhoven, terwijl Johan Carel de Jeger
was aangewezen als sterfman over De Moost en Wouter Michiel de Jeger
als sterfman over Boudewijnsleen (31), "ter tijdt ende wijle toe bij
scheijdinge deselve parthijen ijemanden van hen int particulier sal
wesen aengeloot denwelcke alsdan sal schuldich zijn te boecke te comen
ende vernieuwen den eédt van trouwe daer toe staende" (32). Met andere
woorden, de goederen werden nog niet verdeeld en zouden deze bij overlijden van de belanghebbenden nog niet verdeeld zijn, dan zouden de
nakomelingen van elk dat goed erven waarover de belanghebbenden als
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van de belanghebbenden tot scheiding en deling worden overgegaan, dan
moest de definitieve bezitter van het goed opnieuw verhef doen.
Wanneer Beatrix Spierinck overleed is niet bekend. Eerst na haar overlijden gingen Johan Carel en Wouter Michiel over tot scheiding en deling van de goederen. Uit de akte van scheiding en deling blijkt ook,
dat Beatrix Spierinck al haar bezittingen had vermaakt aan haar twee
neven. Deze akte werd opgemaakt ten overstaan van de schepenbank van
's-Hertogenbosch op 25 februari 1655 (33) en daarin werd de gehele erfenis van Godevaert de Jeger alsmede die van Beatrix Spierinck van
Well, in twee gelijke parten verdeeld "in vruntschappen ende metter
minnen rijpen raide ende voorsienigen advijs met toedoen oock van
luijden des verstaende".
Het leengoed Audenhoven werd verdeeld onder beide erfgenamen met dien
verstande, dat de eigenlijke hoeve "Audenhoven" toeviel aan Johan
Carel de Jeger, terwijl de landerijen behorend bij die hoeve deels
in twee delen gescheiden werden, deels in hun totaliteit aan één van
beide erfporties werden toegewezen. Wouter Michiel de Jeger ontving
een helft van Audenhoven alsmede Boudewijnsleen en De Moost. De hoeve Audenhoven wordt later nog besproken.
Wouter Michiel de Jeger, gehuwd met Catharine van der Linden, had zes
kinderen. Eén van hen, Johannes Baptist, stierf op jonge leeftijd. De
overige vijf, Beatrix Catharina, Johan Carel, Michiel Anthony, Gilliam
Louis en Philip, waren bij het overlijden van hun vader omstreeks
1660, allen nog minderjarig. Over hen werd Cornelis van Boxmeer, notaris te 's-Hertogenbosch, als curator aangesteld. Hij deed op 11 april
1661 verhef over de goederen namens zijn pupillen, wederom "ten gemeijnen behoeve pro indiviso" (34). Wel werden over de leengoederen
weer verschillende sterfmannen aangesteld. Over Boudewijnsleen en De
Moost Philip de Jeger, over half Audenhoven Johan Carel.
Philip de Jeger overleed omstreeks 1676 (35), waardoor over Boudewijnsleen en De Moost geen sterfman meer stond. Gilliam volgde zijn
broer,op in deze positie en deed verhef op 27 november 1686. Gilliam
overleed echter reeds enkele jaren na dit verhef en op 12 oktober
1691 werden beide leengoederen opnieuw verheven, nu door de twee achterblijvende broers Michiel Antony en Johan Carel. Bij dit verhef werd
Johan Carel de Jeger, zoon van Michiel Antony, als sterfman aangewezen.
Kennelijk is men omstreeks 1710 overgegaan tot een scheiding en deling
van de goederen, die Wouter Michiel de Jeger omstreeks 1660 aan zijn
vijf kinderen had nagelaten, want op 8 oktober 1710 deed Michiel Antony de Jeger verhef over het halve leengoed Audenhoven, bij registratie
waarvan in het leenregister werd vermeld: "hem aengecomen nu volgens
scheijdinge".
Het dreigend uiteenvallen van de nalatenschap van Wouter Michiel de
Jeger was door het voortijdig overlijden van verscheidene belanghebbenden voorkomen en het uiteindelijk resultaat was, dat het bezit van
de leengoederen aan één familietak uit het geslacht De Jeger ten deel
viel, namelijk die van Michiel Antony de Jeger, uitgezonderd dan de
hoeve Audenhoven.
