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Geachte abonnee,
Wij wensen U een voorspoedig 1977 toe en willen U bij deze nog eens
onze oprechte dank betuigen voor Uw belangstelling en medewerking en
Uw prompte bijdragen.
Mogen wij hen, die hun abonnement voor 1976 nog niet hebben betaald,
vriendelijk verzoeken dit alsnog spoedig te willen doen.
Tot onze spijt moeten wij U dan mededelen, dat het bestuur van het
Streekarchivariaat Noord-Kempenland in verband met de enorme stijging
van materiaal- en drukkosten heeft besloten het jaarabonnement met
ingang van 1 april 1977 tot f 12,-- te verhogen. Wij vertrouwen op Uw
volledig begrip en Uw medewerking in deze. Anderzijds kunnen wij U met
genoegen mededelen, dat de alfabetische index op de eerste 5 jaargangen van Campinia (+ 200 bladzijden) thans gereed is gekomen en met de
eerste aflevering van de komende jaargang (april 1977) aan alle lezers
die in de jaren 1971 t/m 1975 reeds waren geabonneerd gratis zal worden geleverd. Degenen die na 1975 abonnee zijn geworden kunnen deze
index eveneens gratis ontvangen mits zij dit schriftelijk te kennen
geven. Met deze index zijn de eerste 5 jaargangen van Campinia een
voortreffelijk naslagwerk geworden. Wij hopen de komende jaargangen
op eenzelfde wijze voor U toegankelijk te kunnen maken (ad multos
annos).
De redaktie.
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(opgetekend door meester C. Rijken, 1941)
V66r 1648 bezat de Abdij van Postel te Veldhoven vele goederen. Tot
deze behoorden o.a. twee pachthoeven en de tienden. Wanneer Ppstel
daarvan in 't bezit is gekomen, kunnen we niet juist zeggen; uit een
origineel handschrift van 23 maart 1394 blijkt, dat de Abdij toen
reeds vddr 60 jaren (dus reeds v66r 1334) daarvan eigenares was en
de eerste schenkingen, waaruit de boerenhofsteden van lieverleden
zijn opgebouwd van 1240 dagteekenen. Een dezer hoeven lag op Heers
en werd in 1583, toen Karel van Mánsveldt met zijn Spanjaarden
Eindhoven belegerde en de omliggende dorpen met zijn krijgslieden
afstroopte, in de asch gelegd; koeien, schapen en paarden werden
door hen weggevoerd. Dit bevestigen in een schepenakte de schepenen
Matheus Janssen en Corstiaen Henricks met deze woorden: "dat die
hoeve des Godthuys van Postel, toenmaals bewoond door Peter Truyens,
soo huysinge, schuere, schaepskoyen, stal ende schare, in den gront
is afgebrant ende de beesten, perden, ossen ende schapen hen zijn
afgerooft, ende het landt, beemden, heyvelden tot den hoeve behoorende een tijt lanck wuest (= woest) ende desolaet bleef liggen."
In 1600 is het huis opgetimmerd, hetgeen blijkt uit het.jaarmerk,
dat in den gevel in blauwen steen werd ingemetseld. Het huis is in
1935 afgebroken; 't was heelemaal vervallen, 't hoorde toe aan Hendrik Smets, die er naast woonde, en heette in den mond der omwonenden "de(n) Tuitelenberg". Schrijver heeft van het oude gebouw een
foto gemaakt en is nog in het bezit van een oude aarde kan, van
klei gemaakt, die bij den afbraak, in een der binnenmuren gemetseld,
gevonden werd. Ze bevatte een stuk van een leeren geldbeurs, maar
was overigens ledig. De tweede Postelsche hoeve lag op het gehucht
Zonderwijk, langs den Provincialen weg naar Oerle, ze is op Pinksterdag 1919 een prooi der vlammen geworden. Uit den eigenaardigen bouwtrant en inrichting kon men afleiden, dat de beide woonhuizen van
een ouden datum waren. De hoeven werden naar den pachter genoemd. In
't jaar 1600 heette de eene de "Dielenshoeve", de tweede de "Lambrechtshoeve". De "Dielenshoeve" bracht toen als pacht op: 13 mudden
rogge naar de maat van Postel of 156 gulden; 1 mud boekweit 9-12-0;
1 mud moutkoren 8-8-0; 50 pond boter, 6 kippen en 31 gld. voorlijf*).
't Geld was toen schaarsch en de huur werd daarom gewoonlijk in natura betaald. De tweede of Lambrechtshoeve bracht op: 10 mud koren,
Postelsche maat of 120 gld.; S mud moutkoren, 1 zak raapzaad; 30
pond boter, 100 eieren, 6 kippen en 29 gulden voorlijf. Beide hoeven
werden in 1648 wederrechtelijk door de Staten aangeslagen en in 1714
voor de som van f 650,-- publiek verkocht. Toen werden ze bewoond
door Peter Jans (weduwe) en Paulus Rutten (24 juli 1714).
*) Voorlijf was de som, die vooraf moest betaald worden.

II. DE VRIJWILLIGE RECHISPRAk IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAART HEM
(vervolg)
blz. 205/3 - 207/1
1-6-1617
Zo.-\e.
468.
Willem Anthonis (78 jaar), wonende te Waalre; Jan Rutten (66 jaar)
en Wouter Wout(,rs (70 jaar), beiden gewoond hebbende te Blaarthem
en thans wonende te Riethoven; en Jan Janssen (60 jaar), wonende te
Blaarthem; alle vier geboren en opgevoed te Zonderwijk-Veldhoven,
leggen een verklaring af ten behoeve van de inwoners van ZonderwijkVeldhoven. Zij getuigen, dat de genoemde inwoners nooit verplicht
zijn geweest andere waterlopen in het Broek schoon te houden dan de
"Runde" vanaf de "Vogelroye" tot aan de "Heerse Brugge", en de Gender vanaf de pastorie tot aan de "Hijbergsche Beemde".
Schepenen: Van Hove - Janssens
blz. 207/2
18-6-1617
469.
Wauter Peeters als man van Jenneken verklaart, van de voogden van
zijn vrouw, te weten Seger Hendricx en Peeter Marcelissen, te hebben ontvangen: 100 gulden, komende van Jennekens goederen; 30 gulden; zeven gulden tien stuivers voor een beddekoets; zes gulden
tien stuivers voor een trog met een kist.
Schepenen: Jacob Tielemans - Peeter Wouters
blz. 207/3 - 208/1
26-6-1617
470.
B.
Maertten Aertsen als man van Jenneken Lamberts heeft overgedragen
aan Michiel Leenaerts: een stuk weiland alsmede "torffputten", gelegen onder de parochie van Sint-Lambertus te Blaarthem, met alle
bomen en struikgewas die daarop staan (belendende percelen: Roeloff
van Eyck; Luycas Reyner Bierens; Herman ....; Jan Rutten en anderen;
de erfgenamen van Lybert Goorts).
Schepenen: Jan Niclaessen - Jan Joosten
blz. 208/2
26-6-1617
471.
B.
Michiel Leenaerts belooft, in verband met deze overdracht, over een
jaar aan Martten Gerts 28 gulden zonder interest te betalen. Op de
laatste termijn krijgt hij een korting van drie gulden tien stuivers,
omdat Heyn Lathouwers tijdelijk nog bepaalde gebruiksrechten heeft.
Voorts heeft Michiel aan Martten 40 gulden betaald.
Schepenen: Jan Niclaessen - Jan Joosten
(Afgelost: 17 november 1618)
5-5-1617
208/3 - :"/,
Z.
472.
Hendrick Willems belooft, jaarlijks - en voor het eerst in maart
1618 - aan Goduwaert van Eijck een rente van 25 gulden te betalen
uit een stuk grond, bestaande uit akker-, groes- en heideland, gelegen te Zeelst onder Cleyn Eyndoven (belendende percelen: Peeter
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-123Geraerts; Herbert Janssen; Cornelis Geeraerts; Geraert Cornelis; de
kinderen van Jan ClaeSsen; Willem Lauwreyssen; de gemene straat).
Voorts krijgt Goduwaert van Eijck een zeker recht (overpad?) ten
aanzien van een weitje van twee lopenzaad, gelegen aan de overzijde
van de straat van Cleyn Eyndoven bij het huis van Jan Janssen. Hiermee is een belofte van Hendrick d.d. 26-3-1614 te niet gedaan. Hendrick kan de rente lossen met een som van 400 gulden ineens plus de
verlopen termijnen, mits hij een half jaar tevoren opzegt.
Schepenen: Jan Niclaessen - Jan Joosten
473.

V.

24-5-1617

blz. 209/2 - 210/1

Geraert Anssems, door ziekte getroffen, en zijn vrouw Catelijn
Corstens maken hun testament in het bijzijn van de getuigen Peeter
van der A (kapelaan te Zeelst), Willem Lambrechts (koster te Zeelst)
en Peeter Gijsbrechts. Zij bepalen, dat de langstlevende van hen
beiden hun beider roerende of onroerende goederen in vruchtgebruik
zal bezitten, en dat, wanneer ook deze overlijdt, hun wettige erfgenamen (uit hen geboren, of anderszins gerechtigd) de gehele nalatenschap zullen krijgen.
Schepenen: Cornelis Janssen - Jacop Tielemans
474.

zonder datum

blz. 211/1

Anthonis Peeters, door ziekte getroffen, en zijn vrouw Anna maken
een codicil in het bijzijn van de getuigen Peeter Franssen, Willem
Tonis en heer Lauwreys (pastoor te Zeeist). Zij bevestigen het testament dat zij op 5-3-1614 ten overstaan van de schepenen Dierick
Henricx van Hove en Adriaen Janssen hebben gemaakt. Zij willen dat
Gerit Peeters, broer van Anthonis en executeur van dit codicil, na
hun beider dood drie mud rogge krijgt. Verder zal Gerit de helft
krijgen van de hofstede met het huis genaamd "den Vorsten Dries",
alsmede het kindsgedeelte dat hij voor 66 gulden aan Anthonis heeft
verkocht. Laatstgenoemde koopsom moet Gerit dan restitueren, maar
hij krijgt een korting ter waarde van de helft van 35 gulden in
verband met het feit, dat Anthonis inmiddels zeker huis heeft doorverkocht. Ten slotte zal Gerit na de dood van de echtelieden toevallen "den Halven Dries", met uitzondering van het "hoecksken" van
Jan Thonis.
Schepenen: Dierick van Hove - Adriaen Janssen
475.

Z.

30-6-1617

blz. 212/1 - 213/1

Op verzoek van Jan Lauwreys Luaerts, Dierick Handricx Leyten van
Knechsel en hun medestanders, die als betalers van een jaarlijkse
roggepacht in een geschil zijn gewikkeld met de Heilige-Geestmeesters van Zonderwijk-Veldhoven en de rector van het altaar van het
Heilig Kruis en Onze Lieve Vrouw, leggen Matheus Janssen (80 jaar),
oud-schepen, -H.-Geestmeester en -borgemeester, Jan Jan Jacobs (74
jaar), oud-borgemeester, Peeter Gijsberts (60 jaar), oud-borgemeester en -H.-Geestmeester, en Anthonis Willems (60 jaar), oud-schepen,
-borgemeester en -kerkmeester, een verklaring af. Zij getuigen dat,

zolang het hun heugt, in de rekeningen van het Heilig-Kruisaltaar
en het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar als waarde van een vat rogge nooit
méér dan vijf stuivers is gerekend.
Schepenen: Van Hove - Janssens
blz. 214/1
15-9-1617
476.
Joost Janssen, schout, belooft om - in verband met een lening - over
drie jaar aan "Meehel, weduwe van Lucas Walravens, de som van 118
gulden zonder interest te betalen.
Schepenen: Van Hove - Cornelis Janssen
(Afgelost: 23 juli 1619)
blz. 214/2
31-7-1617
477.
Cathelijn Paulus en haar voogden Niclaes Janssen en Hendrick Janssen hebben beloofd, over twee jaar, dus in 1619, de som van 410 gulden te betalen aan Peeter Janssens alias Bunnens. Hiermee is een
belofte van 410 gulden te niet gedaan, die de voogden in 1613 hadden gedaan aan Lodewijck Hendricx. Tevens is een belofte te niet gedaan van 72 gulden met verlopen termijnen aan Lodewijck Hendricx;
de laatste zal nu tot oogst 1619 de "Acker aen de Straet" mogen gebruiken.
Schepenen: Jacop Tielemans - Cornelis Janssens
(wordt vervolgd)

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
(vervolg)
442.

V.Z.B.

5-3-1801

3/30a, b, c

Vergadering van president, schepenen der dingbank Veldhoven, Zeelst
en Blaarthem, naar aanleiding van het besluit van het Uitvoerend
-. Bewind der Bataafse Republiek van 3 februari 1801, waarin het Uitvoerend Bewind na kennis te hebben genomen van het overlijden van
Joost van Baarschot, lid van het bestuur der dingbank, uit een nominatie van 3 personen heeft benoemd en aangesteld tot lid van het
dingbank-bestuur van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, de burger Corstiaan van Dommelen. Dit besluit is in handen gesteld van het Departementaal Bestuur van de Dommel en daarna in handen van het dingbank-bestuur Veldhoven, Zeelst en Blaarthem. De vergadering heeft
C. van Dommelen geciteerd en hem de voorgeschreven verklaring laten
afleggen als lid van het gemeentebestuur van Blaarthem.
Getekend: C. van Dommelen, J. Somers, ti. Baselmans, W.v.d. Fijnden, A. van de Wildenberg, H. Coppelmans, J.M. Baselmans, sekretaris J.F. de Wit
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Z.

23-3-1801

- 126 3/35r-36r

Extrakt uit het register der resolutiën van 't Departementaal Bestuur
van de Dommel. Op het verzoek van de Municipaliteit van Zeelst om
aan enige ingezetenen van Zeelst tegen betaling van 10 stuivers per
roede circa 40 lopen steriele grond (voorpoting) te mogen transporteren, wordt besloten de gevraagde permissie te verlenen, mits van
de metingen en transporten behoorlijke lijsten worden overgeleverd
in navolging van de resolutie der Representanten van het Volk van
Bataafs Brabant van 28 november 1797 en wel onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarden: 1) de 17 stuiver per loon tot afkoop van
de cijns van een halve stuiver worden van de kooppenningen afgetrokken en onder de burgemeesters of kollekteurs verdeeld zonder genot
van enig recht, 2) de korporele vergadering van Zeelst moet binnen
8 dagen na de transporten opgave doen van de juiste grootte van de
uitgegeven grond, van het bedrag dat de gemeente heeft ontvangen,
en van het geld dat voor de afkoop van de bovenvermelde cijns is
ontvangen, 3) aangaande de heffing der novale tienden door de daartoe gerechtigden na de vijftienjarige vrijdom, zullen de bedoelde
percelen worden uitgegeven geheel volgens beslissing van het vertegenwoordigend lichaam met of zonder deze belasting.
Getekend: J.P.E. de la Coert, Vogelvanger
444.

