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I.

HET LANDGOED TE BAEST IN OOSTELBEERS
door J. Lijten

Op 13 november 1997 werd in de kunstkring te Oisterwijk door de gedeputeerde
voor cultuur mevrouw drs. H.M.A. Magis-Habets de Brabantse monumentenprijs
uitgereikt, in 1997 toe te kennen aan het meest monumentale landgoed in de provincie. Deze prijs voor let mooiste landgoed in Noord-Brabant' werd door haar
uitgereikt aan de heer J.H. van de Mortel, eigenaar en beleidvol beheerder van het
landgoed te Baest in Oostelbeers tegenwoordig horend tot de gemeente Oirschot
in aanwezigheid van de burgemeester en vertegenwoordigers van heemkunde en
heemschut uit de gemeente Oirschot.
Ofschoon er over dit landgoed reeds een paar publicaties in Campinia verschenen
zijn,' ) meenden we toch een wat uitvoeriger historische bespreking aan deze parel
van Oostelbeers en Oirschot te moeten wijden, te meer omdat de regionale pers
zeer sober was in haar berichtgeving omtrent dit gebeuren, ofschoon enkel weken
later een sympathiek intervieuw met de heer van de Mortel werd geplaatst.
Het landgoed is niet alleen prachtig, maar heeft ook een traceerbare geschiedenis
van meer dan zevenhonderd jaar.
Opduikend uit de nevel der eeuwen
Wanneer de naam Baest in de oudste geschreven bronnen voor het eerst genoemd
wordt, moet er reeds een en ander met het goed gebeurd zijn.
D.d. 1267.07.28 bepaalde hertogin Aleidis van Brabant, dat de abt en het convent
van Berne 'alle recht dat zij hadden in het bos van Baest, waarover zij zich
beklaagd hadden, dat hun onrecht was aangedaan', mogen bezitten als allodium
(onafhankelijk eigengoed). 2 Uit de enigszins vage formulering van de hertogelijke beslissing zullen we kunnen concluderen, dat het bezit in Baest door de hertog
vóór 1267 aan de abdij van Berne was verkocht. Uit het vervolg van de zaak is af
te leiden, dat de abdij het beheer van dit bezit had toevertrouwd aan inwoners van
's-Hertogenbosch, die in de loop van de tijd dit goed waren gaan beschouwen als
hun eigendom, zoals dat ook geschied was door Jan van Amstel bij zijn beheer van
de goederen van Jan van Leefdaal in Herpen.3)
De bij de hertog(in) door Berne ingediende klacht is onderzocht door de schout
van 's-Hertogenbosch 4) en door heer Robert van Heusden, diens broer Henrik 5) en
meer anderen.
In tegenstelling tot de scheidsrechterlijke beslissing in 1344 in de zaak van
Leefdaal - van Amstel werd hier door de hertogin geen regeling getroffen voor het
beheer en de vergoeding daarvoor. De abdij van Berne zal daarom de veiligste weg
gekozen hebben en haar bezit van Baest hebben verkocht aan de Bossche beheerders, want 50 jaar later zou de abdij van Tongerlo het landgoed Baest kopen van
enkele Bosschenaren.
Om beter zicht te krijgen op het beleid van Tongerlo, is het goed eerst kennis te
nemen van de wijze, waarop de abdij vaste voet kreeg in Oostelbeers.

