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Geachte abonnee,
Met deze aflevering gaat Campinia zijn zevende jaargang in. Nog
steeds maken wij met veel plezier ieder kwartaal een nummer van
ons tijdschrift voor U gereed. Wij hopen, dat U het met evenveel
plezier leest, en dat het U inspireert en helpt bij Uw eigen onderzoek naar omstandigheden, gebeurtenissen en families in het Kempenland van vroeger. Wat dat betreft zult U ook een uitstekend hulpmiddel hebben aan de index op de eerste vijf jaargangen, die U achter deze aflevering aantreft. "Eindelijk", zullen sommigen onder U
denken, maar het was echt een heel karwei om het ding te maken tot
wat het nu is geworden. Met name ook de administratie en de "technische" medewerkers hebben zich zo mogelijk nog meer dan anders ingezet en veel extra werk verricht. In verband met de portokosten
konden wij de index niet afzonderlijk verzenden, maar U kunt hem
heel gemakkelijk van dit nummer lossnijden en apart bewaren. Het
is een gemengde index van persoonsnamen, plaatsnamen en onderwerpen
geworden. We leveren hem gratis; had U al een bepaald bedrag betaald,
dan wordt het door U verschuldigde abonnementsgeld daarmede verminderd. Enkelen onder U moeten de jaargang 1976 nog betalen: f 9,-dus. Nu meteen doen, anders vergeet U het! Ingesloten treft U de rekening aan voor de jaargang die nu begint. Het abonnementsgeld hiervoor is - zoals U weet - f 12,-- geworden. Dat zal U in deze tijd
van steeds stijgende materiaal-, machine-, personeels- en portokosten niet hebben verbaasd. Wie al betaald heeft, vindt dat op de rekening vermeld: dan is het dus in orde. Veel genoegen met deze Campinia en met de index!
De redaktie.
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- i I. a. DE HERBERGEN VAN ZONDERWIJK
(opgetekend door meester C. Rijken, 1941)
Tot den laatsten groep woonhuizen op dit gehucht behooren de "Drie
Huizen" langs de Antwerpsche Baan, die loopt van Eindhoven over Meerveldhoven - Zandoerle, Hoogcasteren, Hoogeloon, Hapert, waar zij aansloot aan de Brabantsche Baan - Arendonk - Turnhout - Antwerpen. Een
van de drie huizen was eertijds een herberg, met het uithangbord "In
den Baard". Eigenaar daarvan was in 't begin der 19e eeuw Willem van
Gerwen. In den nacht van 4 op 5 juni 1803 werd hier door de Steenselsche Bende een inbraak met diefstal gepleegd; ze groeven een gat onder den wand tusschen stal en keuken en kwamen z66 in huis, ze waren
met tweeën en terwijl een van hen in de schuur de wacht hield, stal
de aanvoerder der bende, Joost de Rooy, "spek, mans- en vrouwenkleeren en bovendien nog een gouden kruis en knop". Denzelfden nacht stalen zij in de "Straat" bij Willem de Groot* eenige vaten en bij Hendrik Smets niet minder dan 30 vaten aardappelen. Vroeger had men op
Zonderwijk, behalve de reeds genoemde "In den Baard" nog een tweetal
tavernen** met de namen: "In 't vagevuur" (dit was de ouwe school) en
"De Hel"; een "In den Hemel" was er niet.
* De Groot had herberg "De Kroon" genaamd, later eigendom van
Lambertus Klessens tot 1897; thans R.K. pastorie, in 1899 ge-.
bouwd.
In de "Straat" had men nog "De Keizer", tegenwoordig familie
Moeskops. Ook nog "De Zwaan".
I. b. DE WEG VAN ZONDERWIJK NAAR OERLE
(opgetekend door meester C. Rijken, 1941)
De straatweg naar Oerle, die het gehucht Zonderwijk in zijn geheele
lengte doorsnijdt en vrij algemeen de Keiweg naar Oers wordt genoemd,
werd aanbesteed op 27 november 1902 en na keuring opgeleeverd op 1
mei 1905. Deze weg is op een bijzondere wijze tot stand gekomen. De
aanleiding was de volgende. Op een zondagavond zaten een drietal "udt
de Straat" in het café van Adrianus Jansen in de Kromstraat* te kaartspelen; 't was een barre, stormachtige, balkdonkere avond, de Zonderwijksche straat stond blank van 't water en in dat weer traden drie
jonge Zonderwijksche boeren, ieder met een brandende stallantaarn
voorzien het café binnen en zetten zich bij het drietal neder, klagende, morrende en mopperende over de slijkerige straat en hun toorn
uitende over de Gemeenteraadsleden, die "nergens voor zorgden en nergens naar keken!" enz. enz.. 'Wel, dat is Uw eigen schuld, als wij op
Zonderwijk woonden, dan zou er gauw verandering komen" werd hen toegevoegd. "Wenden jullie zich met een verzoekschrift tot de vroede vaderen!" "Ja, ja", was het wederwoord, "maar wij kunnen geen rekest opstellen, doen jullie dat voor ons, dan zullen wij allen laten teekenen." En zoo ging het rekest in :lee, en de weg kwam tot stand. Er werd

voorgesteld den nieuwen weg te noemen: "De Fransen-weg" (zonder ch),
omdat er drie Leden van den Raad waren, alle drie Frans geheeten, die
het ingezonden verzoekschrift sterk verdedigden; 't waren de Heeren
J.F.H. de Wit, notaris, zijn neef Frans de Wit jr., sigarenfabrikant,
en Frans van Dommelen, dierenarts. Oerle betaalde in de kosten van
aanleg en eenjarig onderhoud de som van f 1650,-- plus de kosten van
onteigening der Oerlesche perceelen. Gedeputeerde Staten verleenden
65% der totale kosten, die alle ten bate van Veldhoven waren.
* De waterlossing naast zijn huis heet het "Varken", op zijn
Veldhovens"het vèrken".

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVENBLAARTHEM
Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARMMEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN.
(vervolg)
3/45v-46r
30-4-1802
Z.
457.
Vergadering van schepenen, burgemeesters, aniline-ester en zetters van
Zeelst, waarbij tot nieuwe burgemeesters worden gekozen Mathijs
Croymans en Jacobus Beijnen. In plaats van Willem van Grotel wordt
als zetter gekozen Peter Couwenberg. Als aimmeester wordt gekozen
Hendrik Renders.
Getekend: Jacobus Beijnen, M. Krooymans, H.P. Renders, P. Couwenbetg, M. Baselmans, H. Coppelmans, A.v. Lierop, P.
Schutjens, J.v. Dijk, A.v. Lieshout, sekretaris J.F. de
Wit
3/46v-47r
8-7-1802
V.Z.B.
458.
Vergadering van president en schepenen van Veldhoven, Zeelst en
Blaarthem, waarbij wordt besloten met alle gemeenten van Kempenland
een gezamenlijk rekwest bij het Departementaal Bestuur van Brabant
in te dienen in verband met de grote schade, geleden door de vorst,
aan het koren en de boekweit: 1) Veldhoven: gezaaid 7591 lopen koren,
waarvan 3111 lopen bevroren, eveneens gezaaid 2601 lopen boekweit,
waarvan 1611 bevroren, 2) Zeelst: 931 lopen koren bevroren, 284/ lopen boekweit bevroren, 3) Blaarthem: gezaaid 431 lopen boekweit,
waarvan 38 lopen bevroren. Tot het opstellen van het rekwest worden
geautoriseerd: J. de Wit, advokaat te Eindhoven, J. Meijer, sekretaris te Hbogeloon en,J.WD.de Jong, griffier van het kwartier Kempen,.
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land wonende te Valkenswaard.
Getekend: J. Somers, M. Baselmans, C.v. Dommelen, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, sekretaris J.F. de Wit.

Getekend: H.P. Renders, W.v.d. Eijnden, M. Baselmans, A.v.d.
Wildenberg, Jan M. Baselmans, C. van Dommelen, sekretaris J.F. de Wit.

3/47v-48r
12-8-1802
459.
V.
Vergadering van president en schepenen 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 op de bede van 1794 worden geremitteerd. Jan van
Sambeek, kollekteur der bede van 1801/02 wordt geautoriseerd ten
Comptoire der Bede deze remissie met de nog lopende te verrekenen.
Hij is verplicht van alle verrichtingen dienaangaande rekening, bewijs en reliqua te geven.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, sekretaris J.F. de Wit
460.

Z.

13-8-1802

3/48v-49r

Vergadering van de schepenen der gemeente van Zeelst: het besluit
van het Staatsbewind van 21 december 1801 heeft ook aan de gemeente van Zeelst toegekend het genot van het dekreet der Wetgevende
Vergadering van 6 april 1798, waardoor 9 maanden op de bede van
1794 worden geremitteerd. Adriaan Bressers, kollekteur van de bede
voor 1801/02 wordt gekommitteerd ten Comptoire der Bede deze remissie met de nog lopende bede te verrekenen. Hij is verplicht van alle verrichtingen dienaangaande rekening, bewijs en reliqua te geven.
Getekend: H. Coppelmans, M. Baselmans, sekretaris J.F. de Wit
461.

B.

14-8-1802

3/49v-50r

Vergadering van de schepenen van Blaarthem: het besluit van het
Staatsbewind van 21 december 1801 heeft ook aan de gemeente van
Blaarthem het genot van het dekreet der Wetgevende Vergadering van
6 april 1798 toegekend, waardoor 9 maanden op de bede van 1794
worden geremitteerd. De kollekteur van de bede over 1801/02, Theodorus van der Reijt, wordt gekommitteerd deze remissie ten Comptoire der Bede met de nog lopende bede te verrekenen. Hij is verplicht dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen.
Getekend: C. van Dommelen, J.M. Baselmans
3/50v-51r
V.Z.B.
18-11-1802
462.
Vergadering van president en schepenen der dingbank Veldhoven,
Zeelst en Blaarthem. Binnengekomen is een extrakt uit het Register
der Resolutiën van het Departementaal Bestuur van Brabant: uit een
nominatie van drie personen opgesteld door het gemeentebestuur van
:eelst (in verband met het overlijden van de schepen H. Coppelmans
op 15 oktober 1802) wordt door genoemd Departementaal Bestuur benoemd en aangesteld Hendrik P. Renders. De:e is op de vergadering
verzocht en heeft aldaar de vereiste verklaring afgelegd.

463.

V.

22-12-1802

3/51v

Jan Somers, president, en Wouter van den Eijnden, schepen van Veldhoven, kommitteren de schepen Arnoldus van de Wildenberg, om zich
op 29 december a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen
aan te dienen voor de periode van 1 januari tot 31 december 1803.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, sekretaris J.F. de Wit
464.

Z.

24-12-1802

3/52r

Hendrik P. Renders, schepen, en Mathijs Croymans en Jacobus Beijnen, burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Mathijs Baselmans, om zich op 29 december a.s. te Den Bosch als pachter der
gemene middelen aan te dienen voor de tijd van 1 januari tot 31
december 1803.
Getekend: H.P. Renders, Jacobus Beijnen, M. Krooymans
465.

B.

24-12-1802

3/52v

Jan M. Baselmans, schepen, en Arnoldus van den Wildenberg, burgemeester van Blaarthem, kommitteren de schepen C. van Dommelen, om
zich op 29 december a.s. te Den Bosch als pachter der gemene middelen aan te dienen voor de tijd van 1 januari tot 31 december 1803.
Getekend: J.M. Baselmans
3/53r en
17-1-1803
466.
V.
Vergadering van de korporele vergadering van Veldhoven, waarbij
wordt besloten een rekwest in te dienen bij het Departementaal Bestuur van Brabant met het verzoek om circa 300 lopen ongekultiveerde grond in het Veldhovense Broek publiek te mogen verkopen tot gerief van de ingezetenen en wel onder de voordelige voorwaarden als
bij de Wetten op het Ingraven van Nieuwe Erven is bepaald. De sekretaris wordt met de expeditie van dit rekwest belast.
Getekend: J. Somers, W.v.d. Eijnden, A.v.d. Wildenberg, Cornelis van Lieshout (kon niet schrijven), Jan van Kemenade, P. van den Hurk, Jan P. Liebregts, sekretaris
J.F. de Wit
3/79v-80r
10-3-1803
467.
V.
Extrakt uit het register der resolutiën van het Departementaal Bestuur van Brabant, waarin permissie wordt gegeven - naar aanleiding
van het rekwest van Veldhoven - om 300 lopen ongekultiveerde grond
uit het Broek te verkopen, echter geheel volgens voorschriften gesteld door de Representanten van het Volk van Bataafs Brabant d.d.
28 november 1797.
Getekend: Vogelvanger

-63/54
18-4-1803
B.
468.
Vergadering van schepenen en gekommitteerden van Blaarthem ter rekwisitie van den schout-civiel G. de Wit, die een extrakt uit de
resolutiën van het Departementaal Bestuur van Brabant vertoont aangaande de benoeming van leden der gemeentebesturen en der civiele
rechtbanken. Voor Blaarthem zijn benoemd en aangesteld tot leden
van het gemeentebestuur: Jan M. Baselmans, Corstiaen van Dommelen
en Francis Donkers. Hiervan zijn als schepenen aangewezen: Jan M.
Baselmans en Corstiaen van Dommelen. Tot gekommitteerden zijn benoemd: Dielis van Gennip, Adriaan van Baarschot en Martinus van den
Heuvel. Allen hebben de vereiste eed afgelegd.
Getekend: C. van Dommelen, H. Donkers, Jan M. Baselmans, D.v.
Gennip, H. van Baarschot, M.v.d. Heuvel, G. de Wit
(schout-civiel), sekretaris J.F. de Wit
3/55
18-4-1803
469.
Z.
Vergadering van schepenen en gekommitteerden van Zeelst op rekwisitie van de schout-civiel G. de Wit, die een extrakt uit de resolutiën van het Departementaal Bestuur van Brabant vertoont aangaande de benoeming van leden der gemeentebesturen en der civiele
rechtbanken. Voor Zeelst zijn benoemd en aangesteld tot leden van
het gemeentebestuur: Johannes van Rooy, Peter van den Wildenberg,
Dirik Senders. Hieruit werden tot schepenen aangewezen Johannes van
Rooy en Peter van den Wildenberg. Tot gekommitteerden werden benoemd: Jan van Dijk, Peter Couwenberg en Francis van Lierop. Allen
hebben de voorgeschreven eed in handen van de schout-civiel afgelegd.
Getekend: J. van Rooy, P. van den Wildenberg, Dirk Senders,
J. van Dijk, P. Couwenberg, Francis van Lierop, G. de
Wit (schout-civiel), sekretaris J.F. de Wit
(wordt vervolgd)

IV. JAARKRONIEKEN UIT DE SCHEPENPROTOKOLLEN VAN OIRSCHOT-BEST
Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering worden voortgezet.