V.

16-4-1801

c

3/30 v -31v

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters, zetters en armmeester van Veldhoven naar aanleiding van een verzoek van ingezetenen om bepaalde ongekultiveerde gronden bestaande uit circa 150 lopen, publiek te verkopen en enige roeden voorpoting aan zekere percelen teul- en groesland en erven liggende, in eigendom te verkrijgen. Er wordt besloten het Departementaal Bestuur van de Dommel te
informeren: 1) dat de verzochte ongekultiveerde gronden en voorhoofden zijn gelegen in gebieden, waarvan de voormalige Staten-Generaal
als hertog van Brabant de enige grondheren waren, 2) dat die gemene
gronden aan de inwoners van Veldhoven alleen ten gebruike zijn uitgegeven en dat de datum dier uitgifte niet kan worden opgegeven,
3) dat door toestemming van het verzochte de wegen die er naast lopen niet versmald worden en dat genoemde gronden en voorpotingen
zonder schade der gemeente of der aangrenzende erven kunnen gemist
worden, 4) dat de weilanden daardoor niet zodanig zullen verminderen,
dat er te weinig gras voor het vee overblijft, 5) dat men van mening
is per roede een prijs te moeten vragen van 6 stuiver voor de voorpotingen en voor de weidegrond 10 stuiver.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, J.v.d.
Sanden, A.v.d.Linden, J. Liebregs, P.v.d. Hurk, J.v.
Dooren, sekretaris J.F. de Wit
445.

V.

20-4-1801

3/37v-38r

Extrakt uit het register der resolutiën van het Departementaal Bestuur van de Dommel. Op het verzoek van de Municipaliteit van Veldhoven om 150 lopen ongekultiveerde grond publiek te mogen verkopen

en tevens enige percelen voorpoting (circa 50 lopen) aan de geërfden
te mogen aanmeten en de opbrengst hiervan te mogen gebruiken tot gedeeltelijke aflossing der kapitalen waarmede de gemeente is bezwaard,
wordt besloten de gevraagde permissie te verlenen. De verkoop moet
door twee zondagse publikaties worden bekend gemaakt te Veldhoven en
omliggende gemeenten. Voor de voorpoting moet worden betaald voor
heigrond 6 stuivers per roede, voor weiland 10 stuivers per roede.
Aan het Comptoire der Domeinen en aan de Commissarissen tot de Administratie der Finantiën van het Voormalig Gewest van Bataafs Brabant
moeten hiervan echter behoorlijke lijsten worden overgelegd. Verdere
uitdrukkelijke voorwaarden zijn: 1) de 17 stuiver tot afkoop van de
cijns van een halve stuiver worden van de kooppenningen afgetrokken
en onder de burgemeesters of koilekteurs "gedepositeerd" zonder genot van enig recht, 2) de korporele vergadering van Veldhoven moet
binnen acht dagen na deze verkopingen opgave doen van de juiste
grootte der uitgegeven gronden en van de ontvangen bedragen zowel
voor deze gronden als voor de bovenvermelde cijns ontvangen, 3) aangaande de heffing der novale tienden door de daartoe gerechtigden na
de vijftienjarige vrijdom zullen de bedoelde percelen worden uitgegeven geheel volgens beslissing van het vertegenwoordigend lichaam
met of zonder deze belasting.
Getekend: G.J.v.d. Heuvel, P.J.G. Vogelvanger
446.

Z.

24-4-1801

3/33

Vergadering van schepenen, burgemeesters, armmeester en zetters van
Zeelst, waarbij tot burgemeesters zijn benoemd Antonie van Lierop
en Peter Schutjens en tot alumeester Adriaan van Lieshout.
Getekend: A.v. Lierop, P. Schutjens, H. Coppelmans, M. Baselmans, Jan Egelmeers, J.v. Dijk, W.v. Grootel, A.v.
Lieshout, sekretaris J.F. de Wit
447.

B.

25-4-1801

3/32

Vergadering van schepenen, burgemeester, armmeester en zetters van
Blaarthem, waarbij tot burgemeester wordt benoemd Antonie van der
Leen en wel voor de tijd van mei 1801 tot eind april 1802. Tot armmeester wordt benoemd Gerardus Couwenberg en wel voor de tijd van
Pinksteren 1801 tot Pinksteren 1803.
Getekend: Antonie van der.Leen (kan niet schrijven), Gerardus
Couwenberg (kan niet schrijven), J.M. Baselmans,
C. van Dommelen, P. van Dommelen, F. van der Leen,
Jan P. Baselmans (kan niet schrijven), sekretaris
J.F. de Wit
448.

V.

30-4-1801

3/34

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters en almneester
van Veldhoven, waarbij tot burgemeesters worden benoemd voor de
tijd van mei 1801 tot april 1802 Jan van den Eijnden en Nicolaas
van Hulst, tot armineester Hendrik H. van Stiphout van mei 1801 tot
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april 1802.
Ge< etend: Nicolaas van Hulst, Jan van den Eijnde, H. van Stiphout, J. van der Sanden, A. van der. Linden, J. Somers,
W.v.d. Einden, A.v.d. Wildenberg, J.v. Dooren, sekretaris J.F. de Wit
9.

1'.2.B.

8-8-1801

V.

18-9-1801

/38v
Besloten wordt met nog andere naburige dorpen een rekwest aan de
Eerste. Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafse
Volk 1..e richten, om evenals andere dorpen in 't Voormalig Gewest
van Bataafs Brabant te mogen genieten van het effekt van het dekreet van 6 april 1798.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, C.v.
Dommelen, H. Coppelmans, M. Baselmans, sekretaris
J.F. de Wit
450.

3

3/39r
Wouter van den Eijnden en Arnoldus van den Wildenberg, schepenen
van Veldhoven, kommitteren de president-schepen Jan Somers, om zich
op 22 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen
aan te dienen voor de tijd van 1 oktober 1801 tot 31 december 1802.
Getekend: W.v.d. Eijnden en A.v.d. Wildenberg, sekretaris J.F.
de Wit
451.

Z.

452.

B.

18-9-1801

3/39v
Hendrikus Coppelmans, schepen, en Antonie van Lierop en Peter Schutjens, burgemeesters, kommitteren de schepen Mathijs Baselmans om
zich op 22 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de tijd van 1 oktober 1801 tot 31 december
1802.
Getekend: H. Coppelmans
18-9-1801
3/40r
Jan Baselmans, schepen, en Anthonie van der Leen, burgemeester van
Blaarthem, kommitteren de schepen Corstiaen van Dommelen, om zich
op 22 september a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen
aan te dienen voor de tijd van 1 oktober 1801 tot 31 december 1802.
Getekend: J.M. Baselmans, Anthonie van der Leen (kan niet
schrijven)
453.

V.

28-1-1802

3/40v-41r
Vergadering van president en schepenen der gemeente van Veldhoven:
Het besluit van het Staatsbewind van 21 december 1801 kent aan Veldhoven toe het genot van het dekreet der Wetgevende Vergadering van
6 april 1798, waardoor 9 maanden van 1794 op de verponding en gemene middelen worden geremitteerd. Jacob Meijer, kollekteur der verponding en gemene middelen van 1801 wordt geautoriseerd, ten Comptoire der verponding en gemene middelen deze remissie met de lopen-

de en ruig onbetaalde termijnen te verrekenen. De geautoriseerde is
verplicht te allen tijde behoorlijke rekening, bewijs ende reliqua
te geven.
Getekend: W.v.d. Lijnden, A.v.d. Wildenberg, J. Somers
3/41v-43r
23-4-1802
V.Z.B.M.
454.
Vergadering van president en schepenen van Veldhoven, Zeelst,
Blaarthem en Meerveldhoven (niet aanwezig: J. Somers, J.M. Baselmans en H. Baselmans), waarbij tot schutter en bedeljager der genoemde gemeenten wordt aangesteld Leonardus Vromans. Zijn taak zal
zijn: vreemde bedelaars buiten de gemeenten te verjagen, schapen en
andere beesten die de gemeenten schade toebrengen te schutten, alle
keuren en breuken in deze gemeenten in gebruik zijnde tot hun recht
te doen komen en rapport uit te brengen van al zijn ambtelijke verrichtingen, dit op een jaarwedde van 95 gulden, alle jaar een nieuw
kamizool, broek en een paar kousen, en om de twee jaar een nieuwe
rok en hoed met toebehoren. Hij is verplicht de voorgeschreven eed
af te leggen.
Getekend: W.v.d. Lijnden, H. Coppelmans, A.v.d. Wildenberg,
M. Baselmans, P. Louwers, C. van Dommelen, sekretaris
J.F. de Wit
3/43v-44r
24-4-1802
455.
B.
Vergadering van schepenen, burgemeester, almmeester en zetter van
Blaarthem (niet aanwezig de burgemeester en armmeester). Aangezien
de ambtstermijn van de burgemeester op 30 april is afgelopen en door
het overlijden van Francis van der Leen de funktie van zetter vakant
is, moet tot een nieuwe keuze worden overgegaan. Tot burgemeester
wordt bij meerderheid van stemmen benoemd Arnoldus van den Wildenberg en wel van 1 mei 1802 tot 30 april 1803, tot zetter wordt gekozen Adriaen van Baarschot. De gekozenen hebben in de vergadering beloofd hun ambt en officie getrouw te bedienen.
Getekend: Arnoldus van de Wildenberg, Adriaan van Baarschot,
J.M. Baselmans, C. van Dommelen, P. van Dommelen, sekretaris J.F. de Wit
3/44v-45r
29-4-1802
456.
V.
Vergadering van president, schepenen, burgemeesters en aimmeester
der gemeente Veldhoven. Aangezien de ambtstermijn van de burgemees—
ters op 30 april 1802 is afgelopen en eveneens de ambtstermijn van
de fungerende armmeester, wordt overgegaan tot een nieuwe keuze.
Tot burgemeesters worden benoemd Poulus Verscheuren en Cornelis van
Lieshout van 1 mei 1802 tot 30 april 1803, tot ammeester Jan van
Kemenade.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.van de Wildenberg, N.van
Hulst, J.v.d. Eijnden, Hendrik van Stiphout, Paulus
Verschuren, Cornelis van Lieshout (kon niet schrijven), J. van Kemenade, sekretaris J.F. de Wit
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- 129 IV. JAARKRONIEKtP UI( DE SCHEPENPROTOKOLIEN VAN OIRSCHOT-BEST
(door J. Santegoeds, Nuenen)
(vervolg)
1593
Junius
Wagens ende peenen:
Opten III jury is de voerscreven Dachverlies wederom met seeckere
ruyteren tot XV int getale binnen Oerschot vanden Bosch gecomen
die hier II oii III uren peysterden, brengende ordinantie van Chir.
Cigoigna omme terstont vuyt Kempelant te hebben wederom hondert ende twintich wagens ende al dit op peene van hondert oude realen die
de voerscreven Dachverlies daerop stelden, mede willende dat die stbitelyck te werck ginck, dat de naeste als Oerschot, Woensel, Oetle,
Wintelroy, Velthoven etc. souden doen dobbelen taux, nochtans hebben wy maer onsen taux gedaen tot XXIII wagens toe, ende Henrick
int Ekerschot conducteur gestelt voerden XXIIII wagens gelyck de
selve Dachverlies oyck hadde geconsenteert, ende die syn affgevaren
opten IIIIe junij met meesteren Peteren Willemssen van Rythoven,
die Dachverlies daerom hadde gesonden ende gecammitteert, naer Roij,
de sommige gekeert den XIIe ende alsdoen XX perden gevangen, ut sequentie.
Schans ter voiren cruyt ende loot verschoten:
Item opten voerscreven IIIe syn seeckere ruyteren ende voetvolck met
het convoye vuyten leger gecomen synde met den volcke van Den Bosch
getrocken met enige stucken geschuts vuyten Bosch naerde schanse ter
voiren, maer soe sy hen cruijt hadden verschoten, mosten te rugge.
Den Berge beschoten:
Opten IIIIe hebben de staten met graeff Mauritz de stadt vanden Betge zeer beschoten.
Cout weder:
Opten Ve junij eest alsoo vreselyck coute geweest ende soe Beregent
ende gewaijt oft inde winter hadde geweest, ende was Pinxtavont dan
tegen den avont beterdent wat.
Mérckt vanden coren:
Het coren is de gerst ende rogge tvat XIX st, den boeckweyt XV ende
XVII, ende de haver van gelycken.
Cours vande gelde:
Het gelt den oude cours, te weten den nobel IX gld, den ducaet VIII
gld. V st, den philips daelder goude III gld, den silveren II gld
XV st, den rijxdaelder II1 ende soe naer advenant.
Majesteyts contributie:
De contributie aenden rentmeester Broechoven ter maent IIIIe XCV
gld XV st, maer de extraordinarisse makense wel dobbel ende meer
ordinarlycken.
Ende nu pha... gaget vuyten goeden speelken (God betert) met allen
dagen wagens ende pyonieren, soe aen deen als dander syde, de leveringen van broot etc. Godt wil ons helpen.