Michiel Antony de Jeger was gehuwd met Mariken van Lieshout Gijsberts-

dochter. Uit dit huwelijk stamde een dochter. Na het overlijden van
Mariken hertrouwde Michiel met Honorina Catharina van Vlierden, uit
welk huwelijk Johan Carel stamde, die in 1691 reeds als sterfman was
aangewezen over Boudewijnsleen en De Moost. Johan Carel werd op 27
december 1689 te Sint-Oedenrode gedoopt. Hij erfde ten slotte ook half
Audenhoven, waardoor de leengoederen weer in één hand vielen.
Ook deze Johan Carel huwde tweemaal. Eerst met Susanna Theresia de
Leeuw en na haar overlijden met Margaretha Maria Ram van Schalkwijk.
Slechts uit het eerste huwelijk werden een aantal kinderen geboren.
Johan Carel Anthony was van deze kinderen de enige zoon, die niet op
jonge leeftijd stierf (36). Hem vielen bijgevolg ook alle goederen ten
deel, die zijn vader bij zijn overlijden op 20 december 1772 naliet.
Middels de prokureur Mathijs Hendrik van Son werd Johan Carel Anthony
de Jeger beleend met de leengoederen op 14 oktober 1773 (37).
Op 24 november 1751 was Johan Carel Anthony te Woensel gehuwd met Maria Thiemck Ram van Schalkwijk. Dit huwelijk was kinderloos. Hij overleed in 1793, maar had in 1792 nog een testament laten maken. Zijn
weduwe werd op 20 februari 1794 beleend met de leengoederen en is in
het bezit ervan gebleven, totdat zij op 20 december 1804 overleed (38).
Volgens het testament van Johan Carel Antony de Jeger verkreeg diens
neef, Carolus de Bock de drie leengoederen te Oirschot. Een uitgebreide omschrijving van deze goederen treft men aan in de verpondingsregisters van fiedel en Straten in het gemeentearchief van Oirschot.
Voor de goederen Boudewijnsleen en De Moost, die sinds geruime tijd
als één goed beschouwd werden, kwam de naam Jegershoeve in zwang. Op
2 januari 1818 Verkocht Carolus de Bock de Jegershoeve ten overstaan
van Jan Schouw, notaris te Oirschot aan Jan Steijvers, burgemeester
aldaar. In de provisionele verkoop, die op 19 december 1817 had plaatsgevonden, worden de percelen die tot de Jegershoeve behoorden als
volgt omschreven:
1) Wis met schuur, stal, schop, hof en aangelag, gelegen aan de Keutelstraat in de hertgang Straten groot 2 lopensen en 6 roeden
2) Een perceel land genaamd De Aenstede groot 8 lopensen en 42 roeden
3) Een perceel land genaamd De Binnenakker groot 3 lopensen en 36
roeden
4) Een perceel land genaamd Busselensakker groot 3 lopensen en 32
roeden
5) Een perceel land genaamd De lange akker achter de Dries groot 4
lopensen en 13 roeden
6) Een perceel land genaamd Hieronymus akker of Mbost groot 4 lopensen
en 1 roede
7) Een perceel land genaamd De Dries aan de Penninx Dijk groot 2 lopensen en 9 roeden
8) Een perceel land genaamd De grote Moost groot 29 lopensen en 49
roeden
9) Een perceel land genaamd De Dries bij 't Huis groot 1 lopense en 25
roeden
10) Een perceel land genaamd De Koedries groot 5 lopensen en 33 roeden
11) Een perceel land genaamd Leenskens Hboibeempt groot 10 lopensen en
19 roeden.
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voor zover die betrekking kan hebben op zijn deel in het goed Audenhoven, werd niet gevonden. Carolus de Bock overleed te Oirschot op
27 augustus 1819 (40).
Omstreeks 1824 kocht Henri Robinet de Ville Val, gepensioneerd officier
te Hilvarenbeek, het goed De Jegershoeve en vermoedelijk ook het hier
betreffende deel van het goed Audenhoven van Jan Steijvers. Een akte
hiervan is niet gevonden, maar een bevestiging van dit vermoeden is gelegen in de akte van verhuring, waarbij Henri Robinet de Ville Val op
6 en 14 september 1824 ten overstaan van Jan de Jong, notaris te Oirschot, publiekelijk twee boerderijen verhuurt, te weten de Audenhovensche Hbeve en het Jegershoefke (41, 42).