V. a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW
(vervolg)
76.

OORKONDE VAN HERTOG MAXIMILIAAN
4 januari 1484

(Oorspronkelijk: oud administratief archief van Oirschot en
Best.
Uithangend een fragment van het
hertogelijke zegel in rode was.)
Máximiliaen, bi der graciën Goids hertoge van Oestricke, van Bour-

goinguen, van Lothricke, van Brabant, van Lymbourch, van Lutcembourch
ende van Gelre; greve van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoinguen
Palatin, van Henegouwe, van Hollant, van Zeellant, van Namen ende van
Zuytphen; mercgreve des Heylics Rijcs, heere van Vrieslant, van Salins ende van Mechelen - allen denghenen die dese letteren zullen
sien oft hoeren lesen: Saluyt:
Want onse geminde scepenen ende goide lude onser vrijheyt van Oersschot ons hebben doen thoenen, hoe dat dieselve vrijheyt zeere groot
ende wijt is, ende dat bynnen den corpus derselver vrijheyt zijn acht
gehuchten in getale, van denwelken der persoenen zeer veel ende verre
d'en van den anderen geseten zijn, dat oic als aldair ennige bevelen,
lasten, commeren oft andere saken comen, hetzij van onsen oft van onser stadt van Den Bossche wegen daironder zij geseten zijn; overmits
der voirs. grootheyt wille van der vrijheyt voirscreven ende dat die
ingesetenen derselver als boven soeverre d'een van den anderen geseten zijn, dieselve ingesetenen dicwil ende menichwerven bynnen alsulken geprefigeerden ende genoempden tijde als hen gecundicht ende
gestelt wordt die voirs. lasten te voldoene ende te betalene, nyet
versamen noch vergaderen en connen om zamentelic dairop sprake ende
communicacie te hebbene alsoe dat behoert, mits denwelken zij tot
meer stonden in groote lasten, commeren ende scaden gecomen ende gevallen zijn; ons dairom oetmoedelic biddende, hen in desen te willen
versien ende hen te consenteren ende te accorderen, dat van nu voertane alle jaer als men aldair die wedt versedt ende vernuwt, sij uuyt
elken van den voirs. acht gehuchten ende van den ingesetenen derselver selen moigen kyesen ende stellen enen goiden, notabelen persoen,
nut ende bequaem wesende om te verstaene totten regimente ende administraciën van alletghene des den gemeynen ingesetenen van der voirscreven vrijheyt aengaen soude moigen, hetzij van ontfange oft van
uutgevene, in wat manieren dat het soude moigen wesen.
Soe doen wij te wetene dat wij, die ons op 'tghene des voirscreven
is volcomelic hebben doen informeren, ende om die nutscap, orber ende proeffijt die wij bevinden onser voirs. vrijheyt dairinne gelegen
te wesene, hebben den scenenen ende goide luden derselver onser vrijheyt van zunderlinger graciën gewillecoert ende verleent, willecoeren
ende verleenen mit desen onsen brieve, dat zij van nu voertaen alle
jaer als men aldair die scepenen ende wethouderen gewoenlic is te
verstelleneende te vernuwene, selen moigen kyesen ende stellen uuyt
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verstaene totter administraciën ende regimente van alletsgheens des
der voirs. onser vrijheyt ende den ingesetenen derselver aengaen sal
moigen, alsoewel van ontfangen als van uutgevene, niet dairinne uutgescheyden. Behoudelic, dat die persoenen die alsoe gecoeren ende
gestelt selen worden, van hoerre administraciën wael ende dueghdeiic
te gebruyckene ende dairaff oic goide bescheyde rekeninge te doene,
voer dieghene ende alsoe men van onser voirscreven vrijheyt goiden
gewoenlic is van doene, dieselve persoenen sculdich sullen wesen
hueren eedt te doene in de handen van onsen scouthet van Kempelant
oft zijnen stadhouder in zijnre absentie. Ende of't soe waer dat
enige van den voirs. gecoerene persoenen weygerden die voirs. administracie ende bewyndt aen te nemene, soe willen wij dat dieselve
persoenen die die weygeringe alsoe sullen moigen doen, bij onsen
scouthet oft zijnen stadhouder voirscreven dairtoe bedwongen sullen
worden mit allen behoerliken manieren van bedwange dairtoe dienende.
Ende of't oic gebuerde, dat enighe van den voirs. gecoerene persoenen bynnen hueren jaer ende tijde aflivich worden, soe willen wij
als voer, dat die andere gecoerene persoenen, huere medegesellen,
andere in hoer stade kyesen ende nemen sullen uuyt denselven gehuchte dairinne die aflivige gecoeren hadden geweest; diewelke, gedaen
hebbende den eedt als voer, hebben sullen dieselve macht ende auctoriteyt als hadden die voirs. aflivige in hoeren tijde.
Ontbieden hierom ende bevelen onsen drossete van Brabant, onsen
scouthet ende rentmeester van Den Bossche, ende allen anderen onsen
ende der smaeire heeren officieren, justiceren ende dieneren oft
hueren stedehouderen, ende allen anderen dien dat aengaen mach, dat
zij onsen voirs. scepenen ende goide lude van Oersschot onser voirs.
graciën ende verleeningen rastelic ende vredelic doen ende laeten
gebruyken, sonder hen dairtegen enigen hynder, commer oft letsel te
doene oft te laten geschien in enniger manieren. Want wij 't alsoe
gedaen willen hebben, nyettegenstaende enigen ordonnanciën, statuten, geboden oft verboden dairtegen wesende.
Ende des t'orconden hebben wij onsen zegel hier aen doen hangen. Gegeven in onser stad van Bruessel, opten- vierden dach der maent van
januario in't jair ons Heeren duysent vierhondert drie ende tachtentich, nae costume van scrivene in onsen hove.
Bij mijnen heere den hertoge; daer ghij heeren, Heynrick van Witham,
heere van Beerssele, Robbrecht Coteveau, heere van Puyscaulx, ridderen, meesteren Jan van Houthem ende Jan van Watermale bij waert.
P. Meerbeke.
(Maximiliaen, hertog van Brabant, enz., verleent toestemming aan
de ingezetenen van Oirschot om elk jaar ten tijde van het wisselen van het plaatselijk bestuur uit de inwoners van ieder der
acht gehuchten een persoon te kiezen die zorg zal dragen voor al
hetgeen de vrijheid aangaat op het gebied van inkomsten en uitgaven (akte betreffende de "achtmannen").
(wordt vervolgd)

VI. OUDE TOPONYMICA
(door J.A.J. van Den Bosch, Oerle)
De Negende Zaligheid

Tot de "Acht Zaligheden", de oude kern van de Kempen, behoren de volgende acht dorpen: Bladel, Duizel, Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel,
Reusel en Steensel.
Vaak hoort men de mening verkondigen, dat Bladel niet tot deze acht
behoort, omdat het niet uitgaat op -sel. De plaatsvervanger voor Bladel wordt dan steevast Wijntersel, officieel Wintelre geheten.
In het boek "De Acht Zaligheden'," Oisterwijk 1971, van II Mandos en
A.D. Kakebeeke, heeft H. Mandos afdoende bewezen, dat niet Wintersel,
maar Bladel tot de acht behoort; het heeft weinig geholpen: nog vorig
jaar las ik in "Studio" een verdediging van de Winterseltheorie. Ook
in "Uit in eigen land", Amsterdam 1975, uitgave van Reader's Digest
in samenwerking met de A.N.W.B., staat op pagina 249 Wintersel als
achtste vermeld, Bladel wordt niet eens genoemd. Wie de bewijsvoering
van H. Mandos wenst te raadplegen, leze in "De Acht Zaligheden", pagina 372 - 380.
Er zou dus ook geen reden zijn hierop terug te komen, ware het niet,
dat in 1975 op initiatief van J.S. van der Heijden, N.F. Panken, G.
Catsburg ter gelegenheid van het "Sniedersjaar 1975" als uitgave van
V.V.V. Bladel en Netersel verschenen was: "De Negende Zaligheid",
Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden,
door Nico Roymans, Jan van der Heijden, Charles Baelemans, Frans Verachtert.
Welke is die Negende Zaligheid? De eerste gedachte die zich opdringt,
is: Bladel. Immers, het gaat om een boek over Bladel (en Netersel),
met andere woorden, de schrijvers van dit werk zijn aanhangers van de
Duizel -Eersel -Ilulsel -Knegsel -Netersel -Reusel -Steensel -Wij ntersel theorie. En een belangrijke en oude plaats als Bladel (voor het eerst
genoemd in 922) verdient dan de kwalifikatie "negende zaligheid".
Maar .... ik kan niet aannemen, dat kenners van de streek als genoemde vier schrijvers, die bovendien blijk geven het werk van Kakebeeke-Mandos te kennen, nog aanhangers van de genoemde Wijnterseltheorie zouden zijn. Er zijn trouwens aanwijzingen voor, dat ze Bladel tot de acht rekenen. De ondertitel van het boek luidt: "Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden". De
welwillende lezer leest hieruit, dat Bladel en Netersel tot de acht
behoren. Een minder goede (?) lezer echter kan deze ondertitel ook
opvatten als: Bladel en Netersel, gelegen in het gebied van de Acht
Zaligheden, zoals ook Hooge en Lage Mierde, Casteren, Hapert, Hoogeloon, Vessem, Wintelre en Oerle tot dat gebied behoren. (Zie Kakebeeke-Mandos, pagina 372) Maar Netersel behoort in ieder geval tot
de acht en dat lijkt de schrijvers vrij te pleiten, tenzij ze BladelNetersel als de gemeentenaam gebruiken. Deze veronderstelling zou te
zot zijn.
Er is echter nog een aanwijzing, dat de schrijvers de juiste opvatting huldigen. In hun "Ter Inleiding" schrijven de initiatiefnemers:
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-9 "Gaarne hebben wij voldaan aan het reeds jaren bestaande idee
om de vele gegevens met betrekking tot de geschiedenis van de
gemeente Bladel en Netersel te groeperen en hun weerslag te
geven in een boek, waar dit een exemplaar van is. Aldus is na
veel onderzoek en werk door de vier schrijvers "De Negende Zaligheid'gecreëerd."
Uit deze laatste zin zou ik kunnen concluderen, dat het boek zelve de
Negende Zaligheid is - al klinkt dat wat pretentieus - met andere
woorden de initiatiefnemers en schrijvers rekenen Bladel wel degelijk
tot de acht.
Waar het me echter om begonnen is: ik vind de titel ongelukkig, daar
hij voedsel geeft aan het nog steeds levende misverstand, dat ik nu
al diverse keren genoemd heb. Ik moet er niet aan denken, dat de auteurs de titel anders dan ik zojuist omschreven heb, bedoeld hebben.
Maar waarom dan niet een wat duidelijker verklaring en verantwoording ervan? Het boek verdient dit, evenals het de aandacht van de
Campinialezers ten volle waard is.
Nu ik dit onderwerp toch aangesneden heb, wilde ik in deze aflevering
ingaan op de toponiemen Bladel, Netersel, Wintelre en.... het suffix
-sel.
72. " -zele, -sel"
De naam "Acht Zaligheden" en de uitgangen -sel in zeven van de acht
gevallen suggereren eenheid in benaming en toch is er die niet, Heel
in het kort wilde ik dit even uiteenzetten.
In "Toponymische Verschijnselen", Jan Lindemans, Brussel 1954, behandelt deze de -zelenamen. Over de etymologie van zele in plaatsnamen is men het vrijwel eens. Het betekent: "een ruim vertrek dat een
heel gebouw uitmaakt en dat naargelang de omstandigheden of als gemeenschappelijke eetzaal of slaaplokaal of nog als schuur dienst kan
doen" (Lindemans, pagina 19) 15f "een ruim lokaal en, waar een huis
uit één vertrek bestond, een ruime woning in zekere zin een herenhuis. Feitelijk worden voorbeelden aangetroffen waar sala door herenwoning zal te vertalen zijn....".
Maar er zijn -zelenamen, plaatsnamen dus met het suffix -zele, -sel,
waarin -sel niet bovengenoemde betekenis heeft. Ik geef een paar
voorbeelden zonder de plaatsnamen in hun geheel te behandelen: wel
tot de Acht Zaligheden, maar niet tot de -zelenamen behoren Eersel,
getuige o.a. de oudste vindplaatsen 712: Eresloch; Hulsel: 710 Hulislaum; Reusel: + 1140 Roselo.
Alle drie behoien ze tot de lo-toponiemen. Dit is ook waarschijnlijk
voor Duizel: 1440 Dusel. Lindemans rekent Netersel, Knechtsel (1352)
en Steensel (1440) wel tot de echte zele-namen. De échte zelenamen
behoren tot een zeer oude laag van plaatsnamen en Lindemans beschouwt
ze als een bewijs van "typische Frankische kolonisatie".
Hier nu op in te gaan voert me te ver. Misschien later nog eens.
Nogmaals, het was me slechts te doen het automatisme te bestrijden,
dat de "Acht Zaligheden" acht dorpen zijn uitgaande op -sel, terwijl
dit -sel in elk van de gevallen dezelfde betekenis heeft.

73. "Blade1 "
Laten we Bladel als eerste uit de "Acht. Zaligheden" behandelen, het
is voorwaar niet de geringste onder de plaatsen in de Kempen.
Ik zou overigens kunnen volstaan met te verwijzen naar de uiteenzettingen van
1. A.P. de Bont: "Noordbrabantse etymologieën" in 'Mededelingen van
de vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde te Amsterdam", XLII (1966) pagina's 134-135;
2. het vierde deel van De Bont's "Dialect van Kempenland", Assen
1969, pagina 137;
3. Nico Roymans e.a. "De Negende Zaligheid", Bladel en Netersel,
1975, pagina 35 en pagina's 63 - 68.
Overigens volgt Roymans c.s. de etymologie van De Bont. Alleen stelt
hij de vraag, of Bladel vereenzelvigd mag worden met "Pladella Villa", genoemd in een Latijnse akte van 922, waarin Karel de Eenvoudige Dirk, graaf van Kenhem, beleende met de goederen van de abdij van
Egmond, terwijl De Bont zonder meer aanneemt, dat het om dezelfde
plaatsen gaat. Hoewel ik voor de Latijnse vertaling Bladel>Pladella
Villa i.e. b>p graag enige parallellen zou zien, lijkt me het bewijs
voor deze identificatie wel geleverd. Er zij echter op gewezen geen van de anderen doet dat -• dat Bladel (anno 1173) ouder is dan
Pladella, dat slechts een Latijnse vertaling is.
Roymans wijst er mijns inziens terecht op, dat het toponiem Bladel
ontstaan is in de Merovingische tijd (500 - 700). De ouderdom van de
zele-namen, waaronder Netersel, en die van Eersel (Eresloch) (700),
maken dit aannemelijk. In die Merovingische tijd was een gedeelte
van de Kempen nog bedekt met loofbossen (zie Roymans, pagina 55 en
ook Mandos-Kakebeeke, passim). Aan deze loofbossen nu ontleent Bladel zijn naam.
Bladel<Blade + le, le = lo = bos (vergelijk Oerle). Het eerste lid
Blade is het sterke meervoud bij blad (boomblad mnl. blade). Bladel
betekent dus naar zijn oorsprong het bladebos, dit is het bladerbos
ofwel het loofbos. De Bont merkt nu op, dat ook hier weer de naam
van een aangrenzend gebied metonymisch is overgegaan. Hij veronderstelt, dat de nu nog bestaande naam Het Blaals Bosch (Het Bosch) is
overgegaan op het eigenlijke dorp. Maar hierbij gaat hij ervan uit,
dat "de hoge, dorre, zanderige Kempen vrijwel uitsluitend naaldbossen kennen" en "dat een bos van loofbomen uiteraard op lager, vochtiger bodem, er een grote zeldzaamheid is". Deze zeldzaamheid nu zou
volgens De Bont de aanleiding tot de naam Bladel geweest kunnen zijn.
Of in de tijd van de naamgeving het loofbos geen zeldzaamheid was
(Roymans, pagina 35) of wel (De Bont) kan ik uiteraard niet uitmaken.
Een opmerking nog: Kakebeeke wijst erop, dat de (dichte) loofbossen
thuishoren in het Atlanticum (+ 5500 vóér Christus), terwijl in het •
sub-Atlanticum (700 - heden) een groot gedeelte (!) van die loofbossen weer verdwenen was.
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Dit toponiem levert heel wat meer moeilijkheden op. Noch Roymans noch
De Bont geven een verklaring. Lindemans, in zijn eerdergenoemd werk,
doet wel een poging (J. Lindemans, Toponymische Verschijnselen, Studiën V, 3 Brussel 1954, pagina 27).
Vaststaat, dat het a) een echte zele-naam is
b) als buur van Bladel zijn naam wel in dezelfde
tijd gekregen heeft; daarop wijst immers het
oude zele
c) waarschijnlijk geacht moet worden, dat het voorvoegsel ontleend is aan de - zie het voorafgaande - woeste, bosrijke omgeving.
Welnu, Lindemans groepeert het bij toponiemen wier voorvoegsels te
herleiden zijn op plantengroei (pagina 26-27): hij plaatst achter de
plant Netel een vraagteken. Voor de 1>r voert hij één parallel aan,
namelijk Laterzeel<Luttelzeel. De Bont "Dialect van Kemnenland", deel
I, pagina 131, noemt meer voorbeelden van 1>r: belhamel<belhamer,
krikken naast klikken, mazeren naast mazelen en vooral Volker naast
Volkel. Netersel zou dus betekenen "de woning etc." tussen de netels.
Ik voel er echter voor het vraagteken van Lindemans voorlopig te handhaven.
N.B. Het feit dat Netersel een echte zelenaam is, zou de theorie van
Roymans bevestigen, dat de herenhoeve van het domein (Pladella Villa)
in Netersel gezocht moet worden (zie pagina 68 - 69):
75. "Wintelree"
Dan ten slotte de "Negende Zaligheid" (t): Wentersel (ook Wijntersel),
In sommige geschriften komt nog een derde vorm voor, namelijk Wenters.
Deze zou terug kunnen gaan op Winterl(e), vergelijk Oers<Oerle,
Heers<Heerle. Maar deze vorm komt in werkelijkheid niet voor.
Wintelre(e) is ontstaan uit Winterle. Deze omzetting rl>lr vinden we
ook in Nistelrode<Nistelre<Nisterle, Tongelre<Tongerlo, Waalre<Waderlo en op afstand: kervel<kelver, ervel<elver (zie Scho5nfelds 'Historische grammatica van het Nederlands", Zutphen 1954, pagina 71).
Winterle is weleens verklaard uit Winter = mansnaam + lo, maar dan
zouden we als oude vorm Winters-lo verwachten. Gijsseling en Blok hebben erop gewezen, dat "een saMastelling met onverbogen persoonsnaam,
behalve langs de Hollandse kust", vrijwel onaannemelijk is. We moeten
dus Winter niet als persoonsnaam opvatten.
Dan blijft slechts de etymologie winter = jaargetijde over. Dit is
des te aannemelijker, daar voor het jaargetijde 66k de varianten
wEnter en wc inter voorkomen.
Ook de ligging van Wintelre wijst op winter = jaargetijde: het ligt
ten noord-westen van Oerle en ten noord-oosten van Vessem: "open en
bloot voor de noordenwind, die ongehinderd blaast over de hei tussen
Oostelbeers, Oirschot, Best aan de ene kant en Wintelree aan de andere zijde van de gehuchten Kreiel, Moostheuvel en Bijsterveld, alle
drie in het noorden van Wintelree gelegen", aldus De Bont. Met andere

woorden Wintelree<Winterle = Winterbos.
Het spreekt vanzelf, dat bij deze verklaring de heiden waarvan sprake
is, ouder zijn dan de plaatsnaam. Gijsseling ("Toponymisch Woordenboek" II, 1081) vermeldt Winterlo: le kwart 13e eeuw, een tijd waarin
de heiden er zeker al waren.
* 1) Zie "Brabantse Etymologieën" nr. 6, "Mededelingen" XLIII (1967),
pagina 135
2) De Bont, principieel als hij is, zegt: "We schrijven Wintelree
en niet Wintelre, omdat men in de Kempen ABN-sprekend, zegt Wintelree in tegenstelling met b.v. Waalre.