De abdij van Tongerlo verkrijgt de parochie Oostelbeers.
Het is een hardnekkig misverstand, dat de Brabantse abdijen zoals Tongerlo en
Postel in onze streek gekerstend en parochies gesticht zouden hebben. In feite hebben zij verscheidene eigenkerken van de bezitters gekocht. Ook wanneer in een
akte sprake is van 'schenking' van een kerk, kan men veilig aannemen, dat aan die
'schenking' een 'schenking' door de abdij is voorafgegaan.6)
Hoe Tongerlo aan de parochie Oostelbeers kwam, is wel niet helemaal duidelijk,
maar enkele oorkonden uit de twaalfde en dertiende eeuw maken ons duidelijk,
hoe Tongerlo door lange-termijn-beleid de parochie helemaal in handen wist te
krijgen.
Het is goed ons vooraf te realiseren, dat in die tijd Oostelbeers met Hoogeloon één
parochie was, waarvan de kerk in Oostelbeers stond, waar nu nog de oude toren
staat, helemaal aan de grens van de tegenwoordige parochie. Vermoedelijk woonden er toen reeds in Hoogeloon (met Hapert) meer mensen dan in Oostelbeers. In
feite werd de parochie in die tijd meestal aangeduid met de naam Loon of Lon
voor Hoogeloon.
Pas in de akte van 1207 wordt duidelijk uitgesproken, dat Hoogeloon en
Oostelbeers toen één kerk hadden en dus één parochie vormden?) (Zie bijlage II)
Daar wordt echter niet duidelijk, hoe de verhouding was tussen de twee partijen in
die akte, Tongerlo en de familie van Rode. Deze verhouding is, rekening houdend
met deze akte, af te leiden uit de oorkonde d.d. 1186.09.068) (Zie bijlage I)
Paus Urbanus III bevestigt daar Tongerlo in het bezit van grondgebied in Hoogeloon met de helft van de tiende van heel dat dorp (lees: ook van Oostelbeers) en
de helft van het stichtersrecht. Het recht van de stichter van een kerk of het patronaatsrecht was het recht tot voordragen van de pastoor. Tongerlo had dus in 1186
de helft van dat recht. Met wie de abdij dit recht deelde, wordt pas duidelijk in de
akten van 1207 en kort nadien: het was de familie van Rode.
Dit recht kon zo gedeeld zijn, dat de twee patroons gezamenlijk de nieuwe pastoor
voordroegen of dat ze het bij toerbeurt mochten doen. In beide gevallen vroeg de
verdeling om moeilijkheden, die er dan ook geweest waren en die de partijen
trachtten op te lossen in de akte van 1207.9)
Deze akte is een (ingewikkelde) regeling van een conflict tussen de abt van
Tongerlo en ridder Gijsbert van Rode (Sint-Oedenrode), hoewel de overeenkomst
wordt gesloten tussen Boudewijn van Leuven, die door de abt als pastoor was
voorgedragen, en Diederik de zoon van Gijsbert van Rode, die de kandidaat was
van zijn vader.
Blijkens de regeling van 1207 waren beide voorgedragen kandidaten bedoeld als
pastoor-in-naam, wiens functie door een vervanger vervuld zou worden. Er wordt
afgesproken, dat Boudewijn pastoor-in-naam zal zijn en de vervanger zal aanwijzen maar dat Diederik de inkomsten van de parochie zal hebben tegen een jaarlijkse betaling aan Boudewijn te Tongerlo van anderhalve mark Keuls en vijf pond
was.
Het was een vrij gekunstelde regeling, die ook weer moeilijkheden opriep. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat men tot een nieuwe regeling kwam, die helaas niet
gedateerd is, maar niet zo lang na 1207 getroffen zal zijn.10) (Zie bijlage III)
Hieruit blijkt, dat Boudewijn afstand gedaan heeft van het pastoraat-in-naam en
dat de abt van Tongerlo Diederik, intussen kanunnik van Sint-Oedenrode, als pas-
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toor-in-naam heeft aanvaard onder voorwaarde, dat de abt na de dood van Diederik vrij de pastoor kan aanwijzen. Gijsbert van Rode heeft dus zijn zin gekregen
op de korte termijn maar de abt op de lange termijn.
Hoelang het pastoraat-in-naam van Diederik geduurd heeft, is niet bekend.
Vermoedelijk is hij vóór 1232 gestorven. Intussen zal ook zijn vader, Gijsbert, zijn
gestorven en opgevolgd door zijn zoon Herbert, die dus een broer was van
Diederik. Met deze Herbert heeft Tongerlo de zaak Hoogeloon-Oostelbeers definitief kunnen regelen, zoals blijkt uit de akte d.d. 1232.09.21.11)
In deze akte doet Herbert van Rode afstand van een leen van onroerend goed in
Hoogeloon en het daaraan verbonden (deel van het) patronaatsrecht, zodat de hertog het in leen kan geven aan Tongerlo. Naast Herbert zal nog een broer of oom,
Dirk van het Laar») aanspraken hebben gehad op het leen, waarvan hij bij deze
akte tevens afstand doet. Zodoende heeft de abdij Tongerlo na 1232 de parochie
Hoogeloon-Oostelbeers helemaal in handen.
Een andere akte van 123213) zal als afronding van deze zaak beschouwd kunnen
worden. De datering vermeldt enkel 1232. Het jaar 1232 van de hertogelijke kanselarij liep van 10 april 1232 tot 2 april 1233, maar de datum van de akte zal wel
na 21 september 1232 vallen. Bij deze akte stelde de hertog twee hoevenaars van
Tongerlo te Hoogeloon vrij van lasten en 'schonk' hij nog grond, die van Alard van
Oisterwijk was geweest, aan de abdij. (Zie bijlage V)
Kort daarna d.d. 1233.03.0514) heeft de abdij Tongerlo een pauselijke bevestiging
verkregen van haar bezittingen, waarin de in 1232 verkregen bezittingen en rechten te Hoogeloon genoemd worden. (Zie bijlage VI)
Waarschijnlijk is kort nadien de parochie Hoogeloon-Oostelbeers in tweeën
gesplitst. De abdij kon in elk van de twee parochies een eigen man als pastoor
benoemen en had zodoende een solide basis voor de uitbreiding en het beheer van
haar bezittingen.

Landgoed te Baest (ged.), anno 1811
foto: voorm. gem. O-W-Middelbeers, coll. streekarchief

Tongerlo koopt het goed Baest
In de agrarische samenleving van de middeleeuwen was grondbezit zowat het
enige kapitaal. Grondbezit verwerven was voor de middeleeuwse abdijën goed
mogelijk, maar het beheer ervan was een andere zaak. Voor de abdij Berne is het
bezit van Baest vermoedelijk een fiasco geworden, omdat zij het beheer moest toevertrouwen aan derden, die volgens de gewoonte van die tijd (en van alle tijden)
op allerlei manieren de zaak aan zich trokken. Tongerlo heeft steeds getracht goederenbezit te verwerven op of dichtbij plaatsen, waar het ook de parochie in handen had. Het mes sneed aan twee kanten: een eigen man, die als pastoor de kost
verdiende, kon tegelijk van dichtbij toezicht houden op het beheer van de abdijbezittingen.
Toen Tongerlo eenmaal vaste voet had in Oostelbeers, begon het met de aankoop
van mogelijk rendabel te maken bezittingen.15)
D.d. 1301.08.30 kocht Tongerlo 19 bunder (25 ha) broekland van Daniel heer van
Oirschot met toestemming van de hertog d.d. 1301.08.18. 16) (Zie bijlagen VIII en IX)
Daniel had kort tevoren een groter perceel gekocht van de hertog, waaruit hij de
19 bunder met winst verkocht aan Tongerlo. Het stuk, dat Tongerlo kocht van
Daniel, lag in de parochie Oirschot en zal het meest noordelijke gedeelte zijn
geweest van het latere landgoed. Het was helemaal ongecultiveerde grond.
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De koop van het centrale en het westelijke gedeelte van het latere landgoed was
iets ingewikkelder.
Het centrale gedeelte werd door de abdij gekocht bij akte d.d. 1317.08.09 voor
schepenen van Antwerpen 17) van Nicolaas zoon van wijlen Rutger de Ouden, bij
welke akte naast de verkoper de volgende personen: ridder Gerard van Vorsselaar,
ridder Jan de Ouden, Goeswyn van Sterchoven van Brecht, Gielis van Busenghem
en Simon van Ykele, garant bleven voor de accurate oplevering. De verkochte
allodiale en cijnsgoederen waren eerder eigendom geweest van Nicolaas, Rutger
zijn vader, Emond Arnoldszoon Rover burger van 's-Hertogenbosch en anderen.