Heusden contributie:
Aende nedercant is de contributie in dese mate omtrent MI gld
ter maent.
Regen ende cout:
Opten Vle wesende Pinxten dach, ist ymmers soe touwen regenachtigen weder geweest alst opten avont dat het volck hen van cauwen
nauwelyx en heeft connen onthouwen, nochtans mosten sy hen benauwen.
Hollant vant leger wagens gekeert:
Opten VIIe Junij is den wagen vande leger vande Staten wederom gecomen met Ghysbrecht Vlemix ende heeft nochtans eenen anderen moeten hueren, ende men heeft opten selven dach hoeren seggen dat die
van binnen ende buyten met malcanderen spraeck hebben gehouden.
Pyonienm op peenen:
Opten selften VIIe heeft mons. Dachverlies brieven gestelt ende geordineert vuyt crachte van brieven van Cigroigna, dat Kempelant terstont soude vuyt doen, 288 pijonieren wesende den quoot tegen 1200
voerde vier quartieren, daeraff de quote van Oerschot is 57, ende
dat opte peene gelyck de voerscreven Dachverlies screyft van L goude
realen, maer de brieven van Cigoigna en maeken vande peene egeenen
mentie, dan datse de majesteyt betaelen soude.
Bier, broot ende vleesch:
Ende bovendien screyft ende ordineert Cigoigna noch datmen inden
leger vande majesteyt terstont soude bestellen bier, broot ende
vleesch omme te vercopen.
Dleger vertrocken:
Opten selven VIIe is den leger van den majesteyt van Oesterhoudt ende ten Houdt vertrocken naer Loon ende Sprange.
Wagens met peenen:
Opten VIIIe inden avont heeft Dachverlies wederom doer ordinantie
van Cigoigna opte peene van L goude realen bevolen dat Kempelant wederom terstont sonde beschicken XL wagens elck wel gespannen met
drye perden elck met vier ydel sacken omme terstont te tomen tot
Eyndoven ende aldaer seeckeren rogge te laden die den commis vande
viures mons. Haenbrouck aldaer gecocht hadde, daeraff den taux van
Oerschot beloopt VIII wagens ende XXXII sacken, nyettegenstaende de
voergaende wagens van Kemplant noch int voerscreven leger vande majesteyt zijn.
Pyonieren op peene:
Opten selven dach oyck de selve Dachverlies ordinantie gesonden op
gelycke peene, van dat de voerscreven pyonieren terstont souden comen ten Bosch. Och hoe de menschen getempteert worden!
Leger vertrocken:
Opten IXe eest dleger voer een paert tot Loon opgetrocken naede Langestraet, ende hebben Loon seer grotelyck bedurven.
Pyonieren ende wagens:
Opten selven dach tydinge gecregen van Renrieken int Ekerschot vuyten voernoemde leger, dat de wagens noch nyet los en mochten, ende
dat de pyonieren terstont mosten bereet ende ten Bosch gelevert syn.
Leger vertrocken:
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Pyonieren gelevert:
Opten selven dach den quote van onsen pyonieren naerden Bosch gegaen met Adriaen Dircksen van Waelre, dienen noempt Clapcul conducteur.
Vierslot:
Opten selven dach Goyaert Verhoeven schepenen met Henricken de Leuw
gegaen naerden Bosch omme capteyn Vierslot aen te spreken oft met
hem van gepretendeerde assignatie bijden grave Carl van Mhnsffelt
vuytgegeven te accorderen insgelyck metten rentmeester Broechoven.
Ruyteren tot Turnout geslagen:
Opten VIIIe synder seeckere compaignien vande leger zynder majesteyt
naer Antwerpen getrocken ende tot Turnout comende vanden ruyteren
vande grave Mauritz ofte Staten van Hollant gecontramineert ende geslagen.
Pyonieren; wagens
Opten voerscreven Xe juny heeft Dachverlies wederom ordinantie gesonden, vuyt crachte vande brieven van Cigoigna, datmen de pyonieren
terstond soude seynden, die nochtans wech waren.
Ende bovendyen dat men vuyt Kempelant terstont noch int leger soude
seynden vyfftich wagens (boven alle de gene die noch) diemen wel gespannen met drye perden. Ve nobis:
Opten Xle is eenen heere van dlant van Cuyck alhier gecomen met vier
perden.
Wagens ende perden gevangen:
Opten XIIe soe enige vande wagens van Oerschot vuyt het leger van de
majesteyt vande Langestraet meynden te comen, syn tusschen Oesterwyck ende Tilborch noch onder Tilborch twintich perden gevangen vande soldaten van Bredae, ende soe Gerart Jan Hoppebrouwer meynden te
ontfaren, is de selve Gerart seer gesteken, ende dit waeren vande
wagens vuytgetrocken den IIIIe juny.
Tot Bredae gelost doer Ekerschot:
Opten selven dach syn Everart Int Ekerschot ende Niciaes Ariens gegaen naer Bredae om de selve perden wederom te crijgen, ende soe de
selve voor buet worden gegeven, nyettegenstaende wy daertoe syn gedwongen geweest, ende moeten ranchoenen dwelck ons wel costen drye
hondert
gulden Hollants gelts, ende syn alsoo wederom gecomen opten
XIIIIe inden nacht ende Laureys Flris is borge gebleven voerde selven ranchoene.
Graeff van Hoflach geschoten ende de sone Berwouts:
Opten XIIIe is graeff van Hollach doer syn been geschoten, ende de
sone van Corekel Berwouts oyck geschoten wesende opten selven dach,
ten Bosch opten XIIIIe met vier hogeduytsche knechten ingedragen
gebrocht.
Vyff anptmannen doerschoten:
Is ten selven dage den amptmans soon van Thiel inden Staten leger
doerschoten.
Dachverlies met II compaignien ruyteren:
Opten XVe juny is Dachverlies met twee compaignien ruyteren gecomen
tot Eyndoven ten laste vande quartiere Pelant ende Kemplant omme te

executeren den geenen hennen vollen taux vande 288 pyonieren nyet
gedaen hebbende Oerschot inde costen tot Eyndoven betaelt in reductie vande heerwagens 166 gld.
Wagens ende pyonieren op executie:
Opten XVIe juny syn hier brieven gecomen vande voerscreven Dachverlies, dat men terstont comen soude met de 288 pyonieren, ende dae-renboven noch soude furneren vuyten quartiere vyfftich wel innegespannen wagens elck met drye perden, daeraff onsen quote is X, ende
in pyonieren 57, ofte anderssins wilde hy alle de faillanten comen
executeren, daeraff de super intendentie hadde capiteyn Francisco
Mbri, gelyck de voerscreven Dachverlies schryft.
Pyonieren gesonden:
Den XVII den nombre vande pyonieren naer Eyndoven gesonden ende gnderwegen hen tijdinge gecomen van wederom te gaen ende den XVIII
ten Bosch te comen, gelyck sy oyck gegaen ende gecompareert syn.
Ruyteren vertrocken:
e
Opten voerscreven XVII syn de ruyteren van Eyndoven naer Helmont
getrocken.
Opten XXe Henrick Aelbrechts ende Sgraets tot Eyndoven geweest omme
vande ruyteren te accorderen.
Pyonieren doot bleven:
Opten XXIIII synder seeckere pyonieren vande vier quartieren int
Staten leger doot geschoten, anderen gequetst.
Dachvaert tot Oerle om den borgeren van Eyndoven vande ruyteren te
com ....
Opten selven dach tot Oerle gecompareert Everart Int Ekerschot ende
Sgraets, ende hebben den borgeren van Eyndoven mitten anderen vande
quartiere geboden voer elcken ruyter metten perde dertich st. sdaeghs
capiteyns, lieutenants ende den schout van Kemplant op dobbel gerekent, ende en hebbens nyet willen volgens, maer te vreden geweest
met twee gld voer elcken man metten perde ende den wyn buyten.
Idem:
Omme welcke accorde te doen stabiliseren is mr. Dirck Toerkens den
25e van wegen den quartiere van Kempelant gereyst nae den Bosch by
den Chbr. Cigrogne met twee reymeesteren, die geseeght heeft dat
Kemplant met hen reputatie behoirt te gestaen.
Geertruydsnberge overgegeven bij appt.
Opten XXV juny 1593 is de voerscreven stadt van St.Geertruydenberge
bij appoinctment overgegaen aende syde van graeff Mauritz van Nassau
ende den Staten, hoe wel den leger zynder majesteyt seer gewaldich
daervoer lach.
Leger vertrocken:
Ende dleger van zyne majesteyt is opten 27 opgetrocken ende nedergeleeght te Groesbergen ende opten 28 tot Vucht.
Opten lesten Juny is tselve leger getrocken naer Vlijmen, Cuijck ende Druijenen ende voert tot Bochoven, ende van daer tot Engelen ende voerde schans van Crevecoeur.
Dachverlies; de pyonieren in gelde te betalen:
Opten selven lesten juny heeft Dachverlies ses omlopers ende capiteynen gesonden omme terstont den taux van XXXIIII pyonieren tot
Oerschot souden comen betalen in gelde tegen den pyonier X st.
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ende men soude betalen aen Cornelissen van Kessel.
Straff van wagens:
Ende daerenboven daer enige wagens waeren ontreden oft sonder paspoirt aff gecomen, datmen in plaetse van dyen soude doen dobbel wagen taux, ende dit al opte peen vande hoochste correctie ende als
rebellen gestraft te worden.
Waelen gaen lopen:
Den selven dach is hier seeckere volck van Waelen doer comen die vande leger geweecken waeren, ende tomende omtrent Beers, synder de ruyteren vande Staten liggende tot Bredae ingeruijst ende enige doerschoten, enige mede gevangen genomen.
Wagenlieden om geit gecomen:
Opten selven dach is hier oyck den voerman den wagen voer Oerschot
noch dryvende inde leger vande Staten gecomen om geit.
Aen alle canten om geit:
Van gelycke tydinge vande rentmeester Broechoven omme terstont den
ruyteren ende voetvolck vanden Bosch te comen betalen op swaere executie. Daerenboven vande rentmeester van Heusden, Bruyninx, omme de
achterstellege maenden te comen betalen.
(wordt vervolgd)

V. b, DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERLE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELDHOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13de EEUW
(vervolg)
23.

OORKONDE VAN SCHEPENEN VAN 'S-HERTOGENBOSCH
17 november 1405
Origineel: archief der abdij van Postel
Uithangend vijf schepenzegels, waarvan twee zwaar beschadigd.

Wij Jan van Dordrecht, Dirc die Lu; Gields van Gheel, Henric Heyme
ende Jacob van Vladeracken, scepenen in 's-Hertogenbosch, doen cont
enen yegeliken, dat voir onss gestanden: Laurens die Morsman van
Eersel, Willem die Moelnere, Jan Bechelman, Machyel die Moelnere van
Zeelst, Jan Hermans van Ourle ende Maes Comans van Knechsel, ende
hebben bi manissen des richters eendrechtelic aen den heyligen getuycht, dat die wyntmolen van Ourle een dwancmolen is, ende dat die
dorpen van Zonderwijck, van Knechsel, van Wynterle ende van Ourle
tot diere voirscreven molen gedwongen worden te malen. Ende als zij
anderwaer dan op die voirscreven moeien molen, dat men se dairaf
plach te panden. Ende dat die voirleden meesters van Postelle die
geweest hebben, ende die meester die dair nu is, dit bedwanck heerbracht hebben, ende dairaf in 't gebruyck ende in possessiën geweest
van ouver dertich jair. Item sijn noch voir onss scepenen voirscreven gestanden: Laurens Mersman, Jan Hermans, Maes Conans ende Jan
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heyligen, bi manissen des richters, dat die voirscreven wyntmolen
van Ourle een dwancmolen is, ende dat die voirscreven dorpen van
Zonderwijc, van Knechsel, van Wynterle ende van Ourle tot diere voirscreven molen gedwongen worden te malen. Ende als zij anderwaer dan
op die voirscreven moeien molen, dat men se dairaf plach te panden.
Ende dat die voirleden meesters van Postelle die geweest hebben, ende die meester die daer nu is, dit bedwanck heerbracht hebben, ende
dairaf in 't gebruyck ende in possessiën geweest van over vijfendeveertich jair ende meer. In welker dinge getuychenisse wij Jan, Dirc,
Gielys, Henric ende Jacob, scepenen voirscreven, hebben onse zegelen
aen delen brief gehangen. Gegeven des dynsdaechs na Sinte-Martensdach
in den wynter, in 't jair onss Heren dusent vierhondert ende vive.
(Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Laurens die Miersman van Eersel, Willem die Moelnere, Jan Bechelman, Machyel die
Moelnere van Zeelst, Jan Hermans van Ourle en Maes Comans van
Knechsel hebben verklaard, dat de dorpen Zonderwijk, Knegsel,
Wintelre en Oerle verplicht zijn te malen op de molen van Oerle,
en dat het recht van dwang met betrekking tot deze molen reeds
meer dan dertig, ja zelfs meer dan vijfenveertig jaar in het bezit is van de "meesters" van Postel.)
24.

OORKONDE VAN SCHEPENEN VAN OERLE
12 april 1418
Origineel: archief der abdij van Postel
De beide schepenzegels, uithangend, zijn verloren gegaan.

Wij Jan van den Stadecker ende Peter Luppensoen was, scepenen in Oerle, tughen onder onsen seghelen, dat voer ons comen sijn: Mergriet
Merselys Naghelmekers wijf was, Heylwich hoere dochtere, met hoeren
momboir die si met recht ghecregen hebben, Jan ende Merselys hoere
soenen. Ende hebben overghegeven heren Jannen van Eyc, meester des
goetschuysvanPostel, tot behoef des goetschuys voerscreven, alle
rechten ende tijt die si hadden aen die wyntmoelen tot Oerle na dode
Merselys hoers vaders was voerscreven, ende van allen calaengiën ende
tichten quijtghescouden die si hom oft yemont van des goetschuys wegen voerscreven daeraf eysschende oft tidende moghen sijn. Ende dat
Mergriet ende Heylwich met hoeren roomboer voerscreven, Jan ende Merselys voerscreven, gheloeft hebben op hon ende op allen hoer goeden, heren Jannen voerscreven, tot behoef des goetschuys voerscreven, dit
voerscreven overgheven ende quijtscelden eweliken vast ende stedich
te hauden sonder wedersegghen. Ghegeven in den jaere als men screef
van der gheboert ons Heren dusent vierhondert ende achtien, opten
twelftende dach in april i.
(Schepenen van Oerle oorkonden, dat Mergriet weduwe van Merselys Naghelmekers, haar dochter Heylwich en haar zonen Jan en Merselys aan heer Jan van Eyc, "meester" van het godshuis van Postel,
alle rechten hebben overgedragen die zij sinds de dood van hun man
en vader Merselys bezitten ten aanzien van de windmolen van Oerle.)
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- 135 VI. OUDE TOPONMICA
Van J. van Hout, Lopensesti:aat 6 te Oirschot, ontving de redaktie
het volgende schrijven.
" Op een ou'e kaart van het landgoed Heerebeek anno 1650 komt langs
de westelijke wal het toponiem "op 't Stralaer" voor. Er staat letterlijk: "gemeijnt genoempt opt Stralaer". Dit is ter plaatse ook
bekend als 't Straalder. Ook zien we in 1650 de schrijfwijze 't
Straelder evenals 't Stralaer naast elkaar voorkomen: " 't Camken
opt Stralaer" en "Willeke Tiese camp opt Straelder". Mijns inziens
was het 't laar aan de straat (stra = straat). Een echt laar, getuige de 't aan het begin. Nu vraag ik mij af: de uitloop laer is
vervangen door de uitloop -der terwijl aan stra een e is toegevoegd.
Was dit meer gebruikelijk in latere perioden? Ter plaatse hier komt
het toponiem 't Helder voor. Het is nu door de gemeente verminkt tot
Heldersestraat, doch de volksmond spreekt nog altijd van 't Helder.
Is dit misschien ook afkomstig van 't Hel-laer? Ook met de 't als
aanvang; en Hel wijst in ieder geval op hetgeen oude mensen uit de
buurt nog weten, namelijk een lage slechte weide met op de hogere
randen begroeiing van dennen en eiken en naar de laagte toe elzen.
Hierin lag ook een stuk waar men in de winter kon schaatsen, "de
bleek", thans ook als straatnaam in gebruik. In deze streek komt de
naam "hel" in vele veldnamen voor, zoals de Hel, Helman, Helwei,
enz., kortom alles wat met slechte grond te maken had.
Ik zag gaarne, dat Uw toponymist dit eens belichtte en beantwoordde
in Campinia. Daar ik een zeer groot liefhebber ben van oude veldnamen en dit ook op een kaart bijhoud, zou dit weer een mooie aanvulling zijn. "
De heer Van den Bosch antwoordde hierop het volgende.
Voor het al geruime tijd ontbreken van deze rubriek heb ik natuurlijk
verklaringen en zelfs plausibele, ik zal U er echter niet mee lastig
vallen. De redaktie heb ik beloofd mijn medewerking aan "Campinia"
voort te zetten.