VII. GENEALOGICA
1. VELDHOVENSE GESLACHTEN VAN DER HEIJDEN (VERHEIJDEN) 1673 - 1920
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorteregisters van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.)
(vervolg)
JOOST VAN DER HEIJDEN (Z)
19- 3-1832 Hendricus
28- 9-1833 Cornelis
3-11-1836 Hendriena

X

MARIA MARTENS
get. G.de Wit, J.van Rooij
G.de Wit, P.van Cronenburg
J.van Rooij, J.F.Lodewijks
11

HENDRIK VAN DER HEIJDEN (Z)
X
BENDRIENA VAN DEN HURK
6- 2-1833 Henricus
get. G.de Wit, P.van Cronenburg
14- 3-1834 Wilhelmina
G.de Wit, J.van Rooij
23- 6-1837 Maria
J.van Rooij, J.F.Lodewijks
4- 2-1840 Henricus
F.Tielemans, J.Dekkers
31-12-1843 Martinus (posthuum)
F.Tielemans, J.Dekkers,
M.van Stratum
MARTINUS VAN DER HEIJDEN (0)
12- 8-1834 Hendricus

X

GEERTRUDA VAN .KEMENADE
get. A.de Wijze, J.Haazenbos

JAN VAN DER HEIDEN (0)
18- 9-1835 Johanna
3- 4-1837 Albertus
1- 1-1839 Arnoldus
3- 3-1841 Hendricus
26-12-1842 Hendriena
8- 1-1845 Helena
25-11-1847 Johannes
23-12-1850 Helena
13- 4-1853 Wilhelmina
10- 8-1855 Adriana

X

ELIZABET ROMANS
get. F.Hagelaars, J.van Hout
P.Smits, G.van de Ven
J.van Hout, A.Jonkers
J.van Hbut, J.Haazenbos
J.van Hout, B.Smolders
J.van Wel, J.van Hout
J.van Hout, A. de Wijze
J. Heijmans, F.Hagelaars
J.van Hout, J. van Wel
J. van Nunen, J. van Hout

ARNOLDUS VAN DER HEIJDEN (7.)
15- 1-1858 Johannes
20-12-1859 Jacobus

X

ANTONET VAN HULST
get. C.de Greef, F.Bazelmans
C.de Greef, F.Bazelmans
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- 13 2- 8-1861
7- 3-1864
17- 5-1866
21-12-1868

get. C.de Greef, F. Bazelmans
C.de Greef, P. van Lippen
C.de Greef, P. van Lippen
G. Habraken, C. de Greef

Catharina
Theodorus
Catharina
Jacobus

FRANCIS VAN DER HEIJDEN (0)
24- 5-1862 Antonius
14-12-1864 Theodorus
17-11-1867.Antonius

X

ARNOLIXJS VAN DER HEIDEN (0)
4- 7-1868 Elisabeth

X

MARIA THERESIA
get. C. Sengers, J.
C. Sengers, J.
C. Sengers, J.

VAN
van
van
van

DE SCHOOT
Hout
Nunen
Hout

JOSINA RAAMMAKERS
get. P.J. Tops, J. van Wel

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

Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz. 35
3. STAMREEKS VAN DE SANDE, BEST

Zie hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz.37

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

(vervolg)
36.

"Huis Antwerpen" , Markt 9 en 9a, voorheen "Huijs
De Morian" (1620-1708), oud sektie F 764 en F 765 - zie kaart
in Campinia, jaargang 1972, blz. 78 erv 79.

Op de primitieve tekening van 1620 (zie jaargang 1972, blz. 78) staat
als eigenaar van dit pand genoteerd:
1620
A. JAN AERT SIJCKENS
De oude .verpondingsregisters vermelden de volgende eigenaars:
B. AERT JAN SIJCKENS
"huijs en hoff 6 roijen"
aanslag: 2 g. 10 st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 110v

1640

C. a. ANTHONIJ AERTS DE GREEF
"de helft in't huijs en hoff"
aanslag: 1 g. S st.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 113v

1666

b. JAN AERT LEGIUS
"1 /4 part in't huijs en gront van dien"

1666

aanslag: 0 g. 12 st. 8 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, Lol. 119v
c. REIJNIER AERTS VAN DE VEN
"1/4 part in't huijs en gront van dien"
aanslag: 0 g. 12 st. 8 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 110v
D. a. CATHALINA DAENDEL DE HOPPENBROUWER
"de helft in't huijs en hoff"
aanslag: 1 g. 5 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 59

1666

1668

b. REIJNIER AERTS VAN DE VEN
"de helft in't huijs en gront", genoemd "De Morian"
aanslag: 1 g. 5 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 114

1673

E. JACOBUS VAN NAHUIJS, drossaard en stadhouder
van Reijnier Aerts van de Ven:
"de helft in't huijs en hoff Den Morian" aan de Vrijthof
grootte: 3 roeden
aanslag: 1 g. 5 st. 0 p.
van Cathalina Daendel de Moppenbrouwer, weduwe van Peter
Aerts de Roij:
"de helft in't huijs en gront van dien, Den Marian"
grootte: 3 roeden
aanslag: 1 g. 5 st. 0 p.
van Goossens Bartels van der Aghter:
"huijs en aenstede"
grootte: 36 roeden
aanslag: 1 g. 5 st. 8 p.
hiervan af het huis: nu 1 g. 2 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 67v
Nu omschreven als volgt:
"'t Wijs en Aengelagh (of grote hof) aen't Vrijthof"
grootte: 42 roeden
aanslag: 3 g. 12 st. 0 p.
Verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 156

1686

F. JOOST VAN MURW

1708

G. JOHAN COOLE
H. JAN TOEGERS
"'t huijs en 't cleijn hoffken daer achter"
grootte: 6 roeden
aanslag: 2 g. 10 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 154v

1732
1739

I. CORNELIS MNIIHIJSSE WALRAVEN

1747

J. PERO SCHELLEKENS, in huwelijk hebbende CATHARINA
SCHELLEKENS

1761
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- 15 K. WILLEMIJN WALRAVEN, weduwe en erfgename
"Huijs Antwerpen en hof"
grootte: 6 roeden
aanslag: 2 g. 10 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 2, fol. 154 en nr. 3, fol. 202

1764

L. PEETER VERAA, in huwelijk hebbende CATHARINA SCHELLEKENS
bij deling 13-3-1786
Van Theodorus Lubbertse van Voorst door koop in 1760:
"9 roeden van den hof bij de Ossekop"
aanslag: 5 st. 0. p.
Nu:
"huijs Antwerpen en hof in 2 parcelen"
grootte: 15 roeden
aanslag: 2 g. 15 st. 0 p.
verpondingsboek Kerkhof nr. 4, fol. 144, nr. 5, fol. 141,
nr. 6, fol. 139

1786

Het kohier der huizen in 1808 nr. 240/232 vermeldt de volgende eigenaren:
PEETER VERAA
daarna:

"HUis en tuin"
grootte: 13 A 24 CA
1938 ged. sloop en stichting
1968 ged. verkoop 4 A 0,2 CA naar artikel 8193 = Lebro
Nu sektie F 5249
"Café, tuin en woonhuis"
grootte: 9 A 18 CA
1970 verkoop naar artikel 6934
R. INDUSFRIE EN HANDELSONDERNEMING LEBRO, Oirschot
Artikel 6934
Sektie F 5249
"Café, tuin en woonhuis"
grootte: 9 A 18 CA
1971 gedeeltelijke verkoop, t.w. café, tuin en woonhuis
grootte: 2 A 76 CA
1971 hermeting; nu:
grootte: 2 A 20 CA

1970

S. ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V., Vijzelstraat 32, Amsterdam
Sektie F 5249, nu sektie F 5492 - Markt 9 en 9a
"Bankgebouw, bovenwoning en erf"
grootte: 2 A 20 CA

1971

JAN JANSSEN VAN HEUMEN
De oude kadastrale leggers (aansluitend aan genoemd register) vermelden:
M. JAN JANSSEN VAN HEUMEN
Artikel 234

1832

N. ARNOLDUS JANSSE VAN HEUMEN, leerlooier
Artikel 235
JAN JANSSE VAN HEUMEN, koopman
JOHANNA VAN HEUMEN
Sektie F 764
"Tuin"
grootte: 6 roeden 80 ellen
Sektie F 765
"Huis en erf"
grootte: 2 roeden 94 ellen
Verkoop 1908

1907

0. MARTINUS MEGENS, voerman
Artikel 4288 - artikel 7896

1908

P. CORNELLA EEMPS, weduwe van MARTINUS MEGENS voor 3/5
en 4 consorten elk voor 1/10

1949

Q. ADRIANUS ANTHONIUS MEGENS, expediteur
1923:
vereniging van de sekties F 764, F 765 en ged. F 3117
3117 verkregen door koop van artikel 4999
Nu sektie F 3604

1965

IX. A. BEERSE BORGBRIEVEN
(door Jos van Gils, Raadhuisstraat 229, Best)
(vervolg)
Op pagina 17 gaan we verder met de lijst van borgbrieven.
Voor de goede orde nog eens de volgorde van de kolommen:
kolom 1: naam van de persoon aan wie de borgbrief is verleend
kolom 2: geboorteplaats
kolom 3: plaats waarnaar de persoon vertrekt
kolom 4: inventarisnummer van het Rechterlijk Archief en folionununer
kolom 5: datum waarop de borgbrief is verleend.

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

Vechel, Johanna van
Veldhoven, Anna Matthijs van
Veldhoven, Francis Matthijs van
Veldhoven, Peter Matthijs van
Ven, Johanna van de
Ven, Jennemaria van de
Ven, Maria. van de
Ven, Maria Catharina van de
Ven, Peeter van de
Vennix, Annemie
Vennix, Cornelia Peeter
Vennix, Cornelis Jan
Vennix, Deliaan Jan
Vennix, Elizabeth Peeter
Vennix, Francis Peeter
Vennix, Ida Cornelis
Vennix, Jennemarie Jan
Vennix, Maria
Vennix, Petronel Cornelis
Veraa, Adriaan Jansen
Veraa, Christiaan Jacobs
Veraa, Elisabeth
Veraa, Helena Maria
Aa, Hendrik Jznisse van de
Veraa, Hendrina Jan
Aa, Johanna van der
Veraa, Jan
Veraa, Jacobus Willem
Aa, Lamberdina van der
Veraa, Margriet Jacobs
Veraa, Maria Janssen
Veraa, Martinus
Veraa, Mathijs
Veraa, Peter Jansen

Veraa, Peter Jansse
Veraa, Peter Willem
Veraa, Willem Jacobs
Verbaand, Peter
Verhaalen, Dirk Daendel
Verheijden, Eranciscus
Verheljden, Petronel Gijsberts
Veron, Adriaantje Philip
Verron, Cornelis
Veron, Cornelis
Veron, Francis
Veron, Hendrina Philips
Veron, Jennemarie Philip
Verron, Jan
Veron, Willemijn Philip
Verrijt, Elizabeth Willem
Versteege, Barbelien Gerard
Verstegen, Hendrik Marcus
Versteegen, Jennemie Gerit
Verstijnen, Cathalijn
Versteijnen, Eijken Francis
Versteijnen, Maria Frans
Versterren, Cornelia
Visschers, Michiel.
Vorst, Albertus van der
Vos, Adriaantje Cornelis
Vosch, Adriaan
Vos, Andries Hendrik
Vos, Cornelis
Vosch, Hendrik
Vos, Hendrina Jan
Vos, Joanna Maria Arnoldus
Vos, Johanna
Vos, Johannes

Vught
Oirschot
Diessen
Diessen
Diessen
Hilvarenbeek
Esch
Lage Mierde
Esch

Oisterwijk
Middelbeers
Lage Mierde
Wintelre
Wintelre
Tilburg
Diessen
Calmthout
Wintelre
Weesel
Calmthout
Wintelre
Wintelre
Oirschot
Hilvarenbeek
Diessen
Borkel
San
Middelbeers
Helvoirt
Diessen
Haaren
Tilburg
Hapert

Moergestel
Best
Weelde
Diessen
Diessen
Oirschot
Oirschot
Oisterwijk
Baardwijk
Middelbeers
Middelbeers
Vessem
Esch
Middelbeers
Middelbeers
Oirschot
Den Bosch
Moergestel
Vught
Oirschot
Heusden
Loon op Zand
Westelbeers
Best
Oosterhout
Oosterhout
Knegsel
Delft
Den Dungen
Diessen
Oirschot
Wintelre
Oisterwijk
Oirschot

R41,
R41,
R38,
R41,
1240,
R38,
R41,
R41,
R38,
R41,
R40,
R40,
R39,'
R43,
R39,
R37,
R41,
R37,
R41,
R38,
R39,
R38,
R43,
R35
R44,
R41,
R39,
R39,
R40,
R39,
R42,
R41,
R40,
R41,

R81,
R38,
R38,
R39,
R42,
R43,
R44,
R81,
R43,
R41,
R43,
R42,
R37,
R43,
R43,
R40,
R41,
R37,
R40,
R38,
R38,
R41,
R44,
R38,
R41,
R42,
R40,
R41,
R81,
R38,
R35
R40,
R81,
R38,

56v
273v
181v
268v
23
188
97v
158v
93v
70v

249
35
263v
269
38v
183
44
265
252
156v
273
28v
265
212v
250
123
44v
146v
266v
207
240
47v
192v

243v
no 5
134v

no 10
262v
73v
12v
70v
222v
56v
no 9
124
264
19
112
170v
19
19
30
193v
93
199
202
1
227v
14v
38
129v
164v
193
90
no 16
75v

26- 4-1783
27-10-1775
6- 6-1750
2- 3-1784
4- 5-1767
4- 5-1747
2- 3-1776
23-12-1783
20- 2-1750
4-10-1779
23- 5-1774
3- 9-1766
11- 8-1764
13- 8-1804
8-10-1763
24- 3-1733
8- 3-1716
8- 1-1735
5- 2-1784
20- 4-1748
23-10-1762
9- 2-1740
4- 4-1804
16- 2-1717
8- 3-1806
28- 4-1784
23- 6-1760
28-10-1764
22- 2-1766
21-10-1761
10- 1-1797
8-10-1779
24- 1-1770
12-11-1776