telijke deel bij akte voor schepenen van 's-Hertogenbosch d.d. 1317.11.03. 23) (Zie
bijlage XII)
De gekochte percelen worden wijdlopig omschreven, zoals in bijlage XII te zien
is. Zij lagen voornamelijk ten westen van de Beerze onder de parochie
Middelbeers. Gezien de tot in het overdrevene uitgewerkte garantieverklaringen
was de abdij wantrouwig geworden. Ook in dit geval liep de zaak echter niet zo
vlot als gewenst was, zodat de prior van Tongerlo d.d. 1318.08.17 aan de verkopers en hun borgen voor schepenen van 's-Hertogenbosch gerechtelijk liet aanzeggen om de verplichtigen volgens de koopakte te vervullen. 24) (Zie bijlage XVI)
Mogelijk werd de oplevering te lang uitgesteld, maar het abdij-archief laat ons
verder in het ongewisse.

Zij zouden opgeleverd worden, vrij van lasten behalve:
9 pond Tourse groten als lijfrente aan Dirk Rover te 's-Hertogenbosch,
2 Tourse groten aan Wouter Bac van Baescot,
2 Tourse groten aan de weduwe van Spirinc van Dinther,
4 pond Tourse groten cijns aan de hertog,
met alle ontlastende en belastende bewijsstukken.
De goederen bestonden in gebouwen, gecultiveerde en ongecultiveerde gronden.
(Zie bijlage X)
Op dezelfde dag beloofden de verkoper en zijn borgen eveneens voor schepenen
van Antwerpen, dat zij een einde zouden maken aan alle moeilijkheden, die zij de
abdij bezorgd hadden naar aanleiding van het legaat van Willem Van Gent en zijn
echtgenote en dat zij de daaruit voortgesproten nadelen zouden vergoeden. 18 (Zie
bijlage XI)
Dit doet vermoeden, dat het genoemde legaat aanleiding is geweest voor Tongerlo,
om uiteindelijk deze goederen te kopen. Mogelijk zijn de moeilijkheden wel met
opzet veroorzaakt door de verkoper c.s. om een gunstige onderhandelingspositie
te creëren.
De oplevering van de allodiale en hertogelijke cijnsgoederen werd gedaan door
Nicolaas met zijn broer Jan voor schepenen van 's-Hertogenbosch d.d.
1318.05.13, waarbij zij beloofden, de goederen, die aan andere personen of instellingen cijnsplichtig waren, te juister plaatse op te leveren. 19) (Zie bijlage XIII)
Blijkbaar had ook de Bosschenaar Jan zoon van Ayken rechten op de verkochte
goederen, want op de dag van het transport deed hij voor Bossche schepenen
afstand van zijn aanspraken.20) (Zie bijlage XIV)
Ondanks de uitgebreide garantieverklaringen bij de verkoop bleek de zaak niet
zuiver te zijn. Behalve de door de verkoper vermelde lasten bleek er nog een tweede cijns van 4 pond aan de hertog op de goederen te rusten en bovendien nog een
jaarrente van 12 pond aan de stad 's-Hertogenbosch. De kwestie liep zo hoog, dat
de abt d.d. 1318.08.07 een aanklacht indiende bij de Antwerpse schepenbank.21)
(Zie bijlage XV)
Dit proces zal echter niet geholpen hebben. De collecteurs van de inkomsten der
stad 's-Hertogenbosch hebben blijkbaar beslag laten leggen op de Tongerlose
bezittingen van Baest om de betaling aan de stad af te dwingen. D.d. 1321.01.30
lieten zij dit beslag voor schepenen van 's-Hertogenbosch opheffen. 22) (Zie bijlage XVII) Tongerlo zal dus noodgedwongen betaald hebben. Van een terugvordering zal wel niet veel gekomen zijn.
Kort nadat de abdij het centrale deel van Baest gekocht had, kocht zij ook het wes-