Met deze akte vinden we dan tevens aansluiting bij de gegevens waarmede men de rij van bezitters van deze goederen tot op de dag van vandaag kan volgen, namelijk de kadastrale leggers van de gemeente Oirschot. Hierin vindt men als eigenaars van de Jegershoeve en dit deel
Audenhoven omstreeks 1832 de kinderen van Henri Robinet de Ville Val.
Omstreeks 1865 ligt de eigendom ervan bij Jeanne Barbe Florence Robinet, grondeigenaresse te Hasselt. Deze laatste heeft de goederen vóór
1884 verkocht.
De Jegershoeve (Boudewijnsleen en De Moost) werd verkocht aan Willem
der Kinderen, landbouwer te Oirschot. Omstreeks 1901 worden als eigenaren in de kadastrale legger genoemd: Lambert, Wilhelmus en Adriana
Kemps en in de legger omstreeks 1927 wordt alleen Wilhelmus Kemps nog
vermeld. Deze heeft een verbouwing aan de hoeve laten uitvoeren in
1935. Omstreeks 1953 vermeldt de legger als bewoner van de Jegershoeve
Cornelis Martinus Kemps.
Het deel van het goed Audenhoven dat tot dusver beschreven werd, werd
verkocht aan Martinus Temeer, leerlooier te Oirschot, die in 1887 een
herbouw van de hoeve bewerkstelligde. In 1926 verkocht hij het pand
aan Johannes Josephus, Adriana en Hendrikus Erven, die in 1928 een
verbouwing aan het pand lieten uitvoeren. In 1930 wordt alleen Johannes Josephus Erven als eigenaar genoemd. Deze liet het pand in 1935
nogmaals verbouwen. Ten slotte worden in de kadastrale leggers als bewoners van deze hoeve vermeld: Johannes Arnoldus Wilhelmus de Groot en
diens echtgenote Cornelia Petronella Erven.
Keren we ten slotte nog terug naar dat deel van het leengoed Audenhoven, dat bij de verdeling in 1655 werd toegewezen aan Johan Carel de
Jeger. Uit de akte van scheiding en deling blijkt, dat het leengoed
twee boerderijen omvatte, waarvan één verpacht werd aan Jan Philipsoon
en de ander aan Jan Pieterssoon. Johan Carel de Jeger ontving de
eerstgenoemde boerderij, die omgeven was door een gracht. Wellicht mag
men hieruit afleiden, dat die hoeve de oorspronkelijke was, te meer
omdat bij de beschrijving van de andere hoeve met geen enkel woord gerept wordt over een gracht. Johan Carel de Jeger huwde met Johanna
Mathildis de Borchgrave. Hij overleed omstreeks 1675. Uit dit huwelijk
stamden twee kinderen, Wouter Michiel, die omstreeks 1682 kinderloos
stierf en Johanna Beatrix de Jeger, die huwde met Ernest de Mombeecke,
baron van Habroeck. Na het overlijden van,Johanna hertrouwde deze
laatste met Maria Anselmina de Draeck (43). Afgaande vervolgens op de
gegevens in de verpondingsregisters van de gemeente Oirschot, verviel
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Johanna met Ernest de Mombeecke aan deze laatstgenoemde en na diens
overlijden omstreeks 1708 aan zijn tweede echtgenote Maria Anselmina
de Draeck. Zij staat dan ook te boek in de verpondingsregisters omstreeks 1732 als belastingschuldige. Rond 1753 verkocht zij de hoeve
met enkele landerijen aan Antony en Johan van Hanswijck te 's-Hertogenbosch (44), terwijl de overige gronden aan verscheidene andere
personen werden verkocht.
Na het overlijden van Johan van Hanswijck, ontving zijn weduwe Johanna Maria Catharina van Hijssel, het vruchtgebruik over een helft van
het goed, terwijl de andere helft aan Antony van Hanswijck bleef.
Het is opmerkelijk, dat men in de leenregisters van het leenhof van
Brabant, sedert de tijd dat Johan Carel de Jeger eigenaar werd van
dit goed, geen enkele aantekening van verhef aantreft. Wellicht is
dit het gevolg van het feit, dat de andere helft van Audenhoven wel
op de daartoe geëigende momenten werd verheven, zodat de hier beschreven helft aan de aandacht ontsnapte. Na de dood van Antony van
Hanswijck en Johanna Maria Catharina van Hijssel vererfde het goed
op de kinderen van Johanna. Een en ander ingevolge een akte van scheiding en deling ten overstaan van notaris Johannes van den Erve te
's-Hertogenbosch d.d. 20 oktober 1770, voor zover het de goederen van
Antony van Hanswijck betrof en ingevolge het testament van Johanna
van Hijssel, dat op 6 augustus 1786 was gepasseerd ten overstaan van
notaris Johan van Bruggen te 's-Hertogenbosch, betreffende haar aanspraken op het goed (45).