23- 6-1809
14- 5-1750
6-11-1741
11-12-1751
19- 4-1796
13-11-1804
28- 4-1806
10-12-1808
12-10-1802
25-11-1783
13- 3-1801
14- 2-1797
17- 5-1736
13- 3-1801
13- 3-1801
17-10-1766
20-12-1780
15- 8-1731
27- 6-1772
24- 2-1748
1-11-1736
13-11-1782
12-11-1805
6- 7-1739
7-12-1778
1- 4-1799
2- 5-1772
28- 5-1777
210-1809
25-11-1741
5- 1-1711
30- 6-1773
8- 5-1810
19-11-1744
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IX. B. DE HESKOK
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De Heskok was vroeger een boerenbedrijf gelegen onder het dorp Meerveldhoven aan weerszijden van de huidige Provincialeweg, globaal
tussen de Kapelstraat en de Purgemeester Van Hoofflaan. Eigenlijk
waren het twee boerderijen. De ene boerderij lag ter plaatse waar
nu de panden Provincialeweg nrs. 46 en 50 liggen (boerderij B op de
kaartjes), aan een weg ongeveer in het verlengde van de huidige Van
Vroonhovenlaan, welke over de C~nder naar de oude O.L. Vrouwedijk
voerde. De andere boerderij lag wat westelijker ter plaatse waar nu
de bedrijfsruimte van de Spoli-wasserij ligt (boerderij A). In de
jaren tussen 1782 en 1807 is er een derde boerderij bijgebouwd ter
plaatse waar nu het plantsoen ligt op de hoek van de Raadhuisstraat
en de Provincialeweg (boerderij C).
Gegevens over de eigenaren en de pachters van de Heskokse boerderijen
zijn voor de tijd vóór 1782 nog zeer fragmentarisch. De (tot nu toe
bekende) oudste gegevens over de Heskok zijn pachtcontracten, geTegistreerd in de Bossche Protocollen (1). De oudste vermelding is gedateerd 20 augustus 1388. De toenmalige eigenaar was Waltherus, zoon
van wijlen Waltherus de Oerle; de pachter werd genoemd Hendricus vander Heskoeke. De tweede vennelding is gedateerd 7 mei 1389. De bovengenoemde Waltherus geeft aan Hendricus, zoon van wijlen WaltheTUs genaamd Trudensoen, in erfpacht een boerderij genaamd Heskoken, gelegen
in de parochie van MierfeIt ter plaatse genaamd Broechoven, met al
zijn toebehoren, behalve een "kamer", welke genoemde Waltherus in
pacht gegeven heeft aan Cunegundis de Broechoven. Blijkens een vermelding, gedateerd 11 januari 1393, geeft Henricus, zoon van Walthe'rusTrudensoen, de pacht van de Heskok over aan Lambertus, zoon van
wijlen Lambertus van Slupvoert. De naam van de hoeve wordt in deze en
nog enige andere vermeldingen in de Bossche Protocollen ook wel geschreven als Hetskoeken of Hetskoken. Het voorkomen van deze gegevens
over de Heskok werd door Dr. H.P.H. Jansen vermeld in zijn boek
"Landbouwpacht in Brabant in de 14e en 15e eeuw". Jvbgelijk bevinden
er zich nog meer gegevens over de Heskok in de Bossche Protocollen.
De nu volgende gegevens over de Heskok zijn ontleend aan het archief
van de schepenbank van Oerle-Meerveldhoven. In een akte, gedateerd
22 september 1664 (2) geven de schepenen Peter Wouters van Vosuen en
Huijbert Janssen Louwers en de landmeter Alexander kldriessen uit
Zeelst een schatting van de waarde van de beide boerderijen, genaamd
de Heskocke. Deze zou 6958 gulden bedragen. Deze schatting werd gedaan op verzoek van een zekere Lambertus van Gemert, die executeur
testamentair was van de overleden eigenaresse Maria Arnolde de Bruiningh. Hij was in het bezit van "opene brieven van beneficien van inventaris met clousulen van relieff", verkregen van zijne Genade Ambrosius Baron de Viermont, duits ordens ridder Commandeur tot Gemert,
op 13 september 1664, om de nalatenschap van genoemde Maria de Bnliningh te mogen aanvaarden. In de schepenakte worden ook de namen van
de pachters van de beide boerderijen genoemd en ook de grootte van de

-21 pacht. Voor de ene boerderij was de pachter Jenneke, weduwe van Jan
Jacops, met een pacht van 50 vaten boekweit en 39 vijmen ongedorste
rogge. Voor de andere boerderij was de pachter Evert Everts met een
pacht van 80 vaten boekweit en 381 vijmen ongedorste rogge. Uit een
akte (3), gedateerd 3 december 1664, blijkt dat na deze taxatie de
Heskocke hoeven zijn verkocht op of na laatstgenoemde datum, echter
de koopakte, een transport of de naam van de nieuwe eigenaar zijn
(nog) niet gevonden. Een aanduiding in welke richting gezocht moet
worden is misschien het volgende: op 18 april 1686 wordt er in Meerveldhoven een perceel akkerland overgedragen (4), waarvoor als belendend perceel o.a. wordt genoemd "de heer Van Wamel met de hoef
de Hescocke". Deze heer was Johan van Wamel, inwoner van Oirschot.
Diens kinderen verkopen op 1 mei 1710 de onder Blaarthem gelegen
Kapperse beemden (5), groot 31 hectaren, aan Dielis van Gennip, een
inwoner van Blaarthem. De familie Van hamel blijft in het bezit van
de Heskok zeker tot het jaar 1731, in welk jaar het oudste bewaard
gebleven verpondingsregister van Meerveldhoven (6) een zekere Arnoldus van Wamel, wonende te Oirschot, vermeldt als eigenaar van de
Heskok.
Blijkens hetzelfde verpondingsregister gaat de Heskok tussen 1731 en
1734 over in handen van Antonius Looijens, kanunnik te Maastricht.
Hoe en waar de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden is (nog)
niet bekend. Het is ook mogelijk, dat de Heskok in de familie Looijens is ingebracht door een huwelijk met een dochter uit de familie
Van Wamel. Op 30 januari 1778 wordt de waarde van de Heskok opnieuw
geschat door de schepenen Christiaan van Sambeek, Cornelis Biesen en
Peter Booms, en wel naar aanleiding van het overlijden van de toenmalige eigenaresse Maria Theodora Loijens, overleden en begraven te
Maastricht op 6 september 1777. De geschatte waarde is nu 2955 gulden. In deze akte (7) worden alle percelen gespecificeerd met naam
en met de namen van de eigenaars van de belendende percelen. Degene,
die uit de nalatenschap van Maria Theodora Loijens de Heskok in bezit krijgt, is Arnoldus Godefridus Loijens, der beide rechten licentiaat, (oud-)schepen en inwoner van Maastricht. Deze verkoopt de
Heskok weer bij notariële akte (8) op 26 november 1781 aan Ricardus
van den Oetelaar, waarover verderop meer.
De ligging van de gebouwen en de percelen akker- en weiland, die tot
de Heskok behoorden, kunnen goed gerekonstrueerd worden. De gegevens
uit de eerder genoemde verpondingsregisters en de namen van de eigenaars van de belendende percelen, te zamen met de opgegeven perceelsgrootte, zoals die voorkomen in de akten van taxatie en overdracht,
worden vergeleken met de gegevens uit het kadaster van 1832, waarvan de kaarten voor geheel Veldhoven bewaard zijn gebleven (9). Er
kunnen zich daarbij moeilijkheden voordoen, als enige percelen, die
in de schepenakten afzonderlijk zijn genoemd, in het kadaster als
één perceel worden aangegeven, omdat ze dezelfde eigenaar hebben en
bij elkaar gelegen zijn. Voor de Heskok, bestaande oorspronkelijk
uit twee hoeven groot ongeveer 7 en 8 hectaren, blijkt dan het grondbezit, voor zover het binnen het huidige Veldhoven ligt, globaal begrensd te worden door de volgende tegenwoordige straten, te beginnen

-22op de hoek van de Kapelstraat en de Provincialeweg: Kapelstraat,
Mariapad, Van Vroonhovenlaan, Jaspersstraat, Merefeltstraat, De
Witstraat tot aan de Evestraat, vandaar tot de Molen, Burgemeester Van Hbofflaan, Dommelstraat tot aan de Philipsgebouwen, waar
vroeger de Gender liep, de oude loop van de Gender tot aan de bedrijfsruimte van Metaalwarenfabriek Meerveldhoven B.V., de Provincialeweg tot de Kapelstraat. Kaartje 2 is een deel van de kadasterkaart van 1832, waarop de ligging en de namen van de percelen
zijn aangegeven; in 1832 waren de meeste percelen echter al door
erfdeling en verkoop in andere handen overgegaan. A is het Oude of
Lege huijs; B is het Oude of Groote huijs; C is het Nieuwe huijs,
gebouwd tussen 1782 en 1807. Het middelste van de drie Salieveldjes heeft Ricardus van den Oetelaar pas later bijgekocht (10). Ter
oriëntatie is verder aangegeven de ligging van de Meerveldhovense
kapel aan wat nu de Kapelstraat heet; "de Antwerpse baan" is nu ongeveer het verloop van Raadhuisstraat, Jaspersstraat, Zoestraat.
Van de weg die tegenover de Salieveldjes naar rechts afsplitst is
het beginstuk heden ten dage nog aanwezig, namelijk het straatje,
dat nu "de Windmolen" heet. "De Eijndhovense weg" is nu ongeveer
de Kerkakkerstraat; de gestippelde lijnen geven binnenpaadjes aan,
bijvoorbeeld: wat tegenover de boerderij B op de hoofdweg uitkomt,
is nu de Van Vroonhovenlaan en het binnenpad, dat van de Eijndhovense weg naar links loopt in de richting van de Gender, is nu de
Dorpstraat; op de scheiding van de percelen de Groote acker en het
Breemvelt ligt nu de Merefeltstraat. Tot de Heskok behoorde ook nog
een beemd gelegen tussen de Gender en wat toen de Langendijk, nu de
Provincialeweg heet ter hoogte waar nu het oude stukje van laatstgenoemde weg begint, dat er nog ligt voor de Poot van Metz. Verder
behoorden tot de Heskok 2 hectaren zogenaamd Biesveld langs de Dommel, ter plaatse waar nu de zandvanger in de Dommel ligt in de hoek
tussen de Poot van Metz en de E-3(A-2)-weg, en de reeds genoemde
Kapperse beemden, ook langs de Dommel gelegen in het nu nog open
gebied tussen de Bennekel en de Dommel tegenover het Philips Natuutkundig Laboratorium.
Zoals reeds terloops eerder vemeld is, werd op 26 november 1781 te
Maastricht bij notariële akte gepasseerd voor notaris . H.W. Crahay,
verkocht door Arnoldus Godefridus Loijens "een seekere hoeve, bevoorens twee hoeven geweest zijnde, genaamt de Heskocken, geleegen
onder Merefeithoven, thans in pagt zijnde van Anton' Louwers" (8).
De koper is Ricardus van den Oetelaar, gehuwd met Maria Bongers en
woonachtig te Blaarthem, De overeengekomen koopsom bedraagt 4200
gulden Hollands geld, welke som als hypotheek tegen 4% rente op de
hoeve zal blijven rusten. Indien echter de vervallen rente binnen
6 weken na de vervaldag ten huize van de krediteur te Maastricht
voldaan wordt, zal slechts 31% verschuldigd zijn. Tot meerdere zekerheid van de krediteur stelt de koper niet alleen de Heskok tot
onderpand, doch ook een hoeve genaamd "In den Hulst", groot 5 hectaren en onder Meerveldhoven gelegen, die hij in september 1781
heeft gekocht van Jan Kijnts. Bovendien zullen twee broers van de
koper, Wilhelmus en Johannes van den Oetelaar, borg staan voor de
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De eigendomsoverdracht van de Heskok vindt plaats door Johannes Manuel Brocx, tweede sekretaris van de dingbank Veldhoven-ZeelstBlaarthem, als gemachtigde van de heer Arnoldus Loijens. Op 15 januari 1782 wordt voor schepenen van Zeelst de Genderbeemt aan de Langendijk overgedragen (11), op 22 februari 1782 voor schepenen van
Oerle-Meerveldhoven de boerderijen en het overige land, inclusief
het Biesvelt aan de Dommel (12). Bij deze eigendomsoverdracht te
Meerveldhoven wordt van Ricardus van den Oetelaar vermeld, dat hij
is "inwoonder te Blaarthem dog jegenswoordig alhier". Er liep voor
de Heskok nog een huurcontract met Anthony Louwers, dus ligt het
voor de hand te veronderstellen, dat Ricardus aanvankelijk woonde
op de eerder genoemde hoeve "In den Halst". Of en wanneer hij naar
de Heskok verhuisd is, is niet meer te achterhalen.
Zoals reeds vermeld werd, bleef de koopsom als hypotheek-op de Heskok rusten. In plaats van de in het koopcontract genoemde Johannes
van den Oetelaar treedt in de hypotheekakte (13) als borg op Margriet
van de Ven, weduwe van Hendrik van den Oetelaar. Van de koopsom werd
echter door Ricardus van den Oetelaar nooit iets afgelost. Op 12 juli 1807 overlijdt hij (14) en laat de Heskok, nog met de volle hypotheek belast, na aan zijn kinderen. Na zijn overlijden valt ook het
15 hectaren grote goed, dat zo vele eeuwen in één hand bijeen is
gebleven, uiteen. Op 11 juli 1809 delen de kinderen van Ricardus de
erfenis (14). De oudste zoon Hendricus krijgt het Oude of Groote
huijs (boerderij B) met een aantal landerijen. Echter reeds op 20
augustus van hetzelfde jaar verkoopt hij het geheel aan Gerardus van
Asten. Het Oude of Leege huijs (boerderij A) en het Nieuwe huijs
(boerderij C) vallen met een aantal landerijen ten deel aan de kinderen Wilhelmina, Maria en Lambert van den Oetelaar, van welke kin7
deren de eerste vermoedelijk de twee laatste zeker nog minderjarig
waren (15). Hun aandeel wordt op 20 november 1809 weer doorverkocht
aan verschillende personen, zo komt het Nieuwe huijs aan Jacobus
Louwers, die met een dochter van Ricardus van den Oetelaar was gehuwd, en het Oude of Leege huijs aan een zekere Jan Janssen. Alreeds
op 19 december 1809 gaat dan het Oude of. Leege huijs bij testament
over in handen van Antonie Janssen, die het met de omliggende grond
meteen weer doorverkoopt aan de reeds eerder genoemde oudste zoon
van Ricardus, Hendricus van den Oetelaar. Deze uitverkoop van de
Heskok was noodzakelijk om de oude hypotheek af te lossen. In de
marge van de hypotheekakte (13) staat geschreven, dat op 7 april
1810 door de heer Knijpers, pastoor te Zeelst, als voogd van de
gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ricardus van den Oetelaar de volle som van 4200 gulden is betaald te Maastricht aan A.G. Looijens,
erfgenaam van Arnoldus Godefridus Loijéns.
Eind 1809 heeft Hendricus van den Oetelaar dus in zijn bezit het
Oude of Leege huijs met de aanliggende percelen (kadasternummers
244 t/m 248, kaartje 2), en Jacobus Louwers, als schoonzoon van wijlen Ricardus van den Oetelaar, het Nieuwe huijs en de percelen de
Loijendries, de Breekant, de Driehoek, de Patacker, het Streepke,
de Tarweacker en het middelste Salieveldje. Of er heden ten dage nog
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grond, dat oorspronkelijk tot de Heskok heeft behoord, is een vraag,
waarop schrijver dezes het antwoord schuldig moet blijven.
De oudste zoon van Ricardus, Hendricus van den Oetelaar, werd op 28
juli 1777 te Blaarthem geboren (16). Als zijn beroep wordt opgegeven
dagloner (9). Hij was gehuwd met Johanna van Ham, uit welk huwelijk
13 kinderen geboren werden (15, 17). De oudste zoon (het tweede kind),
geboren op 14 februari 1802, heette weer Hendricus. Het jongste kind
werd geboren op 27 maart 1816. Vader Hendricus overleed op 1 maart
1834. Als in 1843 het onroerend familiebezit wordt gedeeld zijn er
maar twee gegadigden: Hendricus van den Oetelaar junior en Maria van
den Oetelaar, gehuwd met G. Grasveld te Veldhoven; dit hoeft niet te
betekenen, dat er maar twee kinderen nog in leven waren; eventuele
andere nog levende kinderen kunnen uitgekocht zijn. Het Oude of Leege
huijs bestond uit twee aaneengebouwde woningen. De kleinste woning
(kadasternummer 247) komt in het bezit van Maria, de grootste valt
toe aan Hendricus, beiden krijgen ongeveer de helft van de grond. In
1857 echter gaat het aandeel van Maria weer over in handen van Hendricus (18).
Hendricus werd van beroep wever en bewoonde het voorvaderlijke huis.
Hij huwde kort na bovengenoemde boedelscheiding op 4 mei 1844 op 42jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Catharina Keeris, dienstmeid
te Zeelst, op 29 augustus 1816 te Steensel geboren als dochter van
Peter Keeris, timmerman, en Maria Sleegers. Blijkens een hoofdelijk
register van de stand van de bevolking op 1 januari 1850 bewoonde
Hendricus het huis met vrouw en zoontje Hendricus, oud 3 jaar. Een
dochtertje Petronella was een maand eerder geboren, doch kennelijk
alweer overleden. Uit het huwelijk werden nog twee kinderen geboren,
te weten Johanna Maria op 1 februari 1854 en Peter Johannes op 9 november 1856.
Het voorvaderlijk huis, de Heskok, wordt in 1870 gesloopt en kort
daarop wordt een nieuw huis gebouwd vlak aan de weg. In 1883 wordt
het familiebezit weer in drieën gedeeld, nadat de ouders Hendricus
van den Oetelaar en Maria Catharina Keeris waren overleden, respectievelijk op 25 juni 1861 en 8 juli 1878. Een deel was toegevallen
aan zoon Hendricus, van beroep wever net als zijn vader, en een ander deel aan de dochter Johanna Maria. Met haar verlaten we de mannelijke lijn van de Van de Oetelaars.
Johanna Maria huwde op 7 mei 1881 op 27-jarige leeftijd met Johannes
van Lippen, van beroep wever, zoon van Paulus van Lippen, linnenfabrikant te Zeelst, en Maria Mennen. Het jonge echtpaar begint op het
door Johanna Maria geërfde deel van de grond een wasserijbedrijf. In
1885 wordt een washuis gebouwd, in 1886 een woonhuis en blijkens de
gegevens uit het kadaster breidt het bedrijf zich door bijbouw verder uit, o.a. in 1904, 1905, 1908 en 1911. In 1912 staat op naam van
Johanna Maria van den Oetelaar, na een verbouwing: huis, stal, erf
en wasserij. De kinderen uit het huwelijk van Johanna Maria van den
Oetelaar en Johannes van Lippen zijn na het overlijden van hun vader
op 23 april 1926 deelgenoten in het bedrijf en wel Cornelis Hendricus
van Lippen, van beroep linnenfabrikant, voor 1/6 en schoonzoon Huber-
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van Lippen, ook voor 1/6. Hun moeder respectievelijk schoonmoeder
bezat het overige 2/3 deel; zij overlijdt op 26 december 1937. Uit
de samenvoeging van de beginletters van de namen van het echtpaar
Spoormans-van Lippen is de firmanaam van de wasserij ontstaan, het
welbekende "Spoli". Kinderen van dit echtpaar zijn nu, in 1977, de
eigenaars van dit familiebedrijf.
We komen tot de slotsom, dat de grond waarop heden ten dage de wasserij "Spoli" en het woonhuis van de familie J. Spoormans staan
(Provincialeweg nrs. 32 en 34) al bijna 200 jaar door overerving
in het bezit van dezelfde familie is gebleven en dat de wasserij
"Spoli", mede door de overgang van agrarische naar industriële samenleving, die in de vorige eeuw begon, gezien mag worden als de
voortzetting van het bedrijf, dat eens de Heskok heette, De familie
Spoormans heeft het voornemen om de naam "de Heskok" te geven aan
hun woonhuis, waardoor een meer dan 600 jaar oude naam weer zal herleven op de historisch juiste plaats.
Over de andere Heskok-boerderij nog het volgende. Deze werd zoals
reeds vermeld op 20 augustus 1809 verkocht aan Gerardus van Asten.
In 1843 wordt het bedrijf verkocht aan Judocus Couwenberg, landbouwer te Zeelst; in 1873 aan Josephus van der Velden, fabrikant te
Woensel. Twee jaar later wordt ook deze Heskok•-boerderij afgebroken
en in 1876 vervangen door nieuwbouw aan de straat. In 1882 valt
de grond bij erfenis toe aan Johannes Hendricus van der Velden, kapelaan te Geldrop, later pastoor te Rossum. Hij verkoopt de grond
van de voormalige Heskok-boerderij in hetzelfde jaar door aan Wilhelmus van Noenen, fabrikant te Meerveldhoven. In de daaropvolgende
jaren wordt het reeds eerder in 1876 gebouwde herbouwd en worden
er nog een paar huisjes aan toegevoegd, dezelfde die er nu nog
staan in het rijtje Provincialeweg nrs. 40 t/m 46.
Bronnen:
1. Den Bosch R 1178, fol. 49bis, 103v; R 1179 fol. 441r
2. Oerle-Meerveldhoven, allerhande akten R 279, losse stukken
3. Streekarchief Oirschot, geen inv. nr.
4. Oerle-Meerveldhoven R 274, fol. 13v
5. Oerle-Meerveldhoven R 275, fol. 256v
6. Oerle-Meerveldhoven R 79, Lol. 1r, 2r
7. Oerle-Meerveldhoven R 282, fol. 40v
8. Oerle-Meerveldhoven R 282, fol. 162v (afschrift)
9. Veldhoven inv. nr. 4203; van de kadasterkaarten zijn fotokopieën
aanwezig in het Streekarchief te Oirschot
10. Veldhoven R 37 fol. 39v d.d. 29-11-1805; dit veldje wordt getransporteerd voor schepenen van Véldhoven en is gelegen tussen percelen onder Meerveldhoven
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12. Oerle-Meerveldhoven R 282, fol. 159v
13. Oerle-Meerveldhoven R 282, fol. 161r
14. Veldhoven inv. nr. 11, velpondingsboek van Meerveldhoven
15. Doopregister Veldhoven
16. Doopregister Gestel
17. Burgerlijke Stand-archief van de voormalige gemeente Veldhoven,
inv. nrs. 4225 t/m 4250, ook voor alle volgende personengegevens
18. Kadaster Véldhoven, inv. nrs. 4204 t/m 4207, ook voor alle volgende onroerend goed-gegevens.