latere perioden"?
Vraag b is het gemakkelijkst te beantwoorden. in de middeleeuwen en
in de 16e en 17e eeuw spelde men allesbehalve consequent, zodat ae
naast a kon voorkomen. Deze e echter had in de middeleeuwen een duidelijke functie, namelijk aan te geven, dat de klinker ervoor lang
was, eenzelfde functie had bijvoorbeeld ook de i. Het is dus altijd
fout middeleeuwse woorden als straet en paert anders uit te spreken
dan straat en paard, eveneens is het onjuist in Oisterwijk en 01Tschot, zoals Hollanders zo graag doen, de i te laten horen. De vormen e/i zijn dus over het algemeen jonger.
Vraag a laer>der (zie ook verderop onder Helder).
Ook hier is het woord vervangen minder juist: het is beter te spreken van ontwikkeling. Deze ontwikkeling is het gevolg van een klank*
wet. Als we ervan uitgaan, dat stra inderdaad vereenzelvigd mag worden met straat, dan is de interpretatie "het laar aan de straat"
juist. Zoals boven reeds is opgemerkt, hebben we te doen met een
echte laarnaam en niet met -aar uit het Latijnse "arius". Zie ook
"Campinia" nr. 12 (3e jaargang, januari 1974, pag. 205 - 209). Tot
welke van de vijf mogelijke betekenissen, die De Bont in navolging
van Dittmaier van laar geeft, het onderhavige gerekend moet worden,
weet ik niet. (De Bont, Dialect van Kempenland, deel III, pag. 8).
De klankwet, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling Stralaar>
Straalder wordt door De Bont in "Dialect van Kempenland", deel I,
par. 209, pag. 161, als volgt geformuleerd: "Regelmatiger dan in het
A.B. heeft men in het dialect van Oerle (en aangrenzende dialecten
vdB) na 1, r en n v66r sonantische r epentetisch een d." Hij geeft
betaalder
voorbeelden als o.a. betaler
felder
feller
moolenaar mulder
misdienaar misdiender
en zo ook Stralaar>Straalder. Hiermee is ook vraag c beantwoord (zie
ook Helder).

Het Helder en Het Straalder

* Dat stra in Straalder en Strabrecht terug te voeren zijn op straat
lijkt me wel waarschijnlijk, maar ik kan het niet bewijzen. Ik ken
namelijk geen parallellen waarin de t in deze positie op klankwettige wijze verdwijnt. In Stratum<straatheim gebeurt het namelijk
niet.

De heer J. van Hout te Oirschot stelt naar aanleiding van deze toponiemen enkele vragen, die ik onderstaand zal proberen te beantwoorden.

71. "Helder"

70. "St r a a 1 der"
De heer Van Hout interpreteert Straalder als "het laar aan de straat"
en doet dit op grond van het onzijdig geslacht, ter plaatse immers
zegt men 't Straalder. Hij constateert verder, dat in 1650 de schrijfwijze " 't Straelder" naast " 't Stralaer" voorkomt. Zijn vragen luiden: a. is de uitloop -laer vervangen door de uitloop -der?
b. is in strae een e toegevoegd?
c. komt die vervanging laar>der en die toevoeging meer voor "in

De heer Van Hout vraagt zich af, of we in 't Helder met hetzelfde
verschijnsel te maken hebben, met andere woorden of Helder<'t Hellaer, en of hel het veel voorkomend toponiem is, dat wijst op
slechte grond (hel is infernum). Hij stelt daarbij vast dat: "het
gaat om een lage, slechte weide, met op de hoge randen begroeiing
van dennen en eiken en naar de laagte toe elzen. Hierin lag ook een
stuk waar men in de winter kon schaatsen."
Volgens de heer Van Hout ligt Helder "tussen Notel en Ertbruggen,
tegen "Boudewijnsleen" en "de Moost" aan". Aldus is mij meegedeeld
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- 137 door mevrouw I1/41. van der Heijden-Bruning, assistent-archivaris. Zij
wijst in haar brief erop, dat met "Helder" of "Hellaar" wellicht
dezelfde gronden worden bedoeld als die, welke in 1367. en 1440 werden aangeduid met "Heylaar".
In verband met de etymologie gun hel is het van belang, of we aannemelijk kunnen maken dat genoemdé—rokalisering juist is.
In "Campinia" nr. 14 (4e jaargang, juli 1974, pag. 76 - 78) staat
een artikel van A. M. C. Zom : "Oirschotse Leengoederen", Boudewijnsleen, Audenhoven en De Nbost. In dit artikel komt het toponiem
"Heylaer" voor (pag. 77) en het is alleszins verantwoord dit Heylaar
te identificeren met Helder. Gezegd wordt namelijk, dat het Boudewijnsleen vrij omvangrijk is geweest en gesitueerd moet worden in
het heerschap Straten (pag. 76). Tot het Boudewijnsleen hebben ook
behoord Moost, Berendonc, etc. (pag. 76).
In "Campinia" nr. 2 (le jaargang, juli 1971, pag. 85) staat een schepenoorkonde d.d. 18 maart 1367, waarin sprake is van het in erfgoed
geven van een stuk grond "ghelegen neven Grommen kinderen Castaert
... in die prochij van Oerscot inder heerscapen van Straten."
Bekijken we de situatie van nu, dan constateren we, dat Helder ligt
ten zuiden van Berendonken, ten noorden van de Kasteren (= Castaert)
en deze drie respectievelijk ten noord-oosten en ten noord-westen
van Notel en Straten. Met andere woorden: Helder moet wel 't Heylaar
zijn. En deze vaststelling is van doorslaggevende betekenis bij de
etymologie van dit toponiem. Immers in genoemde schepenoorkonde van
18 maart 1367 lezen we ook: " ... ende heeft erffeleken verpacht
Henriken Smeekens zoen van Straten een stucke heijvelts gheheyten
'tHeijlaar".
We moeten derhalve aannemen, dat Helder zeker geen heltoponiem is,
maar dat het betekent "het laar op de hei", de 4e betekenis van Dittmaier: "HeidefMche die gemeinschaftlich zu Weiden oder Plaggenstechen benutzt werden" (A.P. de Bont, Dialect van Kempenland, deel
III, pag. 81).
Dit Heilaar heeft zich op dezelfde manier als hiervoor bij Straalder
beschreven is tot Helder ontwikkeld (dus een epentetische d na 1 voor
r). Er kan zich echter in later tijd ook nog een semantische ontwikkeling hebben voorgedaan. Door de verandering van het terrein ("Plaggenstechen" : de hei wordt afgegraven) en door de etymologie ifeilaar>
Helder is toch de betekenis hel (= infernum) gaan leven, maar dat dit
niet de oorspronkelijke betekenis is, hoop ik in het voorgaande aannemelijk gemaakt te hebben.
Oerle, J.A.J. van den Bosch.

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN DER HEIJDEN (VERHEIJDEN) van 1673 af

Deze genealogische reeks zal in de volgende aflevering worden voortgezet.
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG van 1620 tot 1972, door A.B. van Cronenburg, Rotterdam

Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 154
3. STAMREEKS VAN DE SANDE, BEST

Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz. 157
4. STAMREEKS VAN JESSICA DE VOCHT, 1706 - 1976

I.

GODEFRIDUS de Vocht, gehuwd met Elisabeth van Ruersel

II.

WILHELMUS de Vocht, zoon van Godefridus
Gedoopt: 23-6-1706 te Arendonk (België)
Gehuwd (als weduwnaar van Anna Neels): 15-10-1736 te Arendonk
—
met Johanna. Verbruggen
Gedoopt 23-5-1703 te Valkenswaard als dochter van
Henricus Verbruggen en Engelberta Beckers;
in 1736 wonende te Antwerpen; gestorven 3-5-1747
te Arendonk.
Gestorven (na derde huwelijk met Elisabeth Luyckx): 11-3-1762
te Arendonk

III. JOACHIM de Vocht, zoon van Wilhelmus in tweede huwelijk
Gedoopt: 16-9-1737 te Arendonk
Gehuwd: 25-10-1761 te Arendonk
met Maria Joris
vermoedelijk gedoopt 18-2-1731 te Arendonk als
dochter van Petrus Joris en Anna Theys; gestorven
17-3-1770 te Arendonk
Datum en plaats van overlijden nog onbekend
IV.

WILHELMUS de Vocht, zoon van Joachim. Beroep: koopman
Gedoopt: 14-6-1763 te Arendonk
Gehuwd: 20-5-1792 te Bladel
met Godefrida Bernardina Brouwers
gedoopt 4-11-1755 te Tilburg als dochter van Cornelis Brouwers en. Maria Verpannen; gestorven 6-111846 te Bladel
Gestorven: 12-5-1814 te Bladel
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- 139CORNELIS de Vocht, zoon van Wilhelmus. Beroep: koopman (nevenfunktie: gemeentesekretaris)
Gedoopt: 5-5-1794 te Bladel
Gehuwd: 20-5-1821 te Oirschot
met Maria Elisabeth Vissers
gedoopt: 16-11-1799 te Oirschot als dochter van
Michaël Franciscus Vissers en Johanna Reinerus
van Heumen; gestorven 17-6-1846 te Bladel
Gestorven: 16-1-1850 te Bladel
VI. JOHANNES MICHAëL de Vocht, zoon van Cornelis. Beroep: tabaksverwerker
Geboren: 21-11-1828 te Bladel
Gehuwd: 4-11-1857 te Leende
met Johanna Catharina Kemps
geboren 19-4-1828 te Leende als dochter van Paulus
Kemps en Romualda Keunen; gestorven 11-6-1897 te
Oirschot
Gestorven: 21-5-1895 te Oirschot
VII. JOSEPHUS BARTHOLOMEUS MARIA de Vocht, zoon van Johannes. Beroep:
leerlooier
Geboren: 30-12-1867 te Oirschot
Gehuwd: 16-7-1895 te Deurne
met Philomena Maria Bernardina Peters
geboren: 20-5-1867 te Horst als dochter van Henricus Wilhelmus Antonius Peters en Bernardina Hubertina Esser, gestorven 22-11-1934 te Oirschot
Gestorven: 5-7-1944 te Oirschot
VIII.FRANCISCUS ALPHONSIUS MARIA de Vocht, zoon van Josephus. Beroep:
notaris
Geboren: 23-10-1905 te Oirschot
Gehuwd: 12-10-1946 te Beneden-Leeuwen (gem. Warnel)
met Marie Louise Cornélie Josephine Baltussen,
geboren: 23-8-1921 te Eindhoven als dochter van
Johannes Antonius Josephus Baltussen en Maria Anna
Carolina Josephina Malmberg
Gestorven: 26-10-1971 te Oirschot
IX. CONRADUS JOHANNES JOSEPI-US de Vocht, zoon van Franciscus. Beroep: politicoloog
Geboren: 2-3-1948 te Beneden-Leeuwen
Gehuwd: 12-11-1971 te Kessel-Lo (België)
met Machteld Hadewych Imogeen Braat
geboren: 17-3-1946 te Oegstgeest als dochter van
Wouter Cornelis Braat en Geertruida Wilhelmina
Johanna Bertel
X.

JESSICA de Vocht, dochter van Conradus
Geboren: 5-10-1976 te Maastricht
41*********

N.B.: Zij die belang stellen in de ingekomen en minuten van uitgaande
ontlastbrieven (borgbrieven) van Bladel, voor zover die voorkomen in het oud administratief archief van die gemeente, vinden
een index daarop als bijlage bij de "Inventaris van het archief
van het dorpsbestuur van Bladel, 1683 t/m 1810" (door N.A.J.C.
van Limpt, Bladel 1974).

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
(vervolg)
35. "Huis en Erve St.Marten", Nieuwstraat 1
oud sektie 'F 452 en F 453 - zie kaart in Campinia, jaargang
1972, blz. 128
In de verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof worden de volgende eigenaars vermeld.
circa 1620
A. DIRCK LAMBERTS VAN MULBRACHT, glazenmaker
"Huijs hoff en erffen"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 1, fol. 74v
B. DELIAEN VAN MULBRACHT, weduwe van PEETER VAN
HEESWIJK (timmerman)
"Huis en erve"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 2, fol. 65
C. GERARDUS VAN DER HEIJDEN, meester-glazenmaker
en schilder, bij koop
"Huijs en erve"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 2, fol. 65

circa 1683

circa 1690

D. DANIEL LEENDERTS DE ROY, koopman en vrachtrijder
"Huijs en Erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 3, fol. 89

1732 •

E. URSELA VAN DE VEN, weduwe van DANIEL LEENDERTS DE ROY
"Huijs en erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 3, fol. 89

1756

F. JAN HENDRIKS VAN DEN BIGGELAAR, gehuwd met ANNA DE ROY
bij deling te Oirschot 1761
"Huijs en erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 3, fol. 89, en nr. 4, fol. 61 en

1762
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nr. 5, fol. 62
1796

G. HENDRIK WOUTERS VAN DE SCHOOT, door koop
"Itdjs en erve ST. MARTEN"
aanslag: 2 g.
verpondingsboek nr. 5, fol. 59v en nr. 6, fol. 59

Ca.

Het "Kohier der huizen" van 1808 noemt onder nr. 93/91 en 94 / 92
HENDRIK WOUTER V.D. SCHOOT

et.

In de kadastrale leggers van Oirschot vindt men de volgende eigenaars:

4

C
ot)

C5

2
(1)
N

3

H. Artikel 610
2
DE WEDUWE HENDRIK WOUTER VAN DE SCHOOT voor /6
en de kinderen:
HENDRIK, GERARDUS, MARIA en IDA VAN DE SCHOOT, voor
elk 1/6
Sektie F 452 huis
grootte: 22 ellen
= Ibis ST. MARTEN
Sektie F 453 huis
gavotte: 40 ellen '
1887 hermeting en vereniging van de sekties F 451, 452,
453 en 454
Nu: sektie F 2825
"Huis, schuur en erf"
grootte: 4 roeden, 90 ellen
1906: verkoop
I. Artikel 4200
THOMAS FRANCISCUS SOMERS, timmerman (overl. 29-11-1913)
JOHANNA VAN DE VEN, weduwe van THOMAS FR. SOMERS voor
de helft en de kinderen:
PETRUS WILLEM JOS. SOMERS en FRANCISCA MARIA SOMERS elk
voor 1/4
Sektie F 2825
"Huis, schuur en erf'
grootte: 4 are , 90 ca.
1907, verbouw, 1908 bijbouw, 1909 bijbouw harmoniezaal
Nu: sektie F 2825
"Huis, harmoniezaal, erf en werkplaats"
grootte: 4 are , 90 ca.
1918: verkoop
J. Artikel-4722
MARTINUS VAN DEN BOOMEN, zadelmaker
ADRIANA FRANCISCA VAN GEHUCHTEN, weduwe van MARTINUS
VAN DEN BOOMEN voor 7/ 1 2
en de kinderen: JOANNES ANTONIUS, zadelmaker, PETRONELLA ADRIANA, ANNA ADRIANA MARIA, ADRIANA MARIA en
ALOYSIA ODULPHA elk voor 1/12
Sektie F 2825 - Markt 21 en Nieuwstraat 1
"Huis, café, winkel, werkplaats en harmoniezaal"
grootte: 4 are , 90 ca.