Na de perikelen rond de koop zal Tongerlo de bezittingen verder rustig hebben
kunnen beheren en ontwikkelen. Dat het origineel van de kaart der gemeynt van
de Beerzen d.d. 1334.05.30 in het archief van de abdij berust 25) en dat enkel de
noordelijke grens omschreven wordt, waar de goederen van Tongerlo lagen, wijst
erop, dat de abdij deze gemeynt, waarover zoveel kwestie is geweest, bij de hertog zal hebben aangevraagd.
Baest aan het bisdom 's-Hertogenbosch
Bij de oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden in 1559 had men ter
verzekering van een inkomen voor de nieuwe bisschoppen op voorstel van Philips
II een zeer ongelukkige oplossing gekozen door deze bisschoppen tevens te
benoemen tot abt van een grote abdij. Zo werd de bisschop van 's-Hertogenbosch
tegelijk abt van de abdij Tongerlo, waartoe de grenzen van het bisdom tot Tongerlo
werden opgerekt. Begrijpelijkerwijze verzette de abdij zich tegen deze regeling.
Het uiteindelijke resultaat was, dat bij akte d.d. 1590.01.27 door de abdij Tongerlo
de meeste bezittingen, gelegen binnen het tegenwoordige Noord-Brabant aan het
bisdom 's-Hertogenbosch werden afgestaan en dientegevolge een eind gemaakt
werd aan de vereniging van het episcopaat van 's-Hertogenbosch met het abbatiaat van Tongerlo. 26) Onder deze bezittingen was ook het goed Baest met de daartoe behorende hoeven.
Ofschoon W. van Spilbeeck Baest een `refuge' noemt, 27) is er geen enkele aanwijzing, dat Tongerlo er behalve de hoeven ooit een huis gebouwd heeft. Eventuele
bezoekers uit Tongerlo konden verblijven op de pastorie van Oostelbeers, waar
daarvoor op de bovenverdieping meerdere cellen waren ingericht. Vermoedelijk
heeft de Bossche bisschop er een huis laten bouwen, dat hij kon gebruiken als
zomerverblijf, op de plaats, waar eerder de graanopslagschuur van het klooster
(spijker) stond, want het landhuis van Baest wordt nog in 1774 'den Spijcker'
genoemd.28) Ofschoon van der Aa het huis beschrijft als een riant vacantieverblijf
der Bossche bisschoppen,29) zullen zij er in de relatief korte en zeer onrustige
periode, dat het te hunner beschikking stond (1590 - 1649), weinig gebruik van
gemaakt hebben.
Naasting
Na de vrede van Munster in 1648 haastten de staten generaal zich om beslag te
leggen op alle kerkelijke goederen. Zo werden ook de bezittingen van het bisdom
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's-Hertogenbosch, waaronder Baest, genaast (= gestolen met een schijn van wettigheid) en onder het beheer gesteld van de rentmeester der geestelijke goederen
in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Het is niet vreemd, dat deze beheerder behept
was met de geest van zijn superieuren en ook wel eens particulier wilde profiteren. Zo wist Peter Schuyl, rentmeester der geestelijke goederen in de Meierij,
samen met Johan Gans, pensionaris van 's-Hertogenbosch, in 1660 uit de rijke
bron der geestelijke goederen het landgoed Baest te kopen.3°) Ruim een eeuw lang
was Baest in handen van verschillende eigenaren.
Baest in handen van de families van Bommel, de la Court en van de Mortel

In 1774 werd het landgoed Baest door Johan Hendrik van der Does, diens vrouw
Maria Margareta Bosschart en hun kinderen verkocht aan Johan van Bommel. Het
is tot nu toe in handen van diens nazaten gebleven.
Maria een der dochters van Johan van Bommel was gehuwd met Paulus de la
Court. In 1825 kwam het landgoed in bezit van hen en hun vier kinderen. Hun
zoon Leopold de la Court werd in 1848 alleen eigenaar van Baest, in welke kwaliteit hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem de la Court. Bij diens overlijden
in 1913 ging het landgoed over op Arnold en Emanuel de la Court, zonen van zijn
overleden broer Joseph. Na de dood van Emanuel in 1917 was Arnold enige eigenaar tot zijn dood in 1932. Aangezien hij kinderloos was, liet hij Baest na aan
J.B.V.M.J. van de Mortel, enige zoon van zijn jong overleden zuster Cecilia en
J.H.J. van de Mortel. Na de dood van deze in 1962 werd zijn zoon J.H.L. van de
Mortel eigenaar. Hij mocht de monumentenprijs voor het mooiste landgoed in
Noord-Brabant in ontvangst nemen.
Reeds Johan van Bommel en zijn weduwe maar vooral de opvolgende generaties
van de familie de la Court hebben diverse percelen aangekocht ter uitbreiding van
het landgoed.31)
Ook werden onder het beheer van de families van Bommel en de la Court op het
landgoed stenen gebakken, waarmee onder andere twee nieuwe boerderijen werden gebouwd en twee bestaande herbouwd.321
Voor de aanleg van het Wilhelminakanaal moesten in 1913 enkele percelen worden afgestaan, waardoor het landgoed in twee stukken gesplitst werd.
Bij de kanalisering van de Beerze is gekozen voor een omleiding rond de kern van
het landgoed, zodat deze daardoor niet is aangetast.
De deskundigheid, het overleg en de goede zorg van de eigenaar hebben tot het
resultaat geleid, dat het domein volledig harmonieert met de omgeving. Het is een
bewijs, dat cultuur niet strijdt met natuur, maar daarvan een door mensen bewerkte perfectionering is.
Wij mogen dan ook concluderen, dat de monumentenprijs 1997 terecht is toegekend aan de eigenaar en toegewijde beheerder van het landgoed te Baest in
Oostelbeers.