X. LIJST VAN WONINGEN TE VELDHOVEN IN DE 18de EEUW

(vervolg)
I. ZONDERWIJK
23.

1741 Antony de Wijs; bewoner: Cornelis van Heijst
1746 Peternel de ]lijs; bewoners: de kinderen Cornelis van
Heijst
1751 De kinderen Francis de Wijs; bewoner: Dirk Verbiesen
1766 Hendrikus de Wit; bewoonster: de weduwe Dirk Verbiesen
1771 Dezelfde; bewoner: Jan Vervoort
1781 Jacobus Verhagen; bewoner: Jan Vervoort

24.

1741
1751
1757
1766
1771
1741

25.

Adriaan van Kemenaij
De weduwe Adriaan van Kemenaij
Dezelfde; medebewoner: Dirk Francis Bogers
Dezelfde; medebewoner: Korstiaan van der Heijden
De armen van Véldhoven; bestaat niet meer

De gemeente Veldhoven; bewoner: Antony van Veen, schoolmeester
1766 Dezelfde; bewoner: Jacobus Blat, schoolmeester
1781 Dezelfde; bewoner: Bernardus Adolphus Schriba, schoolmeester

26.

1741 Hendrik Bogers
1757 Dezelfde; bewoner: Dirk Bogers
1766 De weduwe Peter Bogers; bewoners: de kinderen Wouter van
Weert
1771 Francis Groene; onbewoond
1781 Dezelfde; nu tevens bewoner

27.

1741 Francis Bogers en de weduwe Laurens Verstijnen
1746 Francis Bogers
1751 De weduwe Francis Bogers; bewoner: Dirk Bogers
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1766 Dirk Francis Bogers en de weduwe Dionijs Rijkers
1781 De weduwe Dionijs Rijkers; bewoners: Antony Swinkels en
Jan Rooymans
1786 Dezelfde; nu zelf bewoonster
28.

1741 Jan Heeren; bewoners: Jan Huybregts en Jacobus van Strijp
1751 Dezelfde; bewoner: Jacobus van Strijp
1757 De weduwe Jan Heeren; bewoner: Dirk van de Ven, later
Willem Eliëns
1766 Dezelfde; bewoonster: de weduwe Kuffer
1771 Dezelfde; bewoner: Jan Scheepers
1781 De weduwe Dionijs Rijkers
1786 Dezelfde; bewoner: Michiel Rijkers

29.

1741 Claas van de Sande
1751 De kinderen Claas van de Sande; bewoner: Antony van Nunen
1757 Antony van Nunen

30.

1741 De weduwe Benjamin Starkman; bewoner: Joost Fabri
1757 Joost Fabri
1786 Dezelfde; medebewoner: Jacobus Fabri

31.

1741
1746
1757
1781

32.

1741 Jacobus Bogers; bewoonster: Maria weduwe Willem van Houten
1746 De weduwe Willem Bogers; bewoonster: Maria weduwe Willem
van Houtert
1751 Dezelfde; bewoner: Dirk Hendrik Bogaars
1757 Het kind van Willem Bogers; bewoner: Jacobus van Strijp,
later Jan Scheepers
1766 Dezelfde; bewoner: Marcelis van Doorn
1781 Hendricus Donkers; bewoonster: de weduwe Willem van Doorn
1786 Dezelfde; bewoners: de kinderen Willem van Doorn

36.

1741 De weduwe Benjamin Starkman; bewoners: Francis van de
Ven en Dirk Bogers
1746 Dezelfde; bewoner: Dirk Bogers
1757 Joost Fabri; bewoner: Dirk Bogers
1786 Dezelfde; bewoonster: de weduwe Dirk Bogers

37.

1741 De weduwe Jasper Bijnen
1757 Dezelfde; medebewoner: Aalbert van den Berk, later Nol
van Hout
1766 Aalbert van den Berk
1786 Dezelfde; medebewoner: Andries Verheggen

38.

1741 Peter Verlinden
1746 De weduwe Peter Verlinden; bewoonster: de weduwe Marten
van Rijsingen
1757 Dezelfde; medebewoner: Jacobus van Doorn
1766 Dezelfde; nu enige bewoonster
1781 Dezelfde; afgebroken

39.

1741
1746
1751
1757
1766
1771
1781

De weduwe Jan van den Berg
De kinderen Jan van den Berg
Dezelfden; bewoner: Jan Verbeek
Dirk van der Krieken; bewoner (later): Marten Verhoeven
Dezelfde; bewoner: Jeuris Swaans
Dezelfde; bewoner: Wouter van den Heuvel
Dezelfde; afgebroken

40.

1741
1746
1757
1771
1781
1786

Paulus Maarlant
Wouter Verhulst
Dezelfde; medebewoner: P. Verschuuren
Dezelfde; medebewoonster: Elizabeth Haanacker
Dezelfde; bewoner:. Jan Scheepers
Jan Mbeskops

41.

1741
1757
1771
1781

Arnoldus Verschuren
Dezelfde; medebewoner: zijn zoon Nol
Arnoldus Verschuren
De weduwe Arnoldus Verschuren

42.

1741
1757
1766
1771
1781
1786

Jan van Dommelen
Dezelfde, later Bartel Kennis; tijdelijk onbewoond
Bartel Kennis; bewoner: Willem Eliëns
Dezelfde; bewoner: Jacobus Coopman
De weduwe Bartel Kennis; onbewoond
Dezelfde; bewoner: Jan Peter Liebregts

43.

1741 De kinderen Paulus Jansen; bewoner: Jan ter Wedue
1746 Dezelfden; bewoner: Peter Rijnders
1751 Bestaat niet meer

44.

1741 Hendrik van Geldrop
1771 Dezelfde; medebewoner: Wouter van den Eijnde
1781 De kinderen Hendrik van Geldrop; bewoner: Wouter van den
Eijnde

Jacobus Bogers
De weduwe Willem Bogers; bewoner: Nijs Hendriks
Het kind van Willem Bogers; bewoner: Jan van der Walle
Hendricus Donkers

33.

1741 De kinderen van Claas Elsen
1766 Dezelfden; bestaat niet meer

34.

1741
1746
1751
1757
1771
1781

35.
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De kinderen Thomas Tops; bewoner: Jacob van Doren
Dezelfden; bewoonster: de weduwe Jacob van Doren
Dezelfden; bewoners: de kinderen Jacob van Doren
Jan Antony van Doorn; bewoner: Wouter van den Heuvel
Dezelfde; bewoner: Willem Verpalen
Dezelfde; nu zelf bewoner