1832

1906
1915

1918
1936
1956

Leijtens, Maria Peter
Liebregts, Adriaan Wil bort
Liebregts, Barbara Wilbort
Lij breghs , Iken Wilbort
Licbrcgts, Jcnnekcn
L i obregt s , .Johannes WiJbürt
l.ibrcgts , Maria Catharina
Liebregts, Maria Wilhort
Lijbrechts, Mecheld Adriaan
Lijbregts, Peter
Lijbregts, Peter Adriaan
Loon, Catrien Gerrit
Lottrings, Joannes
Lotterings, Lourens
Luijbregts, Anneken Jan
Luijbregts, Anthonij
Lui j breghs, Christina
Luijbregts, Jenneken
Lusdonek, Dirk van de
Lusdonek, Joannes Andries van de
Lusdonek, Lucia Adr. van de
Lusdonek, Maria Andr. van de
Maas, Anna Huybert
Maas, Clara
Maas, Cornelis
Maas, Huyberdien
Maas, Johanna
Maas, .Johanna
Maas, Mar i,e lluijbert
Maas, Mattijs
Maas, Peter
Martens, Maria Laureijs
Meeuwis, Anna Maria
Meeuwis, Elizabcth
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Wintelre
Oostelbeers
Oirschot
Oirschot
Oostelbeers
Oostelbeers
Netersel
Oirschot
Oostelbeers
Oirschot
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Hoogeloon
Diessen
Loon op Zand
Chaam
Wintelre
Lage Mierde
Lage Mierde
Haaren
Oirschot
Oirschot

Oostelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers

Renders, Johanna
Riet, Cornelis van
Riet, Margo Andries van
Rovert, Adriaen Jansse van
Rovert, Johanna van
Roovert, Jan van
Roovert, Maria van
Rooij, Corstiaan Anthonij van
Rooij, Peter de
Roij, Peeter Anthonij van
Schilders, Jacomijn Adriaen
Seijkens, Dorothea HendriCk
Zeijkens, Maria Arnoldus
Sieverts, Kinderen Frederik
Snelders, Adriaan
Snelders, Cornelis
Snellaerts, Ida
Snellaerts, Jenneken
Snelders, Jan
Spaendonck, Bertus van
Spaendonk, Elizabeth van

Oostelbeers
Oostelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

24- 8-1765
21- 3-1734
27- 8-1783
1- 5-1778
22- 2-1712
15-10-1748
30- 8-1730
12v
137v
254
110v
R40,
R37,
R41,
R41,
R35
R38,
R37,
Vessem
Diessen
Oostelbeers
Oirschot
Moergestel
Oirschot
Moergestel
Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Peters, Geertruij Hendrik
Poel, Anneken van de
Poel, Bernard van de
Poel, Jan Peter van de
Poel, Maria Wouters van de
Poel, Prijntje Adriaen van de
Puijnenburg, Wouter

2823252960v
32v
248v
115
95v
R42,
R40,
R41,
R34,
R40,
Tilburg
I laghorst
Tilburg
Wintelre
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Vessem

Oudenhoven, Johanna van
Ouderhoven, Lucia lliomas van
Oudenhoven, Marie Anne van
Oudenhoven, Maria Jans van
Oudenhoven, 'Thomas van

Vessem
Vessem
Middelbeers

3-1796
5-1769
4-1783
2-1706
2-1770

3-1742
8-1779
3-1806
4-1766
9-1782

1621236-

79
151
57v
24
224
R38,
R41,
R44,
R40,
R41,

Riel
Tilburg
Oosterhout
Diessen
Oisterwijk

Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

Otten, Hendrik Peter
Oudenhoven, Annemie Dirk van
Oudenhoven, Anna Maria van
Oudenhoven, Geertruij Thomas van
Oudenhoven, Jennemie Dirk van

10- 6-1683
12- 3-1773
9- 1-1798

liv
220
146v
R63,
R40,
R42,

Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers

Nijssen, Gielen Wouter
Nimwegen, Geertruij Zusanne van
Nooten, Helena

Diessen
Westelbeers
Oirschot

12- 1-1781
3- 5-1704
1- 2-1783
20-10-1739
15- 6-1782
12- 6-1759
10-12-1751
31-12-1773
11- 2-1794
22- 4-1745
29- 4-1780
3- 7-1736
11-10-1738
14-12-1741
18- 7-1752
15- 2-1736
28-11-1798
16- 5-1810
28-11-1798
16- 2-1751
10- 2-1784
7- 2-1775
18- 2-1732
25- 7-1810
22- 1-1779
1- 2-1809

194
113
234
43
219v
168
12
255
23
144v
181v
173
23v
76v
26
170
159v
no. 6
159v
281v
268
14
103
no. 10
135
no. 2

R41,
R34,
R41,
R39,
R41,
R39,
R39,
R40,
R42,
R38,
R41,
R37,
R38,
R38,
R39,
R37,
R42,
R81,
R42,
R38,
R41,
R41,
R37,
R81,
R41,
R81,

Vessem
Hilvarenbeek
Oostelbeers
Heusden
Oostelbeers
Bladel
Diessen
Riel
Best
Haaren
Oostelbeers
Hilvarenbeek
Oisterwijk
Oirschot
Udenhout
Sprang
Vessem
Oirschot
Vessem
Diessen
Westelbeers
Westelbeers

Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Westelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers
Oostelbeers
Oostelbeers
Middelbeers

Meeuwis, Gerdien Hendrik
Mercken, Anthonij Jan
Marken, Catharina
Marken, Cornelia Anthonis
Marken, Johannes
Merken, Margriet. Jan
Merken, Marie Anthonij Jan
Mercken, Maria Jan
Merks, Martinus en Josephus
Messemakers, Jan Adriaen
Méulenbroek, Johannes
Minderhout, Dingena Jan van
Minderhout, Hendrina Jansen van
Minderhout, Jenneken Willem van
Minderhout, Lambert van
Mol, Hendrik Janse van
Mol, Johanna Catharina van
Mol, Johanna van
Mol, Theodorus Adriaan van
Morselaer, Jan Francis van de
Muonen, Adriaan Jan
Moonen, Annemie Jan
Moonen, Jenneken Willem
Moonen, Johanna Maria
Muonen, Johannes Jan
Neonen, Petronel Adriaan
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- 149 noemde en Peter van Doren
1751 Dezelfden; bewoners: Peter Smits en Claas Coenen
1757 Peter Smits, Huybert van de Laak en de weduwe Adam Smits;
bewoners: beide eerstgenoemden en Peter van hout
1766 Huybert van de Laak en de weduwe Adam Smits
1781 Huybert van de Laak
1786 Johannes Hurkmans
9.

1741
1757
1766
1781

10.

1741
1771
1781
1786

11.

1741 Antony Sledsen en Evert Brouwers; bewoners: laatstgenoemde en Adriaan van Gerwen
1746 Evert Brouwers
1781 Andries Brouwers
1741 De erfgenamen Adriaan van Hoetelen; onbewoond
1746 Dezelfden; bestaat niet meer
1741 Anneke van Tilborg
1751 Dezelfde; bewoner: Gijsbert van Leeuwen
1757 Gijsbert van Leeuwen
1771 Jan van Dijk; bewoner: Andries Meeuwen
1781 De weduwe Jan van Dijk; bewoner: Corstiaan van der Heijden

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Jan van Gerwen
Kinderen Jan van Gerwen; medebewoonster: Anna Roukens
Dezelfden; geen medebewoner
Dezelfden; bewoners: Dirk Eisen en de weduwe Dirk van
Gerwen
1786 Dezelfden; bewoonster: de weduwe Dirk van Gerwen

1741
1757
1766
1781
1786
1741
1746
1766
1786
1741
1757
1781
1786

Hendrik van Doren
De weduwe Hendrik van Doren
Peter Snelders; bewoner: Arnoldus van der Heijden
Dezelfde; bewoner: Johannes van Breugel

De weduwe Hendrik van Dijk
Dezelfde; bewoonster: de weduwe Peter van Doorn
Dezelfde; medebewoner: Arnoldus van der Heijden
De weduwe Jan van Dijk
Dezelfde; bewoner: Francis Brouwers
De kinderen Antony Rijkers; bewoonster: Digna Lavanse
Jan Swinkels
De weduwe Jan Swinkels
Antony Swinkels en Jan Keetelaars

Roeland van Doren
Mechel van Doren
Cornelis Smets; bewoonster: de weduwe Joris Swaans
De weduwe Cornelis Smets; bewoonster: de weduwe Joris
Swaans
1741 De kinderen van Antony Rijkers
1746 Ariaan Schippers
1781 Goyaart der Kinderen

18.

19.

20,

21.

22,

1741 Jan Dekkers
1751 Dezelfde; bewoner: Arnold van Hout
1757 De weduwe Jan Dekkers; bewoner: Arnold van Hout, later
Jan Vervoort
1766 Dezelfde; onbewoond
1771 Dezelfde; bewoner: Jacobus van den Heuvel
1781 De weduwe Bartel Kennis; bewoonster: de weduwe Hendrik
van Lierop
1741 Arnoldus van der Linden
1771 Jacobus van Doorn; bewoner: Arnoldus van der Linden
1781 Simon Kraanenborg; bewoners: Hendrik Lobbri en de kinderen Arnoldus van der Linden
1786 Antony van der Linden; medebewoner: Hendrik Lobbri
1741
1746
1757
1771
1781
1741
1746
1751
1757
1771
1781
1741
1757
1771
1781
1786

De weduwe Nijs Cranenburg; bewoner: Aart Leunis
Aart Leunis
Jan Aart Leunis
De kinderen Jan Aart Leunis; bewoner: Jan van Dijk
Cornelis Smets
De weduwe Nijs Swagemakers; bewoner: Willem Clasen
Dezelfde; onbewoond
Dezelfde; bewoner: Adriaan van Gerwen
Dezelfde; bewoner: Flip Eijmans
Hendricus van den Eijnde; bewoner: Dirk Rijkers
Hendricus Sledsen
Dirk Rijkers
De weduwe Dirk Rijkers
Dezelfde; medebewoner: Evert Verpalen
Hendrik Verpalen
Jan van der Linden
(wordt vervolgd)

XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE
1. De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pastoraat
van Gerardus Verhoeven, 1826 - 1875
(door Th. A. Kuypers)
D. De pastoor en mens Gerardus Verhoeven
(vervolg)
Het is opvallend, dat nergens uit zijn brieven blijkt, dat pastoor
Verhoeven veel kontakt had met de pastoors van Zeelst, Oerle en sinds
1859 Meerveldhoven. Wel was hij biechtvader van de zusters in Oerle,
die daar in 1856 met een pensionaat wilden beginnen. In een brief van
13 maart 1869 (Archief Bisdom) vroeg hij aan Mgr, J. Zwijsen, aan de
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"de goede nonnetjes" te mogen biechthoren, in het geval hijzelf niet
kon.
Ook bij de konferentie van de geestelijken, die maandelijks gehouden
werd, viel Veldhoven buiten de genoemde plaatsen. De konferentie
waar pastoor Verhoeven bijhoorde, bestond uit de volgende pastoors:
van Waalre, van Valkenswaard (of kapelaan), van Borkel, van Westerhoven, van Riethoven, van Bergeijk (het Hof), van Bergeijk (het Loo),
van Luijksgestel (of kapelaan), van Eersel (of kapelaan), van Duizel,
van Steensel en van Veldhoven. Daar pastoor Verhoeven voorzitter was,
moest hij zelf steeds aanwezig zijn en bleef de kapelaan thuis om de
parochie waar te nemen. 7 Mei 1852 vroeg hij Mgr. J. Zwijsen de statuta van deze konferentie goed te keuren en tevens aan zijn kapelaan
verlof te geven samen met de pastoor aan de bijeenkomsten deel te
nemen. Dat was in het geestelijk belang van de kapelaan en de parochie was maar klein. (Brief in Archief Bisdom) Veel geduld had pastoor Verhoeven schijnbaar niet, want in een briefje van 24 mei, handelende over een getuigschrift voor Jan Zeegers bij zijn intrede in
de Achelse Kluis, herinnerde hij de bisschop nog eens aan het gevraagde verlof (Brief in Archief Bisdom).
Maandelijks kwam de konferentie bijeen. De dagrooster was als volgt:
om 10.00 uur (in de winter half elf) opening met Veni Creator, meditatie van driekwart of een klein uur, waarna stilzwijgen tot 12.00
uur. Vervolgens middageten met lezing van een half uur, Tegen één uur
gesprek en discussie over theologische onderwerpen tot twee uur (in
de winter half twee). Om twee uur (half twee in de wintertijd) vespers en completen in koorgebed, gevolgd door meditatie of verhandeling over de pastorale bedieningen (b.v. over het H. Misoffer, over
het biechthoren, over de vereisten voor de biechtvader, enz.). Met
het bidden van het rozenhoedje werd de konferentie gesloten, in de
zomer om vier uur en in de winter om half vier. De konferentie stond
onder de bescherming van de H. Joseph. Daarom werd in de maand maart
door alle leden een H. Mis voor elkaar opgedragen.
Al deze bijzonderheden staan vermeld in bovenaangehaalde brief. Verder vroeg pastoor Verhoeven aan de bisschop, enige richtlijnen of
een methode te geven voor de theologische discussies na tafel. Want
in vertrouwen gezegd, dit gesprek wordt dikwerf door andere gesprekken afgebroken en "het is voor mij zeer moeilijk hier vaste bepalingen te maken". Dit voorstel is later gerealiseerd (wanneer?). In de
"Communicanda" (jaarlijkse mededelingen van de bisschop aan alle
priesters) werden later voor iedere maand theologische onderwerpen
ter bespreking en vragen ter beantwoording opgegeven, Zo bevinden
zich in het archief van de parochie de "Communicanda" van het jaar
1868. Het zou te ver voeren op de te bespreken onderwerpen van dat
jaar in te gaan, hoewel er wel iets uit blijkt van de geest van die
tijd.
In 1839 kwam pastoor Verhoeven in kontakt met een majoor van het Nederlandse leger, die in het geheim lid was van de vrijmetselarij.
Deze hoge militair, die bij zijn soldaten goed aangeschreven stond,
wilde uit de loge treden om weer de sacramenten te kunnen ontvangen.
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en onder ede verklaren, dat hij nooit meer iets met de vrijmetselarij te maken wilde hebben. De bisschop gaf de vereiste goedkeuring.
In 1841 was er een tweede geval van vrijmetselarij. Ditmaal betrof
het een toneelmeester, die gescheiden van zijn vrouw, bij zijn getrouwde dochter inwoonde. Ook hier kon pastoor Verhoeven helpen en
jaren nadien korrespondeerde hij nog met de familie van deze man en
hielp hen waar hij kon. (Diverse stukken hierover in het Archief van
het Bisdom, waaronder boekjes en attributa van de vrijmetselarij,
bij die gelegenheid ingeleverd.)
De korrespondentie met het bisdom laat ons alleen maar de buitengewone gevallen zien, waar pastoor Verhoeven in zijn zielzorgpraktijk
mee te maken kreeg. Het dagelijkse werk van mislezen, biechthoren
en onderrichten der cominunicanten, het voorbereiden van homilie en
katechismusuitleg, de zorg voor armen en zieken, de toediening van
doop, huwelijk en H. Oliesel, de stervenden bijstaan en het regelen
van de uitvaart, heel dat werk van de gewone zielzorg vinden we alleen maar erg nuchter terug in "Statistiek", in de boeken voor doop,
huwelijk en overlijden en andere soortgelijke registers,
Het kan niet anders, of pastoor Verhoeven moet na jarenlange arbeid
in een parochie van nog geen duizend zielen, waar iedereen iedereen
kende, zijn mensen goed gekend hebben. Een klein voorbeeld: de laatste doop, die hij verrichtte, schreef hij aldus op in het kladboek:
"Op 5 augustus (1873) is gedoopt Anna Maria, wettige dochter van
August van den Wildenberg en Maria uit Gilze. Het peter- en meterschap namen op zich Josephus, oom van vaderskant en Helena van den
Wildenberg." In het officiële doopboek, door hem tot en met 26 februari 1875 bijgehouden, noteerde hij: "Op 5 augustus (1873) is gedoopt
Anna Maria, wettige dochter van August van den Wildenberg en Maria
Catharina Cools. Het peter- en meterschap namen op zich Joseph en
Helena van den Wildenberg." (vertaling uit het latijn)
21 Januari 1843 wilde pastoor VerhoeVen advies hebben in verband met
een geval van "sponsalia clandestina" (een vroegere belofte met een
ander te zullen trouwen was een huwelijksbeletsel). 5 November 1844
betrof het een heel wat triester geval. Als tijdsdocument laat ik
hier de volledige tekst volgen. Naam en plaats heb ik weggelaten.
(Brieven in Archief Bisdom)
"Veldhoven, den 5 november 1844
Doorlugtigste Hoogwaardig Heer:
Gisteren had hier in mijne gemeente een droevig geval plaats. Ik
wierd haastig geroepen eene bediening te doen, en vond daar zekeren
V...., als commies hier gestationeerd, welke zichzelven de keel had
doorgesneden. Hij was nog niet dood, en heb dus hem nog gebiecht,
alsmede den Heiligen olij en de generale absolutie toegediend. Dit
geval was weldra geheel mijne (gemeente) door verspreid, en wordt
door mijne gemeentenaren met afgrijsen beschouwd. Hij heeft nog tot
van morgen 9 uren geleefd, en zoo aan mij als aan andere, welke ik
bij hem gesteld had om te assisteren, goede gevoelens van leetwezen
en godsdienst laten blijken.
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hem te doen, toch ten einde mijne gemeentenaren, welke ik hier en
daar deze vraag al hoorde opperen, van zoodanig ongeluk meer af te
schrikken, en de wetten van de H.Kerk in zoodanig geval te doen eerbiedigen, heb ik voorgegeven Uw Doorl. Hoogw. het geval ter kennis
te brengen, en de beslissing van Uw Doorl. Hoogw. desaangaande in te
wachten, waarvan ik bij deze gelegenheid gebruik maak.
Drager dezes immers moet deze droevige tijding aan den vader van den
ongelukkigen, die te B ... woont, gaan kenbaar maken.
Den ongelukkigen V.... heeft zoo wat 8 of 9 maanden hier gewoond.
Aan zijne paaschpligt heeft hij voldaan, en nog met het feest van
onze lieve Vrouw van den Scapulier is hij tot de tafel des Heere genaderd, en had bij zijne huisgenoten nog gesproken nu met het feest
van Allerheiligen zich tot de heilige sacramenten te begeVen. Voor
het overige heeft hij zich tijdens zijn verblijf alhier altijd als
een goed christen gedragen, en heb nooit iets ten zijne nadeelen gehoord.
Dit ongeluk wel is waar heeft hij gepraemediteerd zich toegebragt.
Want 's avonds tevoren heeft hij met die bedoeling nog een briefje
aan zijn vader geschreven, toch de reden, waarom hij zich tot dit
ongeluk heeft vervoerd, is, zoo ik verneem, dat hij tevoren geëmploijeerd aan het hof te 's Bosch 800 gl. trok, en nu uit noodzakelijkheid commies zijnde, van dit klein bestaan zijnen ouden vader, die
nu van den armen, zoo ik meen, besteld moest worden, niet meer konde
onderhouden, hetgene hem dikwijls, zoo ik nu hoor zeggen, zoodanig
troebleerde, dat zij bij hem voor krankzinnigheid vreesden, en heeft
dan ook zedert eenige tijd, zoo nu wordt opgemerkt, van dit zijn ongelukkig voornemen blijken gegeven.
Ik hoop dat den goeden God hem in zijne barmhartigheid zal ontvangen
hebben. Hij was op het laatste vol bekommernis, dat toch voor hem
zoude gebeden worden, en vertrouw dus, dat ook Uw Doorl. Hoogw. met
hem eene gunstige beslissing zal nemen. In welkers afwachting ik mij
met den diepsten eerbied onderteeken, doorl. Hoogw. Heer
Uw Doorl.Hoogw. nederigen dienaar
(w.g, G. Verhoeven, pastoor)."
Boven aan de brief staat bijgeschreven: "Licet etc., sed promulgetur
conversio" (= goedgekeurd enz., de bekering echter moet bekend gemaakt worden). Laten we er verder het zwijgen maar toe doen.
In 1843 nam de Nederlandse regering een beslissing, die de financiën
van de kerk aanmerkelijk verbeterde. In dat jaar werd bepaald, dat
voortaan aan de pastoor van Veldhoven jaarlijks uit 's Rijks Schatkist een salaris van f 400,-- uitbetaald zou worden (uitvoerige gegevens in "Groot Rekenboek", pag. 288 - 291). In de parochie bracht
deze beslissing nogal wat opschudding. Men zag er een excuus in om
zijn kerkegelden niet meer te betalen. Deze kwestie bleef nog jaren
doorsudderen.
Alle pastoors genoten voortaan rijkssalaris en Mgr. H. den Dubbelden
wilde nu graag een overzicht hebben van de inkomsten van de pastoors
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inkomsten moesten opgeven.
In 1827 had pastoor Verhoeven zijn inkomsten reeds opgegeven. In
tegenstelling met deze vroegere opgave werd nu bij een desbetreffende vraag wel melding gemaakt van een omgang in eieren, rogge en bo'ter. Waarschijnlijk heeft pastoor Verhoeven in 1827 deze omgangen
niet vermeld, omdat zij "in natura" ontvangen werden. Volgens het
formulier werden per jaar behalve de eieren 34 à 35 vat rogge (gewone maat) en ongeveer 100 oude ponden boter opgehaald, waarvan de
:waarde, in geld omgerekend, niet hoger was dan f 70,--.
iep 23 augustus daaropvolgende besliste de bisschop, dat zolang het
;rijkssalaris bleef, de pastoor uit de kerkegelden f 100,-- zou ontvangen. Wel moesten de kerkegelden blijven bestaan. (Ingevuld vragenformulier met daarbij de beslissing van 23 augustus in Archief
Afisdom.) Vanaf 1 januari 1843 bedroeg dus het traktement van pastoor
Verhoeven f 500,-- (vierhonderd van het Rijk en honderd gulden uit
de kerkegelden). Door het inhouden van die f 150,-- stegen de jaarlijkse inkomsten van het kerkbestuur, dat met schulden zat vanwege
de bouw van de kerk, met bijna 20% en zoiets scheelt, zou mijn oudpastoor L. Bonus zeggen, "een slok op een borrel".
,Een bijzondere gebeurtenis voor alle priesters en gelovigen van het
!diocees Den Bosch was op 14 januari 1842 de benoeming van H. den
Dubbelden tot bisschop van Emaus "in partibus infidelium" (= gewijd
op titel van een oud-christelijk, later opgeheven bisdom) en van
J. Zwijsen tot coadjutor en bisschop van Gerra i.p.i.. Mgr. H. den
Dubbelden werd op 10 april daaraanvolgend te 's-Hertogenbosch tot
'bisschop gewijd. Een week later ontving Mgr. J. Zwijsen de bisschopswijding in zijn parochie van het Heike te Tilburg. Alle wijdingen
konden voortaan door de eigen bisschop verricht worden.
Op 28 november 1842 werd door deken G.W. van Someren plechtig de
kruisweg opgericht ("Groot Rekenboek", pag. 377-8). De kruiswegstaties, geschilderd door J.P. Donckers uit Den Bosch, waren een geschenk van pastoor Verhoeven en kostten hem ruim driehonderd gulden.
Door zijn zorg verkreeg de kerk vanuit Rome het indult voor het verdienen van een volle aflaat onder het octaaf'van O.L. Vrouw van den
Berg Karmel en onder het octaaf van de H. Caecilia.
(wordt vervolgd)
2. ECHTPAREN VAN CROONENBURG (Kroonenburg, Cronenburg, Croonenborgh)
van 1620 tot 1972, genummerd in alfabetische orde der voornamen
met ouders en kinderen VAN CROONENBURG.
voor A.B. van Cronenburg, Drievriendenstraat 31 B, Rotterdam-3)

(vervolg)
128. ERIK VAN CRONI3NBURG
22-6-1971 te Valkenswaard
met

23-2-1948 Geldrop

-155Janine Drost
(dochter van Nicolaas, en Johanna Cornelia
Alicia de Jongh)
V. Alexander Willebrordus Guillaume van
Cronenburg
M. Neeltje ten Geuzendam

- 156 17-9-1950 Tiel

26-1-1931 Best
128a. EVERARDUS JOSEPHUS CORNELIS VAN KROONENBURG
14-6-1973 te Berkel-Enschot
met
Josephina Henrika Petronelle van der Bruggen Berkel-Enschot
22-10-1942
(dochter van Franciscus, en Cornelia Gerardina de Kort)
V. Joannes Cornelius van Kroonenburg
M. Antonia Maria van Laarschot
6-11-1896 Vlodrop
129. FRANS CROONENBURG
19-9-1928 te Vlodrop
met
Maria Magdalena Geyzers
kinderen: (Eindhoven)
Margaretha Maria Nienna, 6-12-1930
Martina Gerarda Maria, 27-4-1932
Gerardus Johannes, 9-8-1934
21-10-1805 Oirschot
130. FRANCISCA VAN KRONENBURG
+ 10-3-1870 Oirschot
18-6-1837 te Oirschot
met
30-3-1811 Oirschot
PetrUs de Croon
V. Thomas van Kronenburg
M. Geertruda de Kroon
19-4-1872 Zeelst
131. FRANCISCUS VAN CRONENBURG
+ 10-6-1903 Dommelen
21-7-1900 te Stratum
met
Maria Elisabeth van Luyt (dochter van
Michaël Adriaan, en Maria Christina van
de Moosdijk)
V. Eartholomeus van Cronenburg
M. Joanna Claassen
kinderen:
Adrianus Bartholomeus, 17-11-1901 (Stratum)
Johanna Christina, 23-2-1903 (Bergeijk)
23-10-1907 Oirschot
132. FRANCISCUS VAN KROONENBURG
3-1-1934 te Oirschot
met
24-5-1907 Oirschot
Maria Elisabeth van Overdijk
V. Josephus van Kroonenburg
M. Johanna van Bommel
kinderen:

Johanna Maria, 12-4-1934
Antonius Josephus, 17-4-1935
30-4-1904 Stratum
133. FRANCISCUS VAN CRONENBURG
16-5-1930 te Eindhoven
met
13-1-1906 Tongelre
Antonia de Rooy
(dochter van Michaël, en Johanna Manders)
V. Petrus Hendricus van Cronenburg
M. Maria Thomasse
kinderen: (Eindhoven)
Johanna Maria Henrica, 7-9-1931
Maria Michaël Martina, 29-3-1936 (+ 25-1-1961)
Antonia Johanna Maria, 25-9-1940
134. GER&RDINA VAN KRONENBURG

21-8-1830 Oirschot
+ 24-8-1891 Oirschot

4-10-1863
met
Petrus Antonius van Kessel
V. Gijsbert van Kronenburg
M. Johanna van Straaten

2-5-1833 Schijndel

135. GERARDUS ARNOLDUS VAN KRONENBURG
25-7-1898 te Eindhoven
met
Catharina Maria Petronella van Aalst
136. GERARDUS CORNELIS VAN CRONENBURG
30-11-1832 te Best
met
Maria Catharina van den Boom
(dochter van Joannes, en Joanna Verhoeven)
V. Cornelis Adriaan van Cronenburg
M. Johanna Henricus van den Berch

7-11-1800 Best?
12-9-1798 Best

137. GERARDUS JACOBUS VAN CRONENBURG
22-1-1943 Eindhoven
19-12-1969 te Eindhoven
met
Johanna Maria van Kemenade
25-5-1947 Reusel
(dochter van. Johannes, en Gertruda van Vroenhoven)
V. Thomas Bernardinus van Cronenburg
M. Wilhelmina Petronella Geertruda Martens
(wordt vervolgd)
N.B. De heer A.B. van Cronenburg is kort geleden verhuisd. Zijn
nieuwe adres luidt:
Catharinastraat 40b, Rotterdam.
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- 157 3. STAMREEKS VAN FRANS VAN MARTES, FRANS VAN JAN, HANNES TOON HENDRIKKE, of korter:
UNNE TAK VAN DE GROTE VAN DE SANDE'S BOOM UIT BEST
(door de gebr. Hutsen, Broekstraat 4, Best)