NOTEN
1. J. Andrik, ' Het landgoed de Baest`, in Campinia jrg. 8 (1978), blz. 130 - 132, 186 - 187
en jrg. 9 (1979), blz. 23.
H. Vera, 'Steenovens op en om de Baest`, in Campinia jrg. 15 (1985), blz. 105 - 119
J. Lijten, `Tongerlo koopt de Baest`, in Campinia jrg. 21 (1991), blz. 104 - 111.
2. Origineel: Archief abdij Berne, II G.1, gepubliceerd in Oorkondenboek van Holland en
Zeeland tot het einde van het Hollandsche huis, supplement, ed. J. de Fremery, 'sGravenhage 1901, nr. 153; Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, ed. H. Camps,
's-Gravenhage 1979, nr. 309; regest in Regestenboek van het archief van de abdij van
Berne 1134 - 1400, ed. H. v. Bavel 0. Praem., Heeswijk 1984, nr. 57. Zie bijlage VII.
3. J. Lijten, 'De familierelaties van Rogier van LeefdaaP , in Campinia jrg. 24 (1994), blz.
134 - 142 met name bijlage 1.
4. De naam wordt niet genoemd en is tot nu toe uit anderen hoofde ook niet bekend.
5. De formulering '... per dominum Robertum de Oesdenne, dominum Henricum, fratres,
et quamplures...' wordt verduidelijkt door het optreden van `Robertus en Henricus van
Husden, ridders en gebroeders' d.d. 1270.10.30: v. Bavel, Regestenboek, nr. 58.
6. Vrgl. J. Lijten, ' Hoe Postel Zonderwijk veroverde', in Campinia jrg. 9 (1979), blz. 74 81 en 122 - 129 en 'De waarheid omtrent de schenking van Oerle aan PosteP , in
Campinia jrg. 15 (1985), blz. 51 - 70.
7. Origineel: Archief andij Tongerlo (A.A.T.), charter nr. 54, gepubliceerd in Oorkonden
der abdij Tongerloo, ed. Dr. M.A. Erens 0. Praem., I, Tongerloo 1948, nr. 56; Camps,
Oorkondenboek, nr. 103. Zie bijlage II.
8. Origineel: A.A.T., ch. 36, gepubliceerd in Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 36 en Camps,
Oorkondenboek, nr. 79. Erens meent, dat met `Lon' Loon op Zand bedoeld is, wat
gezien de context van deze en andere stukken niet mogelijk is.
9. Zie noot 7 en bijlage II.
10. Origineel: A.A.T., ch. 55, gepubliceerd in Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 55 en Camps,
Oorkondenboek, nr. 136. Camps dateert de akte tussen 1207 en 1225. Zie bijlage III.
11. Origineel: A.A.T., ch. 100, gepubliceerd in Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 104 en
Camps, Oorkondenboek, nr. 162. Zie bijlage IV.
12. Theodericus de Larem is vermoedelijk de bezitter van het adellijk huis 'Het Laar' onder
Sint-Oedenrode, aldus Camps in zijn toponimische aantekening bij nr. 162.
13. Afschrift: A.A.T., cartularium A, fol. 209, gepubliceerd in Erens, Oorkonden Tongerlo,
nr. 105 en Camps, Oorkondenboek, nr. 168. Zie bijlage V.
14. Origineel: A.A.T., ch. 105, gepubliceerd in Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 111 en
Camps, Oorkondenboek, nr. 164. Zie bijlage VI.
15. De aankopen door Tongerlo in het begin van de veertiende eeuw zijn besproken en
beargumenteerd in J. Lijten, `Tongerlo koopt de Baast', in Campinia jrg. 21 (1991), blz.
104 - 111 en zullen hier voor de duidelijkheid worden samengevat.
16. Erens, Oorkonden Tongerlo, nrs. 337 en 338; Camps, Oorkondenboek, nrs. 620 en 621
en Campinia IV, 117; V, 57; IV, 60 en 118; V, 58 (sic!). Zie bijlagen VIII en IX.
17. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 536. Zie bijlage X.
18. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 537. Zie bijlage XI.
19. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 550. Zie bijlage XIII.
Onder nr. 539 publiceert Erens dezelfde oorkonde met een foutieve datum.
20. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 552. Zie bijlage XIV.
21. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 554. Zie bijlage XV.
22. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 592. Zie bijlage XVII.
23. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 541. Zie bijlage XII.
24. Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 555. Zic bijlage XVI.
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25. Origineel: A.A.T., ch. 527, gepubliceerd in Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 775 en
meerdere andere malen.
26. A. Erens, 0. Praem., Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559 - 1596, Tongerloo 1925, blz. 329 -349.
27. W. van Spilbeeck, De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navorschingen, Lier 1888,
blz. 405.
28. R.A.N.B., Familiearchief van de Mortel - de la Court, inv. nr. 1159.
29. A. v.d. Aa, Aardrijkskundig woordenboek van Nederland, Gorinchem 1839 - 1851, deel
11, blz. 26.
30. Zie noot 28.
31. R.A.N.B., Familiearchief van de Mortel - de la Court, inv. nrs. 1164 - 1258.
32. Vera, Steenovens, blz. 105 - 119.

N.B. Met loden bul van de paus uithangend aan zijden streng.
Origineel: Archief abdij Tongerlo, charter nr. 36.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 36.
Camps, Oorkondenboek, nr. 79.

BIJLAGE II

1207.00.00
Acta sunt hec anno Verbi incarnati M° CC° VII°.

BIJLAGEN
De in dit artikel genoemde bronnen uit de twaalfde tot veertiende eeuw, die in het
Latijn zijn opgemaakt, zijn alle in diverse oorkondenboeken gepubliceerd, zoals
ter plaatse aangegeven. Nu zijn oorkondenboeken bedoeld voor mensen die de
oorspronkelijke tekst van die oorkonden verstaan. De kopregels boven de gepubliceerde teksten geven daarom meestal slechts summier de hoofdinhoud van de
akte weer. Over het algemeen is dit correct gedaan, maar de uitgever van het oorkondenboek van Tongerlo slaat de plank herhaaldelijk mis en bovendien is zijn
koeterwaals voor velen onbegrijpelijk.
Wij hebben daarom besloten van al deze akten regesten te publiceren ten gerieve
van de belangstellende lezer. Nu dient een regest volgens onze opvatting heel de
inhoud van de akte met alle daarin vermelde gegevens, die van enig historisch
belang (kunnen) zijn, in verstaanbaar Nederlands weer te geven. Daarbij is het
dikwijls onmogelijk de constructie van de originele akte - een ellenlange zin met
een warrig kluwen van bijzinnen - aan te houden. Deze regesten zullen daarom op
sommigen een onorthodoxe indruk maken.
Van de pauselijke bevestigingen van de vele bezittingen van Tongerlo vermelden
we enkel datgene, wat op Hoogeloon-Oostelbeers slaat.

BIJLAGE I

1186.09.06.