1741 De weduwe Nol van Dommelen; bewoner: Antony Sledsen
1751 Dezelfde; nu zelf bewoonster
1757 De kinderen Nol van Dommelen, later Bartel Kennis; bewoner van klein huisje ernaast: Jacob van Doorn
1766 Bartel Kennis; klein huisje ernaast onbewoond
1781 De weduwe Bartel Kennis
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1741 Jan Heeren
1757 De weduwe Jan Heeren
1781 Johannes der Kinderen
(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 gloriejaar voor pastoor Verhoeven was het jaar 1845. De volksmissie in zijn parochie en de consecratie van zijn kerk waren een
hoogtepunt in zijn leven. De missie werd gegeven door paters Redemptoristen, specialisten in dit werk, en bewerkte een soort - vaak
kortstondig - geestelijk reveil in de parochie. De deelname was nagenoeg algemeen. Een niet-deelnemen stond zowat gelijk met zich buiten de geloofsgemeenschap stellen. De sterken werden gesterkt, de
zwakken aangemoedigd en de afgedwaalden tot inkeer gebracht.
Oorspronkelijk was de missie gepland in 1844. In een brief van 15
april 1844 (Archief Bisdom) vroeg pastoor Verhoeven aan Mgr. H. den
Dubbelden verlof voor een missie, te geven door paters Redemptoristen. Als motief gaf hij op dat in een plaats, waar enkel één pastoor
was, er altijd gegronde vrees bestond, dat er in de biecht zonden
verzwegen zouden worden. De ijver in het godsdienstige en het waardig gebruik der sacramenten zouden erdoor bevorderd worden. Tevens
was het een goede gelegenheid om enige misbruiken "vooral in de verkeeringen" met kracht te bestrijden. Hij wilde de paters vragen op
het einde van juli te komen. Dit was voor zijn parochianen vanwege
hun werkzaamheden de beste tijd en in de winter waren de wegen te
slecht en te morsig om dikwijls naar de kerk te komen.
In 1844 ging de missie niet door, maar werd verschoven naar het volgende jaar. Op 2 mei 1845 schreef pastoor Verhoeven aan Mgr. H. den
Dubbelden, dat de paters Redemptoristen van plan waren van 19 tot 30
juni de missie te Veldhoven te houden. Volgens pater Majole, met wie
hij op de missie in Bergeijk gesproken had, was het niet nodig nog
andere biechtvaders te vragen. De parochie telde maar 600 tot 700
kommunikanten. Zelf vond hij ook, dat zijn parochianen het liefst
bij paters gingen biechten. Bovendien was het moeilijk om in Veldhoven voor meerdere biechtvaders een passend onderdak te vinden.
Pater Jansen zou de zaak verder met monseigneur regelen. Tevens wilde hij graag weten wat hij als "aalmoes" diende te geven. En dan
komt het grote woord eruit. Ik zou het bijzonder fijn vinden, als
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dat "een nuttig aandenken van de missie" zijn. (Brief in Archief Bisdom)
Zoals uit het verder verloop blijkt, ging Mgr. H. den Dubbelden met
het voorstel, om enkel de missie-paters als biechtvader te nemen,
niet akkoord. Hij zou drie wereldgeestelijken aanwijzen. Voor de consecratie van de kerk diende de pastoor zich te wenden tot Mgr. J.
Zwij sen.
Op 16 mei 1845 gingen er twee brieven de pastorie uit. Aan Mgr. H.den
Dubbelden schreef pastoor Verhoeven, dat hij zich bij de beslissing
van de bisschop neerlegde. Tevens vroeg hij om relikwieën voor de altaarsteen van het hoogaltaar. Dat Mgr. hem aangewezen had, om aan de
missie in Best deel te nemen, viel hem zwaar, zowel omdat de stof,
waarover gepreekt moest worden, zo laat was opgegeven alsook omdat
hij zelf zoveel moest regelen in verband met de missie in zijn eigen
parochie. "Wanneer zulks den wil is van Uw Doorl. Hoogw., zal ik
mijnzelven opofferen." In een postscriptum verzocht hij om spoedig
bericht, want wanneer hij naar Best moest, was er v66r zijn vertrek
nog veel te doen. (Brief in Archief Bisdom)
Op dezelfde dag schreef hij aan Mgr. J. Zwijsen. Daarin deelde pastoor Verhoeven mee, dat Mgr. H. den Dubbelden hem voor de consecratie van de kerk naar Mgr. J. Zwijsen had verwezen. Het zou hem een
groot plezier doen om spoedig bericht te krijgen of monseigneur de
consecratie wilde verrichten, want hij moest nog naar een andere
plaats en had liefst v66r zijn vertrek alles in orde. In een postscriptum deelde hij nog mee, dat hij ook graag het hoogaltaar wilde
laten consacreren, maar dat hij voor de altaarsteen geen relikwieën
bezat.(Brief in Archief Bisdom, de eerste aan Mgr. J. Zwijsen)
23 Mei schreef Mgr. J. Zwijsen terug. Hij wilde graag de consecratie
van kerk en altaar verrichten. Relikwieën zou hij meebrengen. Naar
wat er allemaal gebeuren moest, kon pastoor Verhoeven het beste informeren op een plaats, waar reeds een consecratie had plaatsgevonden. Buiten de kerk wenste Mgr. geen plechtigheden of versieringen.
Het liefst had hij, dat de deken van Eindhoven de H. Mis zou doen,
waarbij hij dan zelf "pontificaliter" (= bijwonen van de H. Mis, gekleed in volledig bisschoppelijk gewaad) zou assisteren. "Dit zou die
zware plechtigheid zeer verlichten." (Brief in Archief Bisdom)
Op 28 mei gaf pastoor Verhoeven antwoord. Het zou hem genoegen doen
Z.D.H. te ontvangen. Tevens vroeg hij, of Mgr. hem wilde helpen bij
zijn plan O.L. Vrouw van den Berg Karmel als patrones voor de nieuwe
kerk te nemen. Graag wilde hij monseigneur reeds op zaterdag ontvangen. Dan kon op zondag of maandag een pontificale H. Mis opgedragen
worden. Zijn eenvoudige parochianen zouden dit nog aan hun kinderen
en kindskinderen vertellen. Misschien was het wat moeilijk, "doch indien ik mij op onze vorige vriendschap nog mag beroepen", dan vertrouwde pastoor Verhoeven erop, dat aan zijn verlangen voldaan zou
worden. Uiterlijke plechtigheden zouden er niet gebeuren. Met de tijdens de missie aanwezige geestelijken wilde hij Z.D.H. in de kerk opwachten (Brief in Archief Bisdom).
Met kerende post gaf Mgr. J. Zwijsen antwoord. 31 Mei schreef hij,
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kerk) betrof, de pastoor zich tot Mgr. H. den Dubbelden moest wenden.
Tevens deelde hij mee, dat hij pas zondagavond in Veldhoven kon aankomen. Hij zou een pontificale mis opdragen, maar dan moest er wel
voor gezorgd worden, dat er een korte predikatie werd gehouden. Mgr.
was van plan bij de pastorie af te stappen. De inleiding in de kerk
kon dan later gebeuren. Tevens herinnerde hij eraan, dat de parochianen daags voor de consecratie een boete- en vastendag moesten houden.
Daar de consecratie op maandag zou plaatshebben, was het gebruikelijk
de vastendag naar zaterdag te verschuiven (Brief in Archief Bisdom).
Den 12. juni schreef pastoor Verhoeven vanuit Best een kort briefje
naar Mgr. H. den Dubbelden, waarin hij vroeg om als patrones voor de
nieuwe kerk O.L. Vrouw van den Berg Karmel te mogen nemen. (Brief in
Archief Bisdom)
Terugkerende van de missie te Best, zo schreef pastoor Verhoeven op
15 juni aan Mgr. H. den Dubbelden, had hij de deken van Eindhoven bezocht. Deze vond het nodig nog een biechtvader meer aan te vragen en
daarom stelde pastoor Verhoeven voor, de pastoor van Geldrop te vragen. Ook de deken vond het goed om O.L. Vrouw van den Berg Karmel tot
titulus ecclesiae te nemen. De deken had er hem ook op attent gemaakt,
dat het verstandig zou zijn het feest van kerkwijding, dat nu één week
voor de kermis gevierd werd, met de kermis van Veldhoven te laten samenvallen. Over een en ander had hij graag het gevoelen van Z.D. Hoogwaardigheid. (Brief in Archief Bisdom)
Op 21 juni vroeg pastoor Verhoeven aan Mgr. H. den Dubbelden als gedachtenis aan de missie het missiekruis te mogen planten. Daaraan zijn
vele aflaten verbonden en hij dacht wel, dat zijn parochianen "deze
troostrijke en opwekkende devotie" erg zouden waarderen. Verder
schreef hij: "wat het veranderen van patrones betreft, derwijl ik uit
de brief van U.D.H. heb opgemerkt, U.D.H. voor de oudheid schijnt genegen te wezen, zal ik dus op het oude laten, doch de 's jaarlijksche
dedicatie zal ik volgens gevoelen van den Zeer Eerw. Heer Deken verplaatsen." (Brief in Archief Bisdom)
Het antwoord op deze brief, den 25 juni 1845, is niet bewaard gebleven. Het is trouwens opvallend, dat van heel de correspondentie, die
aan missie en consecratie voorafging, in het Archief van de parochie
niets bewaard is gebleven. We zijn dus aangewezen op datgene, wat
pastoor Verhoeven zelf erover geschreven heeft in zijn "Groot Rekenboek" (p. 300-3). Hij begint daar met een schrijven van Mgr. H. den
Dubbelden van 14 mei 1845. Aan de biechtvaders tijdens de missie werden bijzondere volmachten gegeven. Aangewezen werden: de pastoor of
kapelaan van Eindhoven, de pastoor van Strijp en die van Bladel. Ook
de missiepaters kregen deze volmachten. Pastoor Verhoeven mocht van
zijn volmacht alleen gebruik maken in buitengewone gevallen en wanneer
hij uitdrukkelijk gevraagd werd om biecht te horen.
De Redemptoristen bij deze missie waren pater Van der Linden en pater
Van der Zanden. Als extra biechtvaders traden op: deken G.W. van Someren, de pastoor van Bladel G.v.d. Mortel, en de pastoor van Strijp
P. van Grinsven. Later kwam daar nog bij de pastoor van Geldrop, G.
van den Berg. Een heel voornaam doel van de missie was dus wel een
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Met goedkeuring van Mgr. H. den Dubbelden had op 29 juni, de laatste
dag van de missie, de plechtige planting van het missiekruis plaats.
"Het Christusbeeld was verheven voor de communiebank op eene hooge
baar met wit behangen en vercierd met gierlande. Nadat eerst dit
beeld door den Eerw. Pater Van der Zanden was gezegend geworden,
hield den Eerw. Pater Van der Linden eene korte doch indrukwekkende
redenvoering, waarin zijn Eerw. betoogde 1. hoe dat het kruis is
geweest onze verlossing, 2. hoe hetzelve is onze sterkte, en 3. hoe
hetzelve moet wezen onze volharding. Na deze redenvoering werd het
kruis met allen eerbied gedragen door 14 jongelingen buiten de kerk,
waarop de gansche menigte, die zich in de kerk bevond, met stillen
eerbied volgde. Het kruis geplant zijnde verkondigde den Eerw. pater
Van der Linden den aflaat hieraan door Zijne Heiligheid Gregorius
den XVI vervoegd: te weten, tien duizend jaren voor alle geloovige,
welke voor dit kruis vijf Vader onze en vijf weesgegroeten zullen
bidden, welken aflaat ook toevoegelijk is aan de geloovige zielen,
waarna de geheele menigte, die zich buiten de kerk bevond, zich met
e eldsel van onzen goddelijken Verlosser
diepen eerbied voor dit afb
te nederwerpte en in eene stille aandacht vijf Vader onzen bidde."
(Groot Rekenboek, p. 301).
Om het Christusbeeld, waarschijnlijk afkomstig uit de oude kerk in
het d'Ekker, te kunnen plaatsen, had pastoor Verhoeven de oude
schansmuur buiten de kerk laten afbreken en door een hogere en steviger muur laten vervangen. In de twee nissen van deze muur werd aan de
ene kant het Christusbeeld geplaatst en aan de andere kant een beeld
van de Mater Dolorosa, geschonken door pastoor Verhoeven in de hoop,
"dat die goede Moeder van ons alle mij ook zal bijstaan, gelijk zij
haren Goddelijken Zoon heeft bijgestaan, in de ure van mijnen dood,
ten welken einde ik aan alle mijne dierbare schapen, ook na mijnen
dood, aanbevele, zich in het moederlijk hart van die goede Moeder
te bevelen." (Groot Rekenboek, p. 303).
Zoals gebruikelijk gaven de paters v66& hun vertrek een gedachtenisprentje uit, waarop aan de gelovigen konkrete aanbevelingen werden
gedaan voor het onderhouden van hun godsdienstig leven,
De lste juli 1845 verrichtte Mgr. J. Zwijsen de consecratie van kerk
en hoogaltaar. In de altaarsteen werden de relikwieën van de heilige
martelaren Ignatius en Severinus geplaatst. De jaarlijkse herdenking
van deze kerkwijding vierde pastoor Verhoeven met grote luister.
Nuchter als altijd besloot pastoor Verhoeven zijn meer beschouwelijke aantekeningen over de kerkwijding met te vermelden, waar op de
pastorie de bisschoppelijke troon, bij deze plechtigheid gebruikt,
opgeborgen werd (Groot Rekenboek, p. 311).
De Rekening van het jaar 1845 vermeldt de gemaakte onkosten:
1. aan de Eerw. Paters voor aalmoes gegeven
2. aan verschotten door mij gedaan
3. aan gebedekens van de missie
4. aan kaartjens
5. aan huur van de biechtstoelen
6. aan den timmerman voor plaatsen der biechtstoelen
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van het plaatsen van het kruis
7. aan de vracht voor de Eerw. Paters na Hasselt

Wilhelmus, 3-3-1725
f 9,60
5,30
f 157,90

"Voor de kaartjens bij gelegenheid van de Missie" (waarschijnlijk
voor verpachting van plaatsen in de kerk) ontving de kerkekas f 47,50
terug.
(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.
(door A.B. van Cronenburg, Catharinastraat 40 B, Rotterdam)
(vervolg)
N.B. De gegevens waarbij geen plaats wordt

vermeld, zijn afkomstig uit de doopen trouwboeken van OIRSCHOT. Hierbij
dient men niet te vergeten, dat Best
een eigen R.K. parochie had, docE--onder de schepenbank van Oirschot
viel.

138. GISBERTUS ARNOLDUS CROONENBORCH
2-6-1658 te Best
met
Helena Nicolaus Stijnen
V. Arnoldus (van) Croonenborch
Helwig Theodorus Hoppenbrouwers
kind:
Helena, 11-3-1660

28-12-1628 Best

143. GODEFRIDUS VAN CRONENBURG
27-8-1658 te Eindhoven
met
Catharina Mars
V. Paulus Gijsbertus van Cronenburg
M. Ida Godefridus Hendriks
kinderen:
Maria Magdalena, begraven Rotterdam 16-12-1729
Johanna
Digna

145. GODEFRIDA PETRUS VAN CRONENBURGH
28-1-1703 te Best
met
Johannes Rutger van Creijelt
146. GOORDINA VAN CROONENBURG
26-4-1877 te Ebensel
met
Antonius van Agt

140: GISBERTUS PAULUS VAN CROONENBORGH
5-2-1700 te Best
niet
Henrica Godefridus van de Ven
30-4-1698 Best

30- 6-1755 Best
t 14-10-1845 Best

28-1-1787 te Oirschot
met
Anna Maria Adriaen van Cuijck
V. Josephus Joannes van Cronenburg
Catharina Godefridus van der Linden
kinderen: (Best)
Catharina, 30-11-1787
Johanna, 30-8-1792
Adriaan, 2-4-1797
Elisabeth, 7-12-1799
Josephus, 23-1-1802
Wilhelmina, 28-6-1804
Helena, 4-9-1805
Antonius, 2-6-1807
Maria, 7-9-1809

144. GODEFRIDUS VAN CRONENBURGH
31-8-1683 te Stratum
met
Catharina Maas

139. GISBERTUS PAULUS VAN CROONENBORGH
27-2-1696 te Best
met
Joanna Elisabeth Verheijen

141. GISBERT WILHELMUS VAN CROONENBURG
met
Johanna Johannes de Vroom
V. Willem Gijsbert van Croonenburg
NL Elisabeth van de Laek
Kind: (Best)

142. GODEFRIDUS VAN CRONENBURG

147. GOOSSEN AERT VAN CROONENBURGH
17-7-1695 te Best
met
Harsken Joosten van Cuijck
kinderen: (Best)
Arnoldus, 8-3-1696
Maria, 3-1-1700

8-3-1637 Best
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25-6-1702 te Best
met
Arnolda Joannes de Croon
(wordt vervolgd)
3. STAMREEKS VAN FRANS VAN MARTE HANNES TOON HENDRIKKE,
EN VAN FRANS VAN JAN
HANNES TOON HENDRIKKE,
of korter: UNNE TAK VAN DE GROTE VAN DE SANDE'S BOOM UIT BEST
7door de gebr. Hutsen, Broekstraat 4, Best)

(vervolg)
* = geboorte (v66r 1811: doop)
x = huwelijk
t = overlijden of begrafenis
VIII. a. MARTINUS, zoon van Joannes van de Sande
* 15-3-1850
x 26-4-1875 met Helena van Erfoort
kinderen:
1. Maria, * 7-3-1876
2. Joanna Maria
* 4-2-1877
x Antonius Raaimakers
3. Joannes, * 31-1-1878
4. Joannes Henricus (Hein), * 31-3-1879
5. Christianus, * 27-2-1880
6. Joannes
* 24-3-1881
x Henrica van Beerendonk
7. Antonius
* 17-3-1882
x Johanna Scheepens
8. Maria Catharina
* 3-9-1883
x Joannes Franciscus Sche ens
9. Franciscus (zie IX.a.T
10. Marinus, * 6-3-1889
11. Anna, * 11-12-1890
12. Cornelia
* 19-7-1892
x Machiel Habraken (Boxtel)
VIII. b. JOANNES, zoon van Joannes van de Sande
* 8-9-1856
x a. 27-7-1887 met Cornelia, dochter van Joannes Roche (met
dispensatie)
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kinderen uit uwelijk a:
1. Joannes, * 31-5-1888 (pastoor te Oostelbeers)
2. Martinus
* 21-6-1890
x Antonia van de Meulengraaf
3. Joannes Josephus
* 18-3-1892
x Anna Vermeeren (Naaren)
4. Wilhelmus
* 1-2-1894
x Johanna van den Big eiaar
5. Franciscus (zie IX.b.)
6. Anna-Maria
* 29-1-1898
x Adrianus Peynenburg (Boxtel)
7. Wilhelmina
* 4-11-1899
x Adrianus de Wert
8. Antonius, * Z9-5-1902
9. Henricus, * 17-7-1904
IX. a. FRANCISCUS, zoon van Martinus van de Sande
* 28-12-1884
x 30-5-1921 Catharina, dochter van Joannes van den Hurk
kinderen:
1. Martinus (zie X.a.)
2. Cornelia
* 17-2-1924
x Theo Dekkers
3. Johannes
* 16-10-1925
x Johanna Essens
4. Leonardus
* 1-5-1928
x Helena Essens
5. Adrianus -----* 24-5-1932
x Johanna Kuipers
IX. b. FRANCISCUS, zoon van Joannes van de Sande
* 28-1-1896
x 8-6-1932 Joanna van den Hurk
kinderen:
1. Johannes Henricus Josephus (zie X.b.)
2. Johanna Cornelia Margaretha Maria
* 30-5-1934
t 21-8-1959
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a. MARTINUS, zoon van Franciscus van de Sande
* 2-3-1922
x 18-4-1950 met Catharina Hulsen
kinderen:
1. Maria
* 14-1-1951
x 25-5-1973 met J. van de Wal
2. Franciscus (zie XI.)
3. Marinus, * 13-8-1954
4. Johannes, * 7-4-1956
5. Catharina, * 4-7-1959

X.

b. JOHANNES HENRICUS JOSEPHUS, zoon van Franciscus van de Sande
* 21-3-1933
x 5-10-1968 met Celsia Theresia Petronella Verhagen
kind:
1. Frans Willem
* 14-2-1970

XI.