* = geboorte (vóór 1811: doop)
x = huwelijk
+ = overlijden of begrafenis
I. LEONARDUS VAN DE SANDE
• omstreeks 1570
x omstreeks 1595 N.N.
kinderen:
1. Andreas
* omstreeks 1595
x 10-8-1617 met Catharina, dochter
huwelijk begint de lijn van Dulf
waarschijnlijk ook die van Arrië
Toon van Coope)
2. Joannes (zie II)
3. Wilhelmus
4. Gerardus
x 30-1-1633 met Mechtilde, dochter

van Jacob Kemps (bij dit
Jan van Cisse, en zeer
Dorrus Triene en die van

van Joannes Santegoets

II. JOANNES, zoon van Leonardus
* omstreeks 1596
x 2-3-1628 met Margaretha, dochter van Arnoldus Scheutkens
▪ 9-10-1668 (herdgang Aarle)
kinderen:
1. Leonardus, * 22-11-1628
2. Helwig, * 9-10-1630
3. Joanna, * 28-12-1633
4. Gertruda, * 5-1-1637
5. Joannes (zie III)
III. JOANNES, zoon van Joannes
* 11-3-1640 (Broekstraat, herdgang Naastenbest)
x 11-5-1682 Joanna, dochter van Joannes Lambertus van Collenburg
kinderen:
1. Leonardus, * 16-6-1683
2. Joannes, * 6-12-1685
3. Goswinus, * 7-11-1691
4. Adrianus, * 30-3-1695
5. Josephus (zie IV)
IV. JOSEPHUS, zoon van Joannes
* 15-4-1698
x 29-1-1730 Anna, dochter van Joannes Mercx
kinderen:
1. Joannes
* 2-11-1730

x 10-2-1765 met Henrica, dochter van Joannes van Doesburg
2. Petrus
* 14-3-1732
x a. Antonia, dochter van Henricus Timmermans
b. Maria Catharina, dochter van Eirms van Croonenburg
(bij dit huwelijk begint de lijn van Piet Dielis Piete
en van de "kusters"
3. Henricus (zie V)
V. HENRICUS, zoon van Josephus
* 1-9-1734
x 26-2-1775 met Anna Maria, dochter van Joannes Wijnen
kinderen:
1. Josephus
* 3-1-1776
x 14-5-1809 Gijsberta (Justina) van Kerkoerle
2. Joanna
* 20-9-1777
x 6-2-1806 Leonardus Scheepens
3. Joannes, * 7-4-1780
4. Antonius (zie VI)
5. Henricus
* 8-10-1785
x 23-5-1819 met Henrica, dochter van Antonius Timmermans
6. Martinus, * 5-10-1788
VI. ANTONIUS, zoon van Henricus
* 23-10-1783
x 27-5-1813 met Maria Catharina, dochter van Joannes van der

Vleuten

kinderen:

1. Joannes (zie VII)

2. Henricus
* 15-10-1816
x Anna-Maria Essens
3. Cornelius
* 26-5-1819
x Joanna-Maria van de Ven
4. Martinus, *
5. Anna, * 2-7-1824
6. Maria, * 4-4-1827
VII. JOANNES, zoon van Antonius
* 1-2-1814
x 8-6-1845 met Anna, dochter van Joannes van Gorkum (met dispensatie)
kinderen:
1. Henricus
* 27-4-1848
x 29-4-1890 met Helena, dochter van Josephus Scheepens
2. Martinus (zie VIIIa)
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* 9-2-1851
x 24-10-1892 met Joanna, dochter van Joannes Merks
4. Anna, * 3-8-1854
5. Joannes (Jan Hannes, zie VIIlb)
6. Anna-Maria
* 13-1-1859
x Joannes van Tartwi k
7. Joannes Franciscus,
29-1-1861
(wordt vervolgd)

XII. UIT DE DORPSHUISHOUDINGEN DER BEERZEN
(door J.M.H. Broeders)
Het negende hoofdstuk bevat de uitgaven aan karvrachten, bodeloon
en vacatiegelden. Santvoort slaat dit capittel behalve bij Westelbeers over. De Van Heurns verstrekken voor Middelbeers zeer verwarde opgaven. De bedragen van Oostelbeers zijn stabiel. Voor een reis
naar 's-Hertogenbosch mocht men f 1.0.0 in rekening brengen, voor
een afvaardiging naar Valkenswaard, waar de stadhouder van de schout
en de rentmeester van het kwartier woonden, vijftien stuivers en
voor deelname aan de kwartiersvergadering twaalf stuivers.
Die van Westelbeers ontvingen voor een reis naar de hoofdstad der
Meierij f 1.10.0. Voor een reis naar de kwartiersvergadering te Oisterwijk mochten zij f 1.0.0 en voor een tocht naar Hilvarenbeek zes
stuivers deklareren. De publikaties werden in Westelbeers "langs de
huizen ront" gezegd. Per publikatie genoot men daarvoor anderhalve
stuiver (35).
In dit hoofdstuk stonden natuurlijk ook variabele posten. In de rekening van 1787 van Middelbeers is te zien, dat de president-schepen, Andreas Heuvelmans, acht dagen lang optrad als "pootmeester"
bij het planten op gemeentegronden. Hij ontving daarvoor f 6.7.0.
De burgemeesters van Middel- en Oostelbeers kregen voor het met de
kar halen van het plantsoen te Oirschot en elders f 9.9.0. Deze kosten werden volgens de oude verdeelsleutel betaald. Het plantsoen
werd geplant door de inwoners, die daartoe "rotsgewijze" werden opgeroepen. De bevolking was dus verplicht persoonlijke diensten te
verrichten voor de dorpen op de gemeint (36).
Uitgaven vanwege verteringen werden geboekt in het tiende hoofdstuk
der rekeningen. Gelegenheden, waarbij teergelden betaald werden, waren b.v. de "verzetting der wet", als de nieuwe schepenen in functie
traden dus, en het vaststellen der diverse dorpsrekeningen.
Volgens Santvoort bedroegen in Middelbeers de verteringen in 1736
f 31.0.0 en in 1737 f 22.18.0, terwijl in beide jaren bij de vaststelling van de rekeningen van de verpondingen en beden elk voor
f 1.0.0 verteerd was en bij die van de gemene middelen voor f 1.5.0.
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1738 het bedrag der verteringen voor het vervolg gefixeerd on
f 24.0.0, melden beide Van Heurns.
In Oostelbeers was volgens Santvoort in 1736 aan verteringen betaald f 52.18.0, waarvan bij het vaststellen van de rekeningen der
verpondingen en beden tesamen f 1.5.0 en bij die van de gemene middelen f 0.15.0 verteerd was. Ook hier hadden die van de Leen- en
Tolkamer ingegrepen en bij de rekening over 1738 bepaald, dat voortaan f 36.0.0 te verteren zou vallen, aldus de Van Heurns.
In Westelbeers ten slotte bedroegen volgens Santvoort de verteringen van half maart 1734 tot half maart 1735 f 8.15.12. Tot dit bedrag kwam men, omdat Westelbeers mee moest betalen aan de verteringen, gedaan bij de jaargenechten en het "verzetten van de wet" te
Hilvarenbeek. Jan van Heurn becijferde bij een totaal van f 94.5.0
voor de gehele bank het aandeel van Westelbeers op f 4.16.0. Daarnaast mocht men bij het vaststellen van de eigen dorpsrekeningen
nog f 4.0.0 verteren. Dit laatste bedrag werd op verzoek van de
; dorpsregenten in 1770 verhoogd tot f 10.0.0 (37).
1 Het elfde hoofdstuk, dat der allerhande zaken, bevat in de rekeningen zelf natuurlijk tal van interessante bijzonderheden. De manua
!i listen nemen hieruit niet bijster veel op, omdat er vanzelfsprekend
veel variabele posten zijn.
Voor Middelbeers noemt Santvoort slechts vier posten: schrijfbehoeftens voor de secretaris f 1.0.0 (38), een gebuur-cijns van f 0,7.8
(39), aan de dienders van de hoofdschout f 1.10.0 en aan de tolkamer
f 6.0.0. Jan Hendrik van Heurn vult deze opgave aan met een andere
post: voor de jager van de Gouverneur f 2.10.0. Het door Santvoort
genoemde bedrag van f 1.10.0 wordt door de dienders van de hoofdschout en die van de kwartierschout tesamen genoten volgens hem. Hij
meldt verder, dat de huur van de kamer voor de ijkmeester volgens de
aloude verdeling door Middelbeers en Oostelbeers wordt betaald (40).
Het steken van de turf voor de school in Middelbeers wordt half door
Middelbeers en half door Westelbeers betaald (41).
Jan van Heurn neemt als nieuwigheid op de bijdrage in de kosten van
het beroepen van een predikant. Deze kosten beliepen in totaal
f 60.0.0. Middelbeers betaalde hiervan 3/10 ofwel f 18.0.0. Hetzelfde aandeel betaalde het dorp in de kosten op het transport van de
meubilaire goederen van de dominee (42).
Enige posten onder dit hoofdstuk geboekt in 1787 laten we hier volgen: voor het laten maken van een oranje vlag, kennelijk als reactie
op het optreden van de patriotten, voor het hout en voor het opstellen op de dorps-kerktoren f 6.1.0 (dit bedrag werd alleen door Middelbeers gedragen); voor eiken- en berkenheesters bij het kerkhof,
van welke post Middelbeets met f 1.10.8 slechts de helft behoefde te
betalen (de andere helft was voor rekening van Westelbeers); voor de
wakers bij de predikantswoning in 1787 "vanwege een brantbrief" (43)
f 0.17.12, zijnde 3/10 van het totaal van f 2.19.0; voor een nieuw
protokol of "register van placaaten voor deze bank met vragt" 2/5
van f 2.5.0 of 18 stuivers.
In Oostelbeers mocht de secretaris f 1,10.0 aan schrijfbehoeften
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Kempenland ontvingen hier onderscheidenlijk f 1.0.0 en f 1.5.0, volgens Jan van Heurn. Het bedrag dat de jager van de gouverneur toekwam, is gelijk aan dat van Middelbeers. Voor het steken van turf
voor de verwarming in de school noteert Jan Hendrik van Heurn
f 1.11.8 en Jan van Heurn f 1.0.0. De laatste noemt nog als last de
huur van "den Ekelhof" f 0.12.0. Wellicht werd daarmede een kwekerij
bedoeld, waar men eikels zaaide om plantgoed te krijgen voor het
dorp. De bevestigingskosten van de predikant werden voor 4/10 door
Oostelbeers betaald. De kamerhuur voor de ijkmeester hebben we al
gezien. Jan van Heurn vermeldt nog als bijzonderheid een nieuwe trom
om voor de wacht te gebruiken (45).
De secretaris van Hilvarenbeek bracht aan Westelbeers voor schrijfbehoeften in rekening f 4.16.0 volgens Jan Hendrik van Heurn (46).
In de onkosten voor de predikant betaalde Westelbeers 3/10, terwijl
er natuurlijk ook geparticipeerd werd in de kosten die de heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. in haar geheel besteedde bij de inhaling van
een nieuwe heer, meldt Jan van Heurn.
Het twaalfde en laatste hoofdstuk heeft als titel: Fatsoen van de
rekening. De manualisten noemen voor elk dorp maar twee posten. De
eerste geeft het bedrag aan, dat de Leen- en Tolkamer voor het "examineren" der rekeningen mocht ontvangen en het andere voor het bodeloon betaald voor het transport van de rekening naar en van Den
Bosch (47). Middelbeers betaalde hiervoor respektievelijk f 6.0.0
en f 0.6.0; Oostelbeers f 12.0.0 en f 0.6.0; Westelbeers f 6.0.0 en
f 1.4.0. Aan een zak om de dokumenten in te doen besteedde men in
het laatste dorp f 0.4.0.
Tot zover de eigenlijke dorpsrekeningen, die rechtstreeks betrekking
hebben op de dorps-financiën. Die van de Leen- en Tolkamer hadden
ook toezicht op de rekeningen betreffende diverse belastingen, die
door de dorpen ten behoeve van het land geïnd werden. Vandaar, dat
de manualisten ook hierover wetenswaardigheden noteerden: reden voor
ons er even aandacht aan te besteden.
Noten:
35. J.C. Santvoort, a.w. blz. 322, laat de vorster de rondgang langs
de huizen doen. Jan van Heurn meent, dat de rendant, de burgemeester dus, dit karwei opknapt.
36. Zie: Ordonnantie of vernieuwinge der jaarkeuren der dingbanke en
gemeente van Oostelbeers en Middelbeers, ('s-Hertogenbosch, bij
J. en H. Palier, 1790), artikel XXVI, waarvan de aanhef luidt:
"Niemand der ingezeetenen zullen zig van 't leeveren van Manschappen tot het verrigten van Gemeentens werken mogen verschoonen" ... Deze ordonnantie was goedgekeurd door de Raad van
State op 6 mei 1790.
37. De Van Heurns verwijzen hier naar de dorpsrekening van Westelbeers over 1770, Lol, 22 verso.
38. Deze post betreft uiteraard alleen de schrijfbehoeften voor zijn
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39. Waarvoor deze gebuurcijns werd betaald, is nog niet duidelijk.
40. Van Heurn verwijst naar de rekening over 1768, fol. 16 verso.
41. Van Heurn verwijst naar dezelfde rekening, folio 17.
42. Met verwijzing naar de rekening over 1771, fol. 13 verso en 14
verso.
43. In het algemeen waren de predikanten nogal patriottisch gezind
geweest en was de brandbrief een uiting van de reactie, van de
Oranjegezinden dus, of van iemand, die van de gelegenheid gebruik wilde maken.
44. Ook hier is de reden me onbekend.
45. Hij verwijst naar de rekening over 1783, fol. 14.
46. Santvoort had een ander bedrag, maar dat is onleesbaar geworden.
47. Santvoort en Jan Hendrik van Heurn vegen de posten van Allerhande zaken en Fatsoen min of meer op een hoop. Het is natuurlijk
niet zo, dat Middelbeers tweemaal de f 6.0.0 aan de Tolkamer
afdroeg. De post behoorde wel degelijk tot het Fatsoen.
(wordt vervolgd)

XIII. HUWELIJKEN EN ANALFABETISME TE OIRSCHOT EN BEST IN DE PERIODE
1811 - 1820
(door J. Th. M. Melssen)

(vervolg)
Leeftijd
Het grootste aantal bruidegoms, te weten 25 of 7%, huwt op 26-jarige
leeftijd; twintig op 28-jarige leeftijd en achttien op 27-jarige
leeftijd. In totaal huwt dus 18% in de leeftijdsgroep van 26/28
jaar.
Bij de bruiden ligt deze zaak heel anders: 22 bruidjes trouwen op
26-jarige leeftijd en eveneens 22 op 30-jarige leeftijd; 21 trouwen respektievelijk op 28- en 36-jarige leeftijd. Deze vier leeftijden vertegenwoordigen 27% van het geheel.
De jongste bruid uit deze periode is de 17-jarige Oirschotse Henrica
Timmermans, die op 23 mei 1819 trouwt met de 34 jaar oude bouwman
Henricus van de Sande (3). Zij wordt op de voet gevolgd door de 18jarige Clasyna van Heekeren uit Delft, die 29 oktober 1812 huwt met
Louis van Summeren, geboortig van Oirschot en 27 jaar, en de eveneens 1S-jarige Hendrica van 'baren uit Oirschot, die op 21 januari
1816 in het huwelijksbootje stapt met de tien jaar oudere uit Boxtel
afkomstige Andreas van de Ven (4).
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5