Verona

Datum Verone per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et
cancellarii VIII id. septembris indictione II11 incarnationis Dominice anno M° C°
LXXX° VI° pontificatus vero domni Urbani pape III anno primo.
Paus Urbanus III bevestigt de abdij van Tongerlo in het bezit van (o.a.) ... grondgebied in Hoogeloon met de helft van de tiende van heel dat dorp en de helft van
het stichtersrecht

Boudewijn van Leuven, scholastiek, en Dirk, zoon van ridder Gijsbert van Rode,
sluiten een overeenkomst aangaande de opbrengsten van de parochie HoogeloonOostelbeers:
Dirk of zijn vader zal jaarlijks op het feest van Sint Jan of in het octaaf aan
Boudewijn te Tongerlo 11/2 mark Keuls betalen en op het feest van Remigius 5
pond was. Op die conditie zal Dirk gedurende het leven van Boudewijn de inkomsten van de parochie genieten.
Boudewijn zal pastoor-in-naam zijn van de parochie en een vervanger aanwijzen.
De hoeve, die aan de kerk behoort maar onwettig in beslag genomen is, zullen zij
trachten terug te krijgen. De eventuele inkomsten ervan zullen zij gelijkelijk delen.
Dirk en zijn vader staken het proces tegen de abt en Boudewijn.
De abt gaat accoord, dat Gijsbert bij de eerstvolgende vacatie de pastoor voordraagt.
Gijsbert of zijn zoon zullen de verplichtingen van de parochie aan de bisschop, de
synode en de aartsdiaken betalen.
De akte wordt gezegeld door de abdij Tongerlo en getekend door de getuigen: abt
Henrik, prior Arnold, proost M., deken Alexander en meer anderen.
N.B. Het uithangend zegel van de abdij is verloren gegaan.
Origineel: Archief abdij Tongerlo, charter 54.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 56.
Camps, Oorkondenboek, nr. 103.

BIJLAGE III

1207//25
Hec auteur acta sunt temporibus G. decani de Beke.
Overeenkomst tussen de partijen in het conflict omtrent de parochie HoogeloonOostelbeers.
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De parochie Hoogeloon-Oostelbeers staat ter begeving van de abt van Tongerlo en
ridder Gijsbert van Rode gezamenlijk.
Bij de laatste vacatie had de abt haar toegewezen aan meester Boudewijn van
Leuven, scholastiek, en Gijsbert aan zijn zoon Dirk, kanunnik van Rode. Nadien
heeft meester Boudewijn afstand gedaan in handen van de abt en heeft de abt haar
op verzoek van heer Henrik, proost van Leuven, aan Dirk toegewezen op voorwaarde, dat de abt haar na de dood van Dirk vrij kan toewijzen.
Getuigen: G. proost van Beek, G. proost van Oirschot, Alexander, Marsilius, G.,
H., T., en A., kanunniken van Rode.
De akte is gezegeld door het kapittel van Sint Petrus van Beek en het kapittel van
Sint Oda te Rode.
N.B. Het uithangend zegel van het kapittel van Hilvarenbeek is vrij gaaf, dat van
Sint-Oedenrode is vrijwel helemaal verloren gegaan.
Origineel: Archief abdij Tongerlo, charter 55.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 57.
Camps, Oorkondenboek, nr. 136.
Opmerking: De rol van heer Henrik, proost van Leuven, is onbekend. Mogelijk
heeft hij als arbiter de partijen tot dit accoord gebracht.

BIJLAGE IV

1232.09.21.

Tervuren

Actum apud Furam anno Domini M CC tricesimo secundo in festo Mathei apostoli et ewangeliste.
Hertog Hendrik I van Lotharingen oorkondt, dat Herbert van Rode ten bate van de
abdij van Tongerlo afstand gedaan heeft van zijn leen in Hoogeloon met het daaraan verbonden deel van het patronaatsrecht van de kerk, terwijl Dirk van het Laar
(Theodericus de Larem) afstand gedaan heeft van zijn aanspraak daarop, en dat de
hertog dit leen met de daaraan verbonden rechten heeft gegeven aan de abdij.
Getuigen: Arnold van `Limala', Lambert van Ilischa' proost van Antwerpen,
meester Wouter scholaster van Leuven, Everard, meester Daniel 'fiscus', Ludolf
en Joorden.
N.B. Het uithangend zegel van de hertog is sterk beschadigd.
Origineel: Archief abdij Tongerlo, charter nr. 100.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 104.
Camps, Oorkondenboek, nr. 162.
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BIJLAGE V
1232.//.33.

Tongerlo

Actum apud Tongerlo anno Domini M"'" CC' XXXm° secundo.
Hertog Hendrik I van Lotharingen oorkondt, dat hij twee hoevenaars op de goederen van de abdij te Hoogeloon heeft vrijgesteld van alle lasten en dat hij de goederen van een zekere Alard van Oisterwijk, die totdantoe aan de hertog behoorden,
vrij van lasten aan de abdij heeft geschonken.
Getuigen: heer Franco abt van Grimbergen, broeder Daniel prior van Tongerlo,
broeder Amicus, Gerardus, Everardus, Godefridus clerici van de hertog, heer
Arnold van Walem, Egidius schout van Lier en meer anderen.

Hertogis Aleidis van Lotharingen en Brabant oorkondt, dat zij heeft beslist, dat abt
en convent van de abdij van Berne al hun bezit in het bos van Baest, waarin hun
volgens hun beklag onrecht was aangedaan, mogen bezitten als vrij eigen goed
volgens de bevinding van haar schout van 's-Hertogenbosch en de edele heren
Robert van Heusden en diens broer Henrik en meer anderen, die in opdracht van
de hertogin daaromtrent onderzoek verricht hebben.
N.B. Het uithangend zegel van de hertogin is op een fragment na verloren gegaan.
Origineel: Archief abdij Berne, II G 1.
Publ.: De Fremery, supplement, blz. 101.
Camps, oorkondenboek, nr. 309.
BIJLAGE VIII

Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 209.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 105.
Camps, Oorkondenboek, nr. 168.