FRANCISCUS, zoon van Martinus van de Sande
* 22-5-1952
x 29-6-1973 Catharina Spijkerboer

4. GASTVRIJHEID
(door J. van Hout, Oirschot)
Dat het vroeger met de gastvrijheid heel wat beter gesteld was dan
tegenwoordig en hoe men daar gebruik van maakte, bewijst het volgende verhaal. Voordat eo de brink in de Notel de katastrofale brand
woedde, stond aan de overkant van een der boederij en langs de weg
naar de molen een houten schop of karhuis. Het behoorde vroeger bij
het huis op de hoek, links van deze weg. Dit was een afstand van
+ 25 meter. Dit zou niet zo erg geweest zijn, ware het niet dat in
deze schop zich de W.C. bevond, die door de bewoners van het huis nog
steeds gebruikt moest worden. Voorwaar een hele opgave om bijvoorbeeld
's nachts de straat over te steken om zijn behoefte te doen. Verder
maakte ook nog deze en gene van dit zo noodzakelijk gerief gebruik
"Deze en gene" waren de bewoners van Laageind en Snepseind, als deze
ter kerke gingen. Maar hier laat ik mijn zegsman aan het woord:
"We moese un uur lope vur dè we aon de kerk waore. Dè was dik noggal
lang um ut op te haauwe. Veural ut vraawvolk hatter noggal moeite mi.
Zo kon ut gebeure ès we over den auwe kerkpad ginge over ut Hèlder èn
in den donkere dè ons moeder ter hogte van de Ermhoef ammel harder
begos te loge. En ès we dor dan iet van zinne, dan krége we zeker te
heure: ik moet wel vlug affeseren (opschieten) want anders haol ik ut
hilske bè Peer van Hout nie mer, Mestal haolde ze ut wel, mer daor
stonne dik al een par wèès die heur al vur waore. Enne keer heegut
ons moeder nie gehaold; toen moes ze oan den afgebrande struik gaon
zitte tierewijle dè wij op den utkijk moese gaon staon. Ut mansvolk
hiel ut mestal wel ut tot Den Oudens hof of daorumtrent, of ut moes

—40zèn dè ge aon den dunne waort, dan liepte ok wel is nao Peere hske,"
Tot zover mijn zegsman en meerderen hebben dit beaamd.

XII.

UIT DE DORPSHUISHOUDINGEN DER BEERZEN
(door J.M.N. Broeders)

De rekeningen der verpondingen
De verpondingen waren een belasting, die ten behoeve van het land
werd geheven op Onroerende goederen. Ze behoorden dus tot de reële
lasten. Anders dan bij de dorpsrekening trad hier geen burgemeester
op, maar een kollekteur. Zo'n kollekteur had bij een openbare verpachting op zich genomen tegen een bepaalde vergoeding de belasting
te innen. De rekeningen zijn vrij simpel van opzet; daarover behoeft
hier niet uitgewijd te worden.
De door Middelbeers op te brengen verpondingen bedroegen nominaal
f 335.14.0, maar deze som behoefde men zelden te betalen. Santvoort
meldt, dat de Staten Generaal bij resolutie van 5 oktober 1736 vergund hadden te volstaan met 2/3 deel van dit bedrag over de jaren
1737 tot en met 1746, zodat men in feite f 253.14.0 af moest dragen,
Oostelbeers moest nominaal f 762.16.0 opbrengen, maar ook dit bedrag
was met 1/3 deel verminderd bij laatstgemelde resolutie, zodat men
in feite f 558.16.0 had te betalen. Te Oostelbeers werden blijkbaar
de verpondingen geïnd over de gehele Pastorije of Heische tiende,
hoewel deze tiende gedeeltelijk onder Westelbeers lag. Om dit te
vereffenen werd aan de regenten van Westelbeers jaarlijks f 6.0.0
doorbetaald.
Westelbeers moest f 404.6.0 opbrengen. De manualisten vermelden geen
van drieën remissies (verminderingen) voor dit dorp (48).
De beden
Ook de beden waren reële lasten. Zij werden dus op het onroerende
goed geheven. De inning werd verpacht aan een kollekteur. Het totaal
van het bedenboek in Middelbeers was f 66.3.11. Deze som werd jaarlijks zo dikwijls omgeslagen als tot de voldoening van de in het geheel op te brengen beden, zijnde f 151.18.14, nodig was. AlS we ree
kening houden met de inningskosten, zullen we de vermenigvuldigingsfactor op 21 mogen stellen.
In Oostelbeers bedroeg het totaal van het bedenboek f 82,8.0. Ook
hier werd deze som omgeslagen tot men het op te brengen bedrag aan
beden van f 237.0.0 bereikt had. Vermoedelijk lag hier de vermenigvuldigingsfactor op omtrent 3.
In Westelbeers ontliepen het totaal van het bedehboek en de werkelijk op te brengen bede elkaar niet veel. Voor de eerste som wordt
opgegeven f 113.18.8 en voor de tweede f 121.17.10 volgens Santvoort.
Jan van Heurn vermeldt alleen het laatste bedrag en stelt dit op
f 121.17.12. De vermenigvuldigingsfactor zal hier zeker niet hoger
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zijn geweest dan i (49).
De gemene middelen De gemene middelen waren geen reële, daar personele lasten. Ze werden
niet op de onroerende goederen geheven, maar deels op de inkomsten
daaruit, deels op het vee, deels op het verbruik van •levensmiddelen
(als accijnzen) en deels in de vorm van vaste bedragen per hoofd van
de bevolking. In het laatste geval viel de jeugd onder'16 jaar in een
laag en de ouderen in een hoog tarief,
De naam gemene middelen danken deze belastingen aan het feit, dat zij
anders dan de reeds genoemde oorspronkelijk niet geheven werden ten
bate van het eigen land, dus niet ten behoeve van Brabant, maar ten
bate van de in de Staten Generaal vertegenwoordigde Nederlanden gezamenlijk. Ze werden dan ook wel generale middelen genoemd (50). De inning werd verpacht aan een kollekteur.
Santvoort geeft voor Middelbeers de volgende bedragen.
Hoorn-geit en besaayde mergen
f 182. 4. 6
Wynen, Brandewynen etc.
- 54.'9. 0
Beestiaal
- 35.11. 1
Hoofd-gelt in plaatz van Gemaal
- 96. 5. 0
Randcoen-penningen
- 20. 8. 8
Renris als op de Verponding (51)

1 388,17,15
- 55. 0. 0

Rest

1 333.17.15

Jan van Heurn meent, dat het hoorngeld en bezaaid een gulden meer op
moesten brengen. Het bedrag van het hoofdgeld verdubbelt hij tot
f 192.10.0 en hij vermeldt behalve de genoemde belastingen nog de
"Kleine speciën met het rancoen", waarvoor men f 47.14.0 moest dokken,
Zijn totaal komt aldus op f 533.16,15, terwijl hij over remissies
zwijgt. Evenals Jan Hendrik van Heurn merkt hij op, dat Oostelbeers
en Middelbeers beurtelings als vacatiegeld voor de verpachting f 1.0.0
in uitgaven mochten brengen.
Zoals gewoonlijk liggen de bedragen voor OostelbeerS aanzienlijk hoger dan die voor Middelbeers. Santvoort geeft het volgende staatje:
Hoorngelt, en besaayde mergen
1 273. 6.10
Wynen, Brandewynen etc.
- 81.13. 4
Beestiaal
- 53. 6.11
Hoofdgelt in plaatz van Gemaal
- 131. 2. 8
Randcoen-penningen
- 30.12. 8
Remis als op de Verpondingen (51)

f 570. 1. 9
- 82. 0. 0
f 488. 1. -9

Jan van Heurn stelt het hoorngeld en bezaaid op f 273.6.11.
Ook hier verdubbelt hij het hoofdgeld en brengt dat op f 262,5.0 en
vermeldt extra de "kleine speciën met het rancoen" ten bedrage van
f 71.11.0. Als totaal geeft hij op f 772.15.2.
Evenals zijn voorganger Jan Hendrik van Heurne bericht hij, dat de

vier schepenen, die de diverse kohieren samenstellen, daarvoor tesamen -1 5.0.0 in rekening mogen brengen.
De gemene middelen van Westelbeers worden door Santvoort enigszins onduidelijk opgegeven:
f 194. 8.12
Hoorn-gelt en besaayde mergen
- 26. 2. 4
Wynen, Brandewynen en Bieren
- 36. 2. 4
Beestiaal
- 39. 7. 8
Hoofd-geit in plaatz van Gemaal
"Randcoen"-penningen vermeldt Santvoort niet en hij geeft evenmin een
totaal. Jan Hendrik van Heurn heeft naast de drie eerste posten, in
de marge dus, aan "Rancoenen" opgenomen respectievelijk f 14.11.12,
f 1.19.3 en f 2.14.3. Als men deze bedragen bij elkaar optelt krijgt
men exact het bedrag van f 19.5.2, dat Jan van Heurn later in zijn
staatje opnam voor "Rancoen". Het totaal had bij Santvoort dus moeten
luiden f 315.5.14.
Jan van Heurn vermeldt niet alleen het "Rancoen", hij verdubbelt als
gebruikelijk het hoofdgeld en neemt ook hier de "kleine speciën met
het rancoen" ten bedrage van f 68.16.0 op. Als eindbedrag verkrijgt
hij dan, zoals te verwachten was, f 423.9.6.
Tot zover de manualisten, die verder geen aandacht schenken aan de
kerk- en armenrekeningen als niet tot hun domein behorende (52). Aan
hun hand hebben we een tochtje kunnen maken door de Beerse dorpshuishoudingen. Hoe zit het nu met de rekeningen zelf?
Anders dan men zou verwachten berusten deze rekeningen niet in, het
gemeentehuis te Middelbeers. Ze zijn met de rest van het oude administratieve archief omstreeks 1930 door de toenmalige provinciale inspecteur, mr. J.W.P.A. Smit naar 's-Hertogenbosch gehaald, waar het
geheel nog altijd in het rijksarchief opgeslagen ligt zonder evenwel
officieel deel uit te maken van de collecties archivalia des rijks.
Het archief is slechts voorlopig geordend door de toenmalige volontair
bij het rijksarchief, J. de Jong, die later archivaris van Nijmegen
zou worden. Een inventaris is niet aanwezig.
Wij hebben niettemin geconstateerd, dat de oudste der bewaarde rekeningen van Middelbeers loopt over het jaar 1 oktober 1669 - 1 oktober
1670. Voor Oostelbeers begint de reeks pas in 1703. De rekeningen van
Westelbeers maken ten onrechte (53) deel uit van het administratief
archief van Hilvarenbeek.
Natuurlijk bevatten de rekeningen zelf tal van interessante posten,
die voor de manualisten van minder belang waren. Zij hadden alleen
oog voor de posten, die zij ook in andere jaren konden verwachten.
Voor het aangeven van de grote lijnen geven de manualen stof genoeg.
Alleen bij wijze van illustratie hebben we hier en daar wat geciteerd
uit de rekening over 1787 van Middelbeers.
Noten:
48, Men vergelijke deze bedragen met de totalen van de diverse verpondingsboeken, als opgegeven bij de reële lasten (hoofdstuk twee van
inkomsten der dorpsrekening) en de opgaven van Mr. C. van Breugel.
Volgens deze laatste waren de aanslagen in 1567 voor Oostelbeers
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f 576.0.0. (Historia Agricultura, deel VIII (Groningen, 1965)
pag. 469 en 499 respektievelijk 465 en 492. Waarom Oostelbeers
in de 18e eeuw nog steeds aangeslagen werd op het peil van 1567
terwijl Middelbeers en Westelbeers veel lager uit de bus kwamen
is nog duister. Westelbeers blijkt in 1699 reeds op f 404.6.0
te "zitten". (Resolutie Staten-Generaal 2 mei 1699)
49. De opgaven van Mr. C. van Breugel voor het jaar 1567 zijn vrijwel gelijk aan de 18e eeuwse bedragen.
50. Zie het artikel "Belastingen in Noord-Brabant vffir 1648" van
mej. drs. E.H. Korvezee in de Varia Historica Brabantica, deel
TV, vooral pag. 104 vv.
51. Santvoort zal enkel bedoeld hebben, dat de vermindering eveneens
voor tien jaar gold. Naar het bedrag gerekend kan ze gesteld
worden op 1/7.
52. Voor ons is er ook weinig aanleiding om in dit verband deze rekeningen te bespreken. Uiteraard zijn de uitgaven weinig stabiel. Daar de kerk- en armenrekeningen oorspronkelijk niet uit
de dorps- maar uit de parochiële sfeer stammen, zou men door de
verbondenheid van Middel- en Westelbeers in dezen een zuivere
vergelijkingsgrond tussen de drie Beerzen - alleen als "dorpen",
als financieel zelfstandige eenheden zijn ze immers onder één
noemer te brengen - weer vertroebelen.
53. Bij besluit van het Departementaal Bestuur van Bataafs Brabant
van 16 augustus 1803 werd Middelbeers toegevoegd aan het schoutambt van Oostelbeers en ging het dorp met Middelbeers en Oostel7
beers een rechtbank vormen. In dezelfde resolutie werd bepaald,
dat alle schrifturen in het Hilvarenbeekse archief die enkel betrekking hadden op Westelbeers overgegeven moesten worden aan de
secretaris van Oost- en Middelbeers. Aan dit bevel is ondanks
felle strijd van Beerse kant en herhaalde aanmaningen vanuit
's-Hertogenbosch nooit gevolg gegeven.
(wordt vervolgd)