Verscheidene akten van prokuratie maakten het mogelijk dat Antonie
van Hanswijck, hoogschout van de stad en meierij van Den Bosch, een
neef van Antony van Hanswijck voornoemd, het goed Audenhoven verkocht
mede namens zijn broers en zusters. Deze verkoop vond plaats op 18
oktober 1796 ten overstaan van de schepenen van 's-Hertogenbosch. Een
afschrift van deze akte werd op 23 november 1796 opgenomen in het
protokol der "registratien van buytenaktens" van de gemeente Oirschot
(46). De koper was Cornelis Geert van den Heuvel.
Met deze laatste persoon kunnen we de gegevens, die wij tot heden toe
uit allerlei archieven gefilterd hebben, koppelen aan de gegevens uit
de kadastrale leggers van de gemeente Oirschot. In artikel 1842 van
deze leggers vindt men namelijk als eigenares van deze hoeve, de weduwe van Cornelis van den Heuvel. Waarschijnlijk was het haar zoon
die nadien eigenaar werd, namelijk Gerardus van den Heuvel en die
nadien de boerderij verkocht. In 1870 kocht Catharina Theresia Agatha
van Cuyk, weduwe van Guilielmus van Baar de hoeve van de voornoemde
GerarduS van den Heuvel. Na haar overlijden worden achtereenvolgens
vernoemd: Antonius van Baar, kantonrechter te Oirschot en Josephus
van Baar, burgemeester aldaar bij successie in 1890 en Johanna van
Baar, die gehuwd was met Henricus Immens, arts te St.-Michielsgestel
bij scheiding in 1890. Deze laatsten verkochten de hoeve in 1904 aan
Johannes de Kroon, kapelaan te Haaren en aan Gerardus de Kroon, bierbrouwer te Oirschot, alsmede aan acht andere familieleden uit het geslacht De Kroon. Dit gezamenlijk bezit van de hoeve bleef bestaan tot
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omstreeks 1943. in dat jaar staan Antonetta enliaria de'Kroon als
eigenaressen, elk voor de helft in de leggers geregistreerd. Zij verkochten de boerderij in 1954 aan Petrus Van Dpngen. In 1957 werd de
hoeve gedeeltelijk gesloopt, waarna er in 1958 -en: 1968 een aanbouw
volgde (47).
Noten:
26) Voor uitgebreidere gegevens betreffende deze genealogie zie:
1) A.F. van Beurden, Het Missale van de kerk te Wijk bij Heusden
Den Bosch, 1906
2) Taxandria, 3de jaargang, 1896
27) De spelling van de diverse geslachtsnamen is in de bestudeerde
bronnen vaak verschillend. Er is getracht zoveel mogelijk uniformiteit te handhaven.
28) Blijkens een akte van prokuratie ten overstaan van de schepenen
van 's-Hertogenbosch d.d. 24 februari 1612. R.A. Den Bosch, inv.
nr. 1458, folii 302 - 303 verso.
29) R.A.N.B. Col. Schaduwarchieven: nr. 21, folii 296, 299 - 300
verso
30) Mr. A.S. de Blécourt, Kort begrip van het Oud-Vaderlands burgerlijk recht. Groningen, 1969, pag. 56 e.v..
31) R.A.N.B. Col. Schaduwarchieven: nr. 17, folii 547, 551 en 552
32) Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1325, folio 6 (74)
33) R.A. Den Bosch, inv. nr. 1583, folii 228 t/m 234
34) Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1325, folii 57, 58 en 59
35) Taxandria, jaargang 1896, blz. 248
36) Taxandria, jaargang 1896, blz. 293
37) Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1346, folii 184 verso en 185
38) Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1348, folio 354 verso
39) R.A.N.B. Coll. Notariële archieven, inv. nr. 5200
40) R.A.N.B. Registers Burgerlijke Stand Oirschot 1819 folio 25
recto
41) R.A.N.B. Coll. Notariële archieven, inv. nr. 5221
42) Het leengoed Audenhoven omvatte twee boerderijen, zoals later nog
zal blijken
43) Taxandria, jaargang 1896, blz. 242
44) Zie: marginale aantekeningen in de verpondingsregisters van de
wijk Hedel te Oirschot
45) R.A. Oirschot, inv. nr. 358 folii 243 verso - 245
46) R.A. Oirschot, inv. nr. 358
47) Gaarne dank ik de heer Scholten, ambtenaar-aan het gemeentearchief
van Oirschot voor zijn welwillende medewerking bij het onderzoek,
dat aan dit artikel ten grondslag ligt.