21 - 25 jaar

59

17

26 - 30 jaar

95
71

27,4

107

30,8
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31 - 35 jaar
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14,4

15
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15

4,3
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21

15

4,3
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51 - 55 jaar

8

6,1
2,3

1

0,3

boven 55 jaar

8

2,3

4

1,2

9
12

1,3
1,75

Totaal

1,4

347 100

15

4,3

20

2,85

78

22,5

137

19,75

347 100

694 100

Bij de bruidegommen treffen wij vijf jongemannen aan onder de 21
jaar:
De negentien jaar jonge Hendrik van Enetten, wever uit Oirschot,
trouwt op 29 september 1814 met de 23-jarige Oirschotse Adriana van
Roij (5). De even oude Gerardus Kok, wever uit Den Bosch, huwt op
26 mei 1816 met Cornelia Schraats, 28 jaar en geboortig van Oirschot (6).
Twintig jaar oud zijn Hendrik van de Loo, arbeider uit Boxtel, die
op 3 augustus 1812 trouwt met de tien jaar oudere Johanna Heessels
uit Gemonde (7), Ludovicus van Hersel, die op 5 april 1818 huwt met
de 28-jarige dienster Maria van den Broek (8) en Johannes Cornelis
van der Meyden, arbeider uit Boxtel, die op 7 mei 1820 gaat trouwen
met de van Oirschot geboortige 26-jarige Cornelia van der Vleuten (9).
De senioren in het gezelschap zijn de 74-jarige weduwnaar Willem Pauwels uit Woensel, die op 18 augustus 1811 trouwt met de 45 jaar oude
jongedochter Gertrudis de Croon, en de 59 jaar oude spinster Joanna
van Croonenburg uit Oirschot, die 26 november 1815 in het huwelijksbootje stapt met Joannis Merks, boerenknecht uit wenen, oud 56 jaar.
Analfabetisme
Uit de volgende tabel zal blijken, dat in de periode 1811 - 1820
43% van de echtelieden kan schrijven.
Dit percentage wordt enigszins scheef getrokken door het geringe aantal huwelijkskontraktanten onder de 20 en. boven de 40 jaar.
De normale leeftijd om te trouwen blijkt 26 tot 30 jaar te zijn. Ruim
82% van de echtparen trouwt tussen de 20 en de 41 jaar. In deze groep

is het percentage dat kan schrijven dan ook het hoogst, namelijk
45%.
Daar is gebleken, dat meer mannen dan vrouwen het schrijven machtig
zijn, dienen wij dit percentage nog nader uit te werken. In laatstgenoemde leeftijdsgroep blijken 145 bruidegommen (53%) en 113 bruiden (37%) het schrijven machtig te zijn. Van het totaal der echtelieden in de periode 1811 - 1820 blijkt 49% van de mannen en 36% van
de vrouwen te kunnen schrijven.
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Ten slotte willen wij (iets meer gedetailleerd dan hiervoor) de periode 1811 - 1820 in beeld brengen, door van ieder jaar van bruidegom en bruid ieder apart aan te geven in welke hoedanigheid zij in
de akten voorkomen (waar geboren? waar woonachtig?), vergezeld van
de aantallen van hen, die het schrijven al dan niet machtig zijn.
Hieruit blijkt, dat 41% van de in Oirschot geboren comparanten kan
schrijven, namelijk 49% of 123 van de 247 bruidegommen en 33% of 96
van de 284 bruidjes.
Van de 645 echtelieden, die op het moment van het huwelijk te Oirschot wonen, kan 42% schrijven (48% of 149 van de 308 mannen en 36%
of 121 van de 337 vrouwen).
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- 167 Noten: (behorende bij aflevering 23)
1. De Kleine Meierij, jaargang XXV (1974) blz. 39 e.v., jaargang
XXVI (1975) blz. 82 e.v.
2. Taxandria, Nieuwe reeks XXXVIII (1966) blz. 3 - 96
Noten: (behorende bij deze aflevering)
3. Eerste kind geboren te Oirschot op 15 februari 1820
4. Helena Maria van Someren, geboren te Oirschot op 9 september 1813,
hun eerste kind
5. Eerste kind geboren te Oirschot op 19 augustus 1814
6. Eerste kind geboren te Oirschot op
7. Eerste kind geboren te Oirschot op
8. Eerste kind geboren te Oirschot op
9. Eerste kind geboren te Oirschot op

15 november 1818
13 september 1812
2 april 1819
26 augustus 1820.

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN

(vervolg)
16.

REGLEMENT VAN HET SINT-AMBROSIUS BIJENGILDE TE OIRSCHOT

J,A. Jolles noemt in zijn boek "De Schuttersgilden en Schutterijen
van Noord-Brabant" (Den Bosch, 1933 - 1934) zes zogenaamde Ambrosiusgilden of gilden van bijenhouders, die ten tijde van de uitgave
van zijn werk nog bestonden, te weten die van: Gemert, Loon op Zand,
Sint-Michielsgestel, Mierlo, Teteringen en Zundert. Door drie van
deze gilden, namelijk die te Loon op Zand, Teteringen en Zundert,
werd naar de vogel geschoten; de andere drie waren "niet-schietende
gilden". Ook in het Ambrosiusgilde te Oirschot, dat in 1766 werd opgericht en tot in de tweede helft van de vorige eeuw moet hebben bestaan (de laatste aantekening dateert van 1869), is het schieten
nooit gebruikelijk geweest. Het karakter van deze broederschap was
duidelijk anders dan dat van de schuttersgilden ter plaatse. Mëér
dan strijdbaarheid en gezelligheid stond hier een ekonomisch motief
centraal: de bevordering van de bijenteelt. Wegens zijn omvang zal
het reglement van het Oirschotse Ambrosiusgilde in drie afleveringen
worden gepubliceerd. Belangstellenden vinden het origineel van reglement en ledenlijsten op het Rijksarchief in Den Bosch (Kollektie
Aanwinsten 1961 nr. 30) en een kopie op ons Streekarchivariaat in
Oirschot.
Nademael wij, Henricus Franciscus Clercx, regeerend vice-presidentscheepen, Johannes van den Heuvel, gezwooren landmeeter, Jan Donkers, Adriaan van Roij, Willem Moescops, Jan van Roij, en Adam Melis,
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het quartier van Kempeland, Meyerije van 's-Bosch, al tzeedert verscheide jaaren, en besonder tzeedert het jaar seeventienhondert eenenveyftig, ons uyterste best hebben gedaan tot aanqueekinge der bijen
binnen Oirschot, en dat, tot ons groot genoegen, wij ontwaar geworden
zijn, dat verscheyde brave ingezeetenen deeser vrije heerlijkheid zig
meede tot bezorging en voorteeling van dat eedel gevoogelte bij ons
gevoegd hebben;
soo hebben wij, tot conservatie der bijen, overweegende de noodzaakelijkheid van dien, goedgevonden alhier binnen deeze vrije heerlijkheid Oirschot op te regten eene broederschap, sociëtijt of confrerie
der beyeluyden onder den naam en titel van Broederschap der Ambrosianen, en ten dien eynde, na reype overweeginge, beraamt de naarvolgende articulen, om dezelve, door onze meedeconfraters en liefhebbers
der bijen geexamineert zijnde, behoorlijk op zeegel te laaten schreyven in een boek en door ons alle te onderteykenen, om te strekken tot
een permanente wet.
Articul 1.
Deeze broederschap sal zeeker alle jaaren eens vergaaderen den zeevenden december van ieder jaar, zijnde St.-Ambrosiusdag, op een boete
hierna te statueeren, en soo zulkx op een zondag vald, dan daags daarnaa.
2.
Deeze Ambrosiane Broederschap zal altoos moeten bestaan uyt vijftig
persoonen, sonder dit getal te overtreeden, 't en waare om hooge noodsaakelijkheid; besonder als iemand van distinctie of seekere rang onder deel confrerie wilde koomen, kan sulks geschieden, en sal sijn
ter decisie en keuse alleen van de hierna te noemen overheeden.
3.
Alle die tot deese broederschap geregtigt willen veesen, sullen ten
behoeve dier confrerie besorgen eenen bijestok, weegende tenminsten
agtentwintig pond.
4. Wanneer er een plaats vacant is, sal den nieuwen aangenoome confrater ten behoeve der broederschap moeten geeven een bijestok weegende
agtentwintig pond, en nog éen proemie na advenant; den intrest hoog
loopende is staande ter tauxatie van d'overheeden.
5.
Bij vacature sal de verkiesing van een nieuw lit staan ter keuze van
d'overheeden, dog dewelke altoos sullen proefereeren die van den bloede van den overleedene indien er sig tot sollicitanten opdoen, mits
staande ter goede naam en faam.
6.
Indien iemand der confraters van deese broederschap komt te sterven,
soo sal den bijestok of bije-eym dien hij gegeeven en bijgeset heefd,
blijven ten profijte van d'Ambrosiane Broederschap, sonder dat sijne
erfgenaame daar eenig regt op sullen hebben.
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Indien een lit deeser broederschap komt t'overlijden, soo sullen d'overheeden en alle de confraters den overleedene de laaste eere aandoen
met agter het lijk ter begraffenisse te gaan, en sulks voor ieder nalaatig op een boete van seeven stuyvers ten behoeve der sociëtijt,
waarvan niemand exempt sal weesen als diegeene die door hooge ouderdom, siektens of lichaamskwaalen belet waaren, ofwel sig buyte de
heerlijkheid bevonden.
8.
Alle bijestokken of bije-eymen toebehoorende aan deese Ambrosiaan
Broederschap. sullen publiek alle jaaren moeten vernagt worden in de
sociëteytskamer op Ambrosiusdag den seevende december, en soo die op
een zondag valt daags daaraan, ofwel op een andere extra-ordinaire
dag, te bepaalen na vooraf gegeevene kennisse aan de geheele confrerie door d'overheeden.
9.
Tot het pagten der bije-eyme sal geen ander moogen geadmiteert worden
dan een lit deeser sociëteyt, 't en waare nogtans indien het kwam te
gebeuren dat den aangroy der bije-eymen soo sterk wierde dat de gebroeders der Ambrosianen deselve onder malkanderen niet meer konde
pagten, soo sal het eenieder buyten de sociëteyt sijnde vrij staan,
meede te moogen pagten, mits stellende suffisante borgen.
10.
Indien eene der pagters binne sijne pagtinge kwaame t'overleyden, sullen sijne erfgenaamen gehouden en verpligt weesen den bijestok, weegende agtentwintig pond, beneevens de pagt, aan deese•sociëteyt te
geeven en betaalen; en soo deselvé geen bije-eymen weegende agtentwintig pond hadden, sullen die erfgenaamen kunnen volstaan aen deese sociëteyt eens te voldoen vijftig stuyvers.
11.
Soo iemande der pagters geld mogten geeven in plaats van een bijestok,
sal dusdaanig geld verpagt worden als een bije-eym, en dusdaanige pagters sullen gehouden weesen 's jaars daaraan volgende eenen bijestok
weegende agtentwintig pond in plaats van het geld te setten, en betaalen daarenboven den pagt.
12.
Indien de pagters geen bije-eymen hadden weegende haar volle gewigt,
so sullen die pagters de bijen moeten houden, en 's jaars daaraan
volgende betaalen eenen pagt van sestien stuyvers, en dat van jaar tot
jaar, soolang als die pagters de vereychte bey-eymen tot haar vollen
gewigt beneevens de pagt sullen geleevert hebben.
13.
Soo het mogte gebeuren dat er eenige ongemakken, hoe deselve ook mogte
genaamt weesen, aan de verpagte bijestokken geschiede, ofwel dat eenige verpagte bije-eymen wierden ontvreemt of gestoolen, soo sal hetselve sijn en weesen ten lasten van de pagters, die ook genootzaakt sullen sijn die gestoole bijestokken, of de schaorde daaraan gedaan, te
vergoeden, booven en behalven de geloofde pagt; 't en waare nogtans
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sulks goedvindende, ten voordeele van een dusdaanige pagter sullen
moogen decideeren.
14.
Alle de verpagte bijestokken sullen weesen voor reekening van de pagters,.van stonden aan dat deselve sijn verpagt totdat deselve weeder
sijn geleevert, eerder en langer niet.
15.
Alle jaaren sullen twee broeders uit deese sociëteyt door t'overheede
worden gecommitteert om in de maand september alle de verpagte bijeeymen te gaan weegen en examineeren, en daarvan schriftelijk raport
doen aan d'overheeden op de boete van eenentwintig stuyvers ten behoeve deeser sociëteyt, tot welke commissie meede geëmployeert mag worden één der overheeden.
16.
De broeders dewelke uit deese Ambrosiaans Sociëteyt gecommitteert sullen worden tot het visiteeren en weegen der bijen in de maand september, sullen daarvoor nietwes moogen declareeren dan haare verteeringe,
dewelke desnoods sal gereguleert worden door tauxatie van d'overheeden,
17.
Eenieder der broeders deeser sociëteyt, geene uytgesondert, sullen genoodsaakt weesen eenen bijestok te pagten, en dien daarvan in gebreeken blijft, sal alle jaaren betaalen ses stuyvers ten behoeven deeser
broederschap.
18.
Het sal aan eenieder der broeders vrij staan om ten allen tijden deese sociëteyt te moogen verlaaten en daar uyt te gaan, mits dat den
bije-eym dien hij bijgeset heeft, altoos sal blijven ten behoeven van
de broederschap, en dat van alle de voordeelen die deese sociëteyt
'mogte gehad hebben of hiernamaals genietende, hij bij sijne verlaatinge is renuntieerende sonder daar oogt ietwes van te moogen pretendeeren, onder wat benaaminge het ook weesen mogt.
19.
Deese agtien articulen, aldus voorgeleesen sijnde aan ons ondergeschreeven, hebben wij alle deselve geapprobeert, en tot meerder ordre
in deese broederschap de navolgende articulen met eenparigheid van
stemmen er nog tesaamen bijgevoegt.
20.
Tot overheeden of proosten van. deese Ambrosiaans Broederschap sijn
met eenpaarige stemmen verkoosen Johannes van den Heuvel, Jan Donkers, Adriaan van Roij, Willem Moescops, Jan van Roij en Adam Melis,
om deese sociëteyt te beheeren, sorge voor goede ordre te draagen,
alle deese en volgende articulen te maintineeren, alle disputen en
questiën te decideeren, ook soveel mogelijk is de broederschap en
eenigheid onderhouden en dus verschillen in der minne soeken bij te
leggen, waaromme deselve als overheeden deeser sociëteyt ook warden
erkent.
(wordt vervolgd)