XIII. 1. DE HEREN VAN VUGHT EN OIRSCHOT IN DE 12de EN 13de EEUW
1. Het ontstaan van het Oirschotse kapittel, en zijn eerste
weldoeners.
(Door.T. Klaverman, Eindhoven)
In zijn "Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, SintOedenrode en Oirschot" toont A.M. Frenken duidelijk aan, dat het kapittel van Oirschot niet in 1268 gesticht is door hertog Jan I van
Brabant en ridder Daniël van Oirschot - zoals vóór en ook nog jaren
na zijn belangwekkende studie wel beweerd is -, maar dat het omstreeks
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de Oirschotse kanunniken in 1618 het zeer aannemelijk vindt, dat het
kapittel omstreeks 1200 gesticht is door hertog Hendrik I van Brabant (1190 - 1235) en een ridder Daniël van Oirschot, dan slaat hij
naar mijn mening waarschijnlijk de plank mis (2). Er wordt namelijk
in het liber anniversariorum (jaargetijdenboek) van het Oirschotse
kapittel, dat uit het begin van de 15de eeuw stamt (3), met geen
woord over een stichter gerept. Bovendien komt geen van de beide
personen, die Frenken als de vermoedelijke stichters noemt, in het
jaargetijdenboek voor. En verder waren + 1200 de heren van Vught
halfheren van Oirschot, zoals ik aannemaijk hoop te maken, zodat
er voor een Daniël, ridder en heer van Oirschot, in die tijd geen
plaats is.
Het ligt het meest voor de hand, dat het kapittel van Oirschot, evenals dat van Sint-Oedenrode en Hilvarenbeek, in de 12de eeuw uit een
klerkencollege is ontstaan (4), bij welke omzetting de beide heren
van Oirschot hun medewerking kunnen hebben verleend. Ook zullen de
laatsten bij de bouw van de kapittelkerk, de Sint-Pieter, hebben geholpen. Op deze medewerking wijst mogelijk een oorkonde van 1395,
waarin hertogin Johanna van Brabant spreekt "van onser kerken van
Sente Peters" (te Oirschot) "die oase vorders hebben helpen maken
ende stichten" (5). Het kapittel van Hilvarenbeek bestond reeds in
1157, dat van Sint-Oedenrode al vffir 1170 (6), en dus is er een behoorlijke kans, dat ook het kapittel van Oirschot, dat met de twee
genoemde kapittels altijd nauw verbonden was en bovendien in dezelfde streek lag, ook in die tijd ontstaan is. Een tijd, die gekenmerkt
werd door het ontstaan van tal van religieuze stichtingen, vaak het
werk van de vorsten en hoge adel, als gevolg van een herleving van
de vroomheid na ongeveer 1100. Men denke aan de stichting van Postel,
Berne, Averbode, Oostbroek, enz..
Ook de namen van enkele weldoeners uit de hoge adel, die in het jaargetijdenboek vermeld worden, namelijk Willem, heer van Stapele, die
aan het kapittel de tiende, genaamd de Beverecker, schonk, en Willem,
heer van Vught, van wie de kanunniken 12 denariën in Eertbrugghe (te
.
Oirschot) hadden, doen vermoeden, dat het kapittel niet lang v66r
1170 is ontstaan. Weliswaar is er geen waterdicht bewijs te leveren
dat de Willem, heer van Stapele, in een oorkonde van 1167, dezelfde
is als onze weldoener, maar een andere Willem van Stapele is na 1150
niet bekend en - zoals we zullen zien - nauwelijks na 1219 te plaatsen, terwijl ook Willem, heer van Vught, zeker v(56r 1219 geleefd moet
hebben.
Noten:
1. Frenken t.a.p., blz. 168
2. Idem, blz. 166
3. Bewaard in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch, archief Oirschots
kapittel. Een gift uit het jaar 1410 is nog ingeschreven door de
hand, die de oudste aantekeningen maakte.
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5. Rijksarchief 's-Hértogenbosch, archief Oirschots kapittel.
6. Franken t.a.p., blz. 5 en 18. W. Heesters - C.S.M. Rademaker,
Geschiedenis van Sint-Oedenrode, blz. 44.
(wordt vervolgd)

XIII. 2. WOUTER VAN OIRSCHOT
(door Mechelien Spierings)
In het jaargetijdenboek van het Kapittel van Oirschot, dat bewaard
wordt in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch {archief Classis nr.
138), komen namen voor die ieder die belangstelling heeft voor de
oudste geschiedenis van de Meierij moeten interesseren.
Genoemd worden bijvoorbeeld Heer Dirck van Herlaer, ridder, en Goyaert van Herlaer, ridder. Hun namen zal men straks kunnen lezen in
het Oorkondenboek van Noord-Brabant, dat ter perse is, en wel tussen
de jaren 1240 en 1280. Dit moge volstaan om aan te geven tot welke
hoge ouderdom de vermeldingen in dit overlijdensregister opklionen.
We zullen nu stilzwijgend voorbijgaan aan de namen van Dirck van
Dynter, ridder, Heer Willem van den Bossche, ridder, Heer Gerong,
investiet van Den Bosch, Agnes, Vrouwe van Vocht, Heer Henrick van
Helmont en Kathelijn, dochter van Heer Godevaert van Helmont. De
persoon, die ons voor het moment interesseert, is Daniel, die in
dit Doodboek genoemd wordt: Heer van Oirschot, wiens voornaam men
onwillekeurig in verband brengt met Heer Daniel van Vochte, wiens
zoon Wouter eveneens vermeld is in dit boek met een jaargetijde.
In een oorkonde van 8 juli 1293 van Aleit de oudere (van Heinsberg)
gravin van Kleef en haar zoon Dirck (J.H. Hennes: Urkundenbuch des
Deutschen Ordens nr. 319) komt voor onder de getuigen: "Daneko de
Orscheyt". Deze Daniel wordt in de boeken van P. de Brouwer (Geschiedenis van Hilvarenbeek), A. Frencken (Documenten betreffende
de Kapittels van Hilvarenbeek etc.) en J. Schutjes (Geschiedenis
van het Bisdom van 's-Hertogenbosch) genoemd als half-heer van Oirschot. Een Heer van Oirschot en de Hertog van Brabant als andere
Heer moeten de stichters geweest zijn van het Kapittel van Sint Peters in Oirschot. Nog in 1298 worden de statuten van dit kapittel,
naar zij mededelen, door de hertog èn door Heer Daniel bekrachtigd.
Er waren in de Meierij meer van die gedeelde heerlijkheden. Ook Hilvarenbeek schijnt zo'n gedeelde heerlijkheid te zijn geweest. De genoemde schrijvers menen dat het de Van Herlaers waren die de halve
heerlijkheid Hilvarenbeek te leen hielden van het bisdom Luik; maar
geen van drieën kunnen zij aangeven waarop dit steunt. Nu is het gevaarlijk de benamingen "Van Herlaer" en "Heer van Herlaer" zonder
onderscheid te gebruiken. Dat bewijst Dr. G.P.J. Bannenberg in zijn
artikel "De Schependomszegels van Hilvarenbeek" (in Varia Historica
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Herlaer was nièt gehuwd met Ermgart van Kleef. Gerard van Loon, gehuwd met Aleit, was in 1310 heer van Herlaer. Beiden verkochten in
1314 Herlaar aan Gerard van Hoerne, die toen nog gehuwd was met Johanna van Leuven-Gaesbeke. Na overlijden van Johanna omstreeks 1315
huwt Gerard van Hoerne dan Ermgart, dochter van Dirck van Kleef. Uit
de kopie van de koopbrief van Herlaar, die bewaard wordt als afschrift in het Huisarchief van Helmond, blijkt niets van een band
van Herlaar met Hilvarenbeek. Toch is het heel goed mogelijk, dat
Gerard van Hoerne in 1310, dus voordat hij heer werd van Herlaar,
heer was van Hilvarenbeek. In de eerste plaats vermeldt het cijnsboek van de hertog van Brabant van omstreeks 1340 (ARA Brussel, Rekenkamer nr. 45038) bij Hilvarenbeek, dat de cijnsen aldaar gemeenschappelijk eigendom zijn van de hertog èn van de Heer van Hoerne.
In de tweede plaats verhaalt Butkens in Trophées de Brabant, deel II
pag. 77, dat Gerard van Hoerne Herlaar verwierf en Hilvarenbeek met
Diessen verkocht, waarbij hij helaas niet vermeldt waarop dit steunt.
Uit het verdere verloop van de geschiedenis weten we dat Rogier van
Leefdael heer werd van Hilvarenbeek, maar op 1 januari 1329 noemt
deze Rogier zich nog slechts heer van Oirschot en van Perke (men
zie Mr. F.F.X. Cerutti: Middeleeuwse Rechtsbronnen van de Stad Breda, deel I pag. 139 nr. 140). Ook Oirschot moet Rogier van Leefdael
door koop verworven hebben.
Eveneens bij Butkens in deel II leest men bij "Oirschot", dat dit
door Adam van Oirschot in 1328 werd verkocht. Het is duidelijk, dat
zowel de naam als het jaartal fout moeten zijn.
Nu zijn een jaar of wat geleden door het gemeentearchief van Oirschot
kopieën verworven van stukken uit het archief van de Familie de Merode, die betrekking hebben op Oirschot. De kopie waar het mij nu om
gaat, is een vidimus van een verkoop voor schepenen van Den Bosch van
15 juli 1320, waarbij Wouter van Oirscot zijn goederen aldaar verkocht
heeft aan Heer Rogier van Levedaele. Heer Gerard, heer van Hbrne en
Altena, treedt daarbij op als borg ter zake van de verplichtingen
(lees: schulden), die Wouter had bij de Lombarden (lees: geldschieters). Gerard waarborgt, dat deze lieden Heer Rogier voor die schulden niet zullen lastig vallen. Op 21 juli daaropvolgend tekent Wouter van Oirscot.... een kwitantie voor 1300 pond. Deze brief sluit
duidelijk aan bij de verkoping door Wouter van Oirschot, zoon van
wijlen Heer Daneken van Oirschot, ridder, van al zijn goederen in
Oirschot, waaronder de heerlijkheid, alle rechten, cijnzen en allodiale goederen (Spoordonk?) aan Rogier van Leefdael. Deze verkoop voor
schepenen van Den Bosch geschiedde op 24 april 1320, volgens de kopie
die daarvan bewaard is in het schepenarchief van Oirschot en die is
afgedrukt in Campinia, eerste jaargang, op blz. 42. Blijkbaar kon de
koop pas beklonken worden in juli daaropvolgend, nadat Gerard van
Hoerne zich garant had verklaard voor de schulden van Wouter.
Rogier van Leefdael was gehuwd met Agnes van Kleef en Gerard van Hoerne met Ermgard van Kleef. Maar het voorgaande wekt het vermoeden, dat
er ook eén betrekking bestond tussen Gerard van Hoerne, heer van Her-
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De vraagtekens over de relatie tussen Oirschot, Hilvarenbéek en Herlaer zijn hierdoor nog niet verdwenen. Ook heeft men de neiging een
verband tussen de Sint Peters-kerken te zoeken (Hilvarenbeek, Oirschot, Boxtel, Vught en Berlicum).
Alleen minutieus arrangeren van de voorhanden zijnde feiten kan de
oude geschiedenis van onze streken tot klaarheid brengen.

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN
(vervolg)

16.

REGLEMENT VAN HET SINT -AMBROSIUS-BIJENGILDE TE OiRSCHOT
(vervolg)

21.
Deese ses persoonen sullen als proosten deeser sociëteyt bleyven den
teyd van drie aaneenvolgende jaaren, te beginnen met den sevenden december 1700 vijfensestig; en telkens alle drie jaaren de drie oudste
of eerstgenoemde sullen afgaan en dan weeder drie andere benoemt worden; dus dat altoos de proosten ses jaaren sullen regeeren,
22.
Vervolgens sullen in plaats van Johannes van den Heuvel, Jan Donkers
en Adriaan van Roij op den seevende december 1700 agtensestig drie
nieuwe proosten gekoosen worden.
23.
Die eens proost geweest is, sal tenminsten drie jaaren moeten wagten
eer hij weer tot proost kan gekoosen worden, als wanneer na verloop
van dien teyd denselven weeder verkiesbaar sal weesen, dog het sal
hem ook vrij. staan sulks aan te neemen dan niet.
24.
En vermits deese ses persoonen in haare vergaderinge sijnde en over
saake deese confrerie betreffende eenige conferentiën hielden waarin
de stemmen soude kunnen staaken, en dus haare deliberatiën vrugteloos
afloopen, is geresolveert, een seevende persoon te kiesen tot opperproost om de concludeerende stem te hebben.
25.
Is met eenparige stemmen tot oppetproost en president deeser Ambrosiaan Broederschap verkooren: de heer Henricus Franciscus Clercx, en
sulks voor sijn leeven lang geduurende; wordende denselve heer Clercx
dus tot opperproost der overheeden en leeden deeser sociëtijt erkent.
26.
Wanneer den dag tot de verkiesing van drie nieuwe proosten is, soo
sal door de gelijke broederschap eene nominatie van twtalef persoonen
uit den haare gemaakt worden, en deselve aan den president en proos-
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Indien een proost binnen den teyd sijner regeeringe komt te sterven,
den opperproost binne drie weeken naa des overleedene proosts
I)cgraffenisse vergaaringe beleggen van alle de present sijnde broedewelke sullen overleeveren een nominatie van vier persoonen,
tk
waaruit den opperproost en proosten binnen ses weeken iemande tot
nieuwe proost sullen verkiesen.
28.
Wanneer den president of opperproost deeser broederschap komt te
sterven, soo sal binnen ses weeken naa desselfs begraffenisse een
ander tot president gekoosen worden, en de alsdan in der teyn regeerende proosten sullen iemand uit haar sesse tot opperproost moogen noemen sonder teegenseggen van de broederschap; en indien deselve proosten het onder hen niet eens konde worden, soo sal de verkiesing van een president of opperproost weesen aan de gelijke broederschap bij meerderheid van stemmen.
29.
Nadien het noodig is dat deese sociëtijt meede tot bewaaring van alle chartres, papieren, documenten, obligatiën, gelt, rentebrieven en
wat het ook soude mooge weesen een bekwaam en welgegoeyd persoon
heeft,
30.
is met eenparige stemmen tot griffier en boekhouder deeser Ambrosiaan
Broederschap verkooren monsieur Johannes van den Heuvel, en sulks
voor sijn leeven lang geduurende; wordende denselve Van den Heuvel
dus tot griffier en boekhouder of secretaris deeser sociëtijt erkent.
31.
Als den boekhouder deeser sociëtijt komt te sterven, soo sal meede
ses weeken na desselfs begraffenis een ander griffier worden verkooren, en daarontrent gehandelt worden als articul agtentwintig bij het
verkiesen van een president geordonneert is.
32.
Onder den griffier sal alles berusten wat ontrent deese Ambrosiaans
Broederschap concerneert, en waarvan hij een recepisse aan den opperproost sal geeven; sullende den president ook altoos visie en acces
tot alle stukken hebben.
33.
Den griffier of boekhouder sal, als minister, in alle de vergaaderinge altoos present kunnen weesen, en in deselve alleen een adviseerende stemure hebben.
34.
Alle de provenuen van boetens, van penningen der verpachtinge en verdere voordeelen meerder sullen door den opperproost en proosten aan
den griffier worden overgegeeven telkens als die ontfangen bennen,
teneynde daarmeede te handelen als den president en proosten ten mees-
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te behooren.
35
Is meede goedgevonden, dat ten behoeve van den president, proosten,
griffier en geheele broederschap een knegt sal worden aangestelt ten
dienste deeser sociëtijt.
36
D'aanstelling van een knegt sal altoos sijn en blijven aan.den opperproost en proosten na haar welgevallen, gelijk meede het reguleeren
van sijn loon of huur; sullende den opperproost en overheeden den
knegt altoos konnen bedanken en weeder een ander aanstellen, en desnoods sijn loon vermeerderen of verminderen na haarlieden goedvinden.
37
Den knegt sal gehouden en verpligt weesen, den president en proosten
soo ook alle de leeden der broederschap te dienen, behulpsaam te
weesen en in alles redelijke saaken te gehoorsaamen.
38
Wanneer één der proosten ofwel der broederen komt te sterven, sal den
knegt daar voort kennisse van geeven aan den opperproost en de verdere proosten, soo ook aan alle de broederen, omdat deselve behoorlijk
ter begraffnis van den overleedene soude kunnen koomen, op de boete
volgens articul seeven.
39
Het sal aan den opperproost vrij staan, soo meenigmaal als hij hetselve noodig oordeelt eene vergaaderinge der proosten te laaten beleggen om alle voorkoomende saaken te reguleeren; en indien de proosten of ieder derselve niet compareeren, soo sullen ieder van hen ten
behoeven deeser sociëtijt verbeuren veertien stuyvers, geene uytgesondert als desulke die belet waaren, gelijk articul seeven is geresolveert.
40.
Het sal meede aan den opperproost en proosten vrij staan, soo meenigmaal als sij het noodsakelijk sullen bevinden eene vergaaderinge van
alle de broeders te beleggen, dier meede gehouden sullen sijn te compareeren op een boete voor ieder van hen te verbeuren van seeven
stuyvers, en daarvan niemant geëxcuseert als die bij articul seeven.
41
Indien den president, de proosten of den griffier op den seevende
december van ieder jaar, sijnde Ambrosius' dag, patroon deeser sociëtijt, niet compareert, sal ieder der overheeden verbeuren twintig
stuyvers; en eenieder der broeders dien dag niet compareerende verbeuren tien stuyvers; en so Ambrosiusdag op een sondag komt, dan
daags daarna, volgens articul één; alles ten behoeven deeser sociëteyt; sijnde weeder niemant hiervan vrij, als volgens articul seeven.
42.
Om het respect hetgeene de broeders aan den president, proosten en
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word bij deese gestatueert en vastgesteld, dat, soo iemand des broeders sig verstoutede, staande vergaadering sig direct of indirect
t'opponeeren teegens den president, griffier of proosten, 'tsij teegens hen alle in het geheel of teegens eenieder van hen in het besonder wanneer in functie sijn, telkens sal verbeuren seeven stuyvers.
(wordt vervolgd)