-44XIII. OIRSCHOTTENAREN UIT DE BRAND GEHOLPEN
Mevrouw Van Leuven-Meurs uit Oirschot bezorgde ons een verslagje dat
in 1757 werd gepubliceerd in de "Nederlandsche Jaerboeken" (blz. 420421) en dat inderdaad - zoals zij al vermoedde - betrekking had op
Oirschot. Ik laat het hier volgen.
Den 15 van deze bloeimaand, zijnde zondag, wanneer men ter kerke
was om den godsdienst bij te woonen, ontstond alhier, in de Beterstraet, aen 't oosteinde dezer plaetse, een brand, die van
kleine beginzelen was, doch eene droevige verwoesting veroorzaekte. Dezelve begon in een gering huisje, en nam, ondanks den ijver
p
der brandklokke ten
en vlijt der inwoneren, die op het gekle
eersten met de brandspuit toeschoten, zoodanig toe, dat het huisje, waerin de brand zijn begin genomen had, niet alleen in een
oogenblik aen alle kanten in de vlammen stond, maer dezelven,
door den sterken westen wind aengeblazen, binnen minder dan twee
uuren tijds, dertien andere grooter huizen, benevens negen schuren en eenige stallen, met alles wat 'er in was, in de assche
leiden. Door dien de vlammen zoo hevig woedden, en schielijk
voortsnelden, hadden de bewooners geen tijd, om iets van belang
uit hunne goed
e ren te bergen, waer door verscheide ingezetenen
alhier tot de uiterste armoede gebragt zijn. Men heeft, na dat de
brand geblust was, een zeer oud man in een kelder van een der
verbrande huizen dood gevonden, die waerschijnlijk door den zwaren rook verstikt is, zijnde alleen zijn handen een weinig verschroeid. Ondertusschen heeft men het aen de wakkerheid en vlijtige zorge van de regeringe dezer plaetse dank te weten, dat door
dit ongeval geene grooter verwoesting veroorzaekt is.
Een "Beterstraat" kent men tegenwoordig in Oirschot niet meer. In het
resolutieboek van de gemeente Oirschot over 1753 - 1762 werden echter
een aantal gegevens aangetroffen bij bestudering waarvan de veronderstelling rees, dat de afgebrande huizen hebben gestaan ter hoogte van
de Kerkstraat, ongeveer waar zich nu de kleine parkeerplaats achter
het parochiehuis bevindt. In het genoemde boek is namelijk sprake van
een "fundatie van Dirk van der Ameijden", en het is bekend dat bij de
huidige Kerkstraat een aantal huisjes van een dergelijke fundatie
zijn afgebroken. Maar verder nu over de brand zelf.
De ramp moet heel wat opschudding hebben veroorzaakt in Oirschot. In
hun eerstvolgende vergadering beraadslaagden de bestuurders over de
aanschaf van nieuwe brandspuiten. Tevens besloten zij, drossaard
Sweerts de Landas naar Den Haag te zenden, om daar te trachten door
middel van een verzoekschrift en persoonlijke gesprekken de hoogmogende heren ertoe te bewegen aan de getroffenen financiële steun te verlenen. Het verzoekschrift waarop de Staten-Generaal, na de Raad van
State alsmede de ontvangers-generaal der landsbelastingen in Brabant
te hebben gehoord, hun besluit namen, luidde als volgt.
Geven reverentelijck te kennen Cornelis Walraven, Jan Jansse de
Croon, Leonard de Marcq, de weduwe Jacob de Croon, David Abraham,
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Esch in qualiteit als rentmeester van de arme-fundatie van Dirck
van der Ameijden, en Theodorus van Doorenin qualiteit als rentmeester van de arme-fpndatie van flendrick Verbeecq, mitsgaders
nogh negen andere familiën-die in de voornoemde huysingen en
camers gewoont hebben, alle ingesetenen van de.vrije en heerl.ijkheyt Oirschot, quartiere van Kempeland, Meyerije van 's-Hertogenbosch;
dat het ongeluck heeft gewild dat op den 15e mey desés jaars
1757, des namiddags even na twee uuren, binnen Oirschot.voornoemt
is ontstaen een zeer vehemente brand, door welkers vlamme - onaangezien alle aangewende vlijt tot blussinge derselve - in assche
tot de grond zijn verteert agt van der supplianten huysen, ses
schuuren en vier stallen, behalven de schoppen; dat die vlamme
ontrend de tijd van maar twee uuren gewoed hebbende, de supplianten in die korte tijd buyten staet zijn geweest genoegsaem iets
te konnen zalveren, maer tot hunne droefheyd hunne gansche bezittinge en meubilen der huurders aen de vlamme hebben moeten
overlaten, en niets behouden hebben dan het geringe tot deckinge
van hunne lighaemen;
dat onder de voorgemelde afgebrande huysen zijn geweest twee fundatiën, gestigt door Dirk van der Ameyden in den jare 1611 en van
Hendrick Verbeecq in den jare 1622: de-eerste voor vier en de
laatste voor. drie arme familiën;
dat de supplianten, door het voorts fatale toeval geruineerd ende
mitsdien buyten staet zijnde hunne afgebrande huysen en verdere
gebouwen weder te kunnen doen opbouwen, oversulcx met derselver
huysgesinnen gerediuseert zijn tot de uytterste - myserye (except
de vier eerste supplianten, dewelke nog wel ietwes tot het opbouwen hunner huysen en gebouwen zullen kunnen contribueeren).
Soo nemen de supplianten in hunne deplorabile toestand de vrijheyd, hare toevlugt te nemen tot de beroemde barmhertigheyd van
u Hoog Mog., ootmoediglijck biddende dat u Hoog Mog. de ses laatste supplianten- tot den opbouw van hare ses huysen met derselver
schuyren, stallen en schoppen, waeronder de voorgemelde twee fundatiën, mitsgaders aen de negen voorsz. familiën in deselve gewoont hebbende, bestaende in mans, vrouwen en 23 kinderen, weicke
haere meubilen en effecten in den brand verlooren en daerdoor
buyten staet geraeckt zijnde om haer broot te konnen winnen, gelieven te secondeeren door eene liberale gifte, ende voorts aen
de gezamentlijcke supplianten voor den tijd van twaelff eerstkomende jaarera te accordeeren vrijdom van alle verpondingen, conincxbede, gemene middelen, dorps- en verdere reële lasten, na
het voorbeeld van die van Nieuwkuijk, Loon op Sant en van de stede Osch - dewelcke mede door brand sijn besocht geweest -, en dat
hetgeene u Hbogh Mog. aen de supplianten tot éene liberale gifte
zullen gelieven toe te leggen, mach werden gesteld in hande van
den drossaart en scheepenen der voorst. vrij- en heerlijckheyt
Oirschot, als dewelcke de beste kennisse hebben van der supplianten staet, om door deselve daarvan geproportioneerde uytdelinge

-46-

te doen, zodanig als zijlieden in gemoede en consciëntie zullen
oordeelen te behoren, oftewel aan zodanige andere persoonen als
u Hooch Mogende zullen gelieven goed te vinden.
Dit doende, etc.
De bemoeiingen van de drossaard bleven niet zonder resultaat. Op 31
augustus 1757 stonden de Staten-Generaal aan de vier eerstgenoemde
getroffenen voor zeven jaar en aan de overige indieners van het verzoekschrift voor tien jaar kwijtschelding toe van hun bijdragen in
verpondingen, beden en dorpsbelastingen, op voorwaarde dat hun huizen binnen vier jaar zouden worden hersteld. Tevens zou onder de
onvermogende eigenaars van de afgebrande gebouwen (onder wie de twee
fundaties) en de onvermogende huurders en bewoners van enige der afgebrande huizen een bedrag worden verdeeld van 800 gld., afkomstig
uit de kas der landsbelastingen in het kwartier Kempenland.
Indien er lezers zijn, die beschikken over meer uitgebreide gegevens
aangaande de fundaties Dirk van der Ameijden en Hendrik Verbeek en
andere fundaties in Oirschot, Best en Veldhoven, houdt het Streekarchivariaat - dat voor de meeste gevallen alleen over summiere informatie beschikt - zich voor kennisname daarvan aanbevolen.
NL van der Heijden-Bruning.
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