1301.08.18.

BIJLAGE VI

Datum Bruxelle die veneris post Assumptionem beate Marie virginis anno Domini
Mm° CCCm° primo.

1233.03.05.

Anagni

Datum Anagnie per manum magistri Bartholomei sancte Romane ecclesie vicecancellarii III non. martii indictione V incarnationis Dominice anno M° CC°
XXXIII° pontificatus vero domni Gregorii pape VIIII anno sexto.
Paus Gregorius IX bevestigt de andij van Tongerlo in het bezit van (o.a.) ... het
patronaatsrecht van de kerk van Hoogeloon met de tienden en aanhorigheden ...
het hof van Hoogeloon met alles wat daartoe behoort, dat de abdij in leen houdt
van hertog Hendrik van Brabant ...

Brussel

Hertog Jan II van Brabant oorkondt, dat hij goedkeurt, dat ridder Daniel van
Oirschot uit de woeste gronden, die hij van de hertog onder Oirschot gekocht
heeft, 19 bunder met winst verkoopt op voorwaarde, dat de kopers aan de hertog
jaarlijks een cijns van 12 penningen Leuvens betalen.
Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 236.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 337.
Camps, Oorkondeboek, nr. 620.
Campinia jrg. 4 (1974), blz. 117 en jrg. 5 (1975), blz. 58 (sic!).
BIJLAGE IX

N.B. Met loden bul van de paus uithangend aan zijden streng.
Origineel: Archief abdij Tongerlo, charter nr. 105.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 111.
Camps, Oorkondenboek, nr. 164.
BIJLAGE VII
1267.07.28.
Datum anno Domini M° CC° LX° septimo feria quinta ante festum beati Petri ad
vincula.

1301.08.30.
Datum in crastino decollacionis beati Johannis Baptiste anno Domini Mm° CCCm°
primo.
Ridder Daniel van Oirschot oorkondt, dat hij met instemming van de hertog 19
bunder woeste grond onder de parochie Oirschot, die hij onlangs van de hertog
verkregen had, voor een zekere aan hem betaalde som gelds verkocht heeft aan de
abdij van Tongerlo onder verplichting van betaling van een jaarlijkse cijns aan de
hertog van 12 penningen Leuvens in handen van Wouter Toyart, schout en ontvanger van (de Meierij van) 's-Hertogenbosch.
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De oorkonde was gezegeld door Daniel, Dirk kapitteldeken van Oirschot, Daniel
pastoor van Bladel en Wouter Toyart.
Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 235".
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 338.
Camps, Oorkondenboek, nr. 621.
Campinia, jrg. 4 (1974), blz. 60 en 118 en jrg. 5 (1975), blz. 58 (sic!).
BIJLAGE X
1317.08.09.

Antwerpen

Datum anno Domini Mm° CCCm° septimodecimo in vigilia beati Laurencii martiris.
Schepenen van Antwerpen, Willem Bornecolve, Gerard van Wispelaer en Jan van
der Elst, oorkonden, dat Nicolaas zoon van wijlen Rutger de Ouden voor een zekere prijs, waarvoor hij kwitantie verleent, heeft verkocht aan abt Hubert en het convent van Tongerlo al zijn allodiale en cijnsgoederen met opstanden in Baest onder
de parochie Oostelbeers, zoals ze voorheen eigendom waren van Nicolaas, Rutger
zijn vader, Emond Arnoldszoon Rover burger van 's-Hertogenbosch en meer anderen.
Nicolaas heeft met zijn borgen, ridder Gerard van Vorsselaer, ridder Jan de Ouden,
Goeswyn van Sterthoven van Brecht, Gielis van Busenghem en Simon van Ykele,
beloofd de goederen te rechter plaatse op te leveren, vrij van lasten behalve:
9 pond oude Tourse groten als lijfrente aan Dirk Rover burger van 'sHertogenbosch,
2 Tourse groten aan Wouter bac van Baescot
2 Tourse groten aan de weduwe van Spirinc van Dinther
4 pond Tourse groten als cijns aan de hertog van Brabant,
en met alle bescheiden, die voor de abdij van belang kunnen zijn.
Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 231, met opschrift: Incipiunt
privilegia de Baest. In primis littere acquisitionis bonorum de Baest erga
Nycholaum filium Rutgheri de Ouden.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 536.
BIJLAGE XI
1317.08.09.

`De Lindehoeve' op landgoed te Baest (,.a. 1990)
Foto: voorm. gem. O-W-Middelbeers, colt. streekarchief

Antwerpen

Datum apud Antwerpiam anno Domini Min° CCCm° septimodecimo in vigilia
beati Laurencii martiris.
Schepenen van Antwerpen, Willem Bornecolve, Gerard van Wispelaer en Jan van
der Elst, oorkonden, dat ridder Gerard van Vorsselaer, ridder Jan Rutgerszoon de
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Ouden, Nicolaas de Ouden zijn broer, Goeswyn van Sterhoven van Brecht, Giclis
van Buseghem en Simon van Ykele hebben beloofd een einde te maken aan de
moeilijkheden, die zij aan abt Hubert en het convent van Tongerlo hebben berokkend naar aanleiding van het legaat door wijlen Willem van Gent en diens vrouw
nagelaten uit de goederen van Baest onder de parochie Oostelbeers, die nu door
genoemde Nicolaas aan de abdij verkocht zijn, en dat zij alle nadelen, die zij daardoor aan de abdij bezorgd hebben, zullen vergoeden.

Acquisitio bonorum scilicet Raka, Maggheryt, Winkelken, Varendonc,
Heselwinkel, pactio et alia bona que dominus Egidius de Buscho miles habuit in
parochie de Middelbersse.

Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 232 met opschrift: Littere
cautionis super warandizatione et expeditione bonorum in Baest cum suis omnibus attinentiis.
(Dit opschrift is echter niet juist.)
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 537.

BIJLAGE XII

1317.11.03.

's-Hertogenbosch

Datum anno Domini M' CCCm° decimoseptimo feria quinta post festum
Omnium Sanctorum.
Schepenen van 's-Hertogenbosch, Nicolaas van Megen en Jan Dicbier jr., oorkonden, dat Gerard zoon van wijlen Henrik zoon van wijlen meester Gerard
Steenhouwer en Gerard van der Aa van Boxtel, hun medeburger, voor 16 pond
Tourse groten, waarvoor zij kwitantie geven, aan abt en convent van Tongerlo verkocht hebben de allodiale goederen, die vroeger van ridder Gielis van den Bosch
waren, gelegen in de parochie Middelbeers en in de nabijheid, te weten: 1. het bos
`die Rake', 2. de hei `Maggheryt' daaraan gelegen richting kerk Middelbeers, 3.
een beemd Winkelken' gelegen ten westen van de Beerze tussen deze en de eerstgenoemde percelen, 4. een beemd `Varendonc' ten oosten van de Beerze, 5. een
beemd `Heselwinker gelegen ten zuiden van de eerstgenoemde percelen, 6. een
jaarpacht half rogge, half gerst uit het goed `Tgherra' door de gebruikers op hun
kosten te leveren op Sint Andreas te Vught en 7. alle andere goederen met huizen
gebouwen en opstanden, die vroeger van ridder Gielis en diens vader Goeswyn
waren en die genoemde Goeswyn verkregen had uit een erfdeling met zijn broer
Gerlach.

Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 541.

BIJLAGE XIII

1318.05.13.A.

's-Hertogenbosch

Datum anno Domini M' CCCm° decimooctavo sabbat() post dominicam
Misericordia.
Schepenen van 's-Hertogenbosch, Daniel van den Dijk en Gerard van Uden, oorkonden, dat Nicolaas Rutgerszoon de Ouden van zijn goederen in Baest, die hij
voor schepenen van Antwerpen (d.d. 1317.08.09) verkocht had aan de abdij van
Tongerlo, het allodiale deel ten overstaan van hen aan de abdij heeft overgedragen
en het gedeelte, dat hertogelijk cijnsgoed is, ten overstaan van de gemachtigde van
de hertog, en dat hij met zijn broer, ridder Jan de Ouden, heeft beloofd, de goederen, die cijns verschuldigd zijn aan andere heren of hoven, ten overstaan van de
geëigende instanties over te dragen.
Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 231v° met opschrift: Littere
scabinorum de Buschoducis super inheredatione bonorum de Baest cum singulis
suis attinentiis.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 550.

BIJLAGE XIV

1318.05.13.B.

's-Hertogenbosch

Datum anno Domini Mm° CCCm° decimooctavo sabbat() post dominicam
Misericordia.

De verkopers beloofden samen met hun borgen, Jan van Beek en Nicolaas zoon
van meester Gerard Steenhouwer, de goederen aan de abdij te leveren ten overstaan van de bevoegde instanties, vrij van alle aanspraken, zoals vastgelegd zal
worden in schepenbrieven van 's-Hertogenbosch en in een notariële akte medebezegeld door Gerard Steenhouwer.
Ook beloofden zij alle schade, die de abdij heeft ondervonden, te herstellen.

Schepenen van 's-Hertogenbosch, Daniel van den Dijk en Gerard van Uden, oorkonden, dat Jan zoon van Ayken, hun medeburger, afstand gedaan heeft van al zijn
aanspraken op de goederen in Baest ten bate van abt en convent van Tongerlo.

Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 233v" met opschrift:

Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 552.

Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 233 met opschrift: Littere
renunciationis Johannis Aykens de bonis in Baest.
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BIJLAGE XV
1318.08.07.

BIJLAGE XVII
Antwerpen

1321.01.30.

's-Hertogenbosch

Datum anno Domini Mm° CCCm° XVIII° feria secunda post festum Petri ad vincula scilicet beati Donati.

Datum anno Domini M"' CCCm° vicesimo feria sexta post festum conversionis
beati Pauli apostoli.

Schepenen van Antwerpen, Gerard van Wispelaer en Jan van Hoboken, oorkonden, dat de abt van Tongerlo ten overstaan van hen en de amman als schout van
Antwerpen een aanklacht heeft ingediend tegen Nicolaas de Ouden, omdat hij zich
terzake van de aan Tongerlo verkochte goederen in Baest onder Oostelbeers niet
houdt aan de overeenkomst, die voor schout en schepenen is voorgelezen, aangezien op die goederen buiten de door Nicolaas vermelde lasten nog een tweede
cijns van 4 pond aan de hertog met daaraan corresponderend voorlijf en krachtens
testament een jaarlijkse betaling van 12 pond Tours aan de stad 's-Hertogenbosch
blijken te rusten.

Schepenen van 's-Hertogenbosch, Daniel van den Dijk, Elias Gewandsnijder, Dirk
Rover en Rutger van de Steenweg, oorkonden, dat Hendrik van Son en Peter van
de Steenweg het beslag hebben opgeheven, dat zij indertijd als collecteurs van de
inkomsten der stad hadden laten leggen op de goederen van Baest.

Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 232' met opschrift: Littere
conquestus domini abbatis Tongerlensis de Nycholao de Ouden coram scabinis
Antwerpiensibus.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 554.

BIJLAGE XVI

1318.08.17.
Datum anno Domini M'
beate Marie virginis.

's-Hertogenbosch
CCCm° decimooctavo feria quinta post assumptionem

Schepenen van 's-Hertogenbosch, Wellen zoon van Hille en Engelbert Ludinc,
oorkonden, dat de prior van Tongerlo aan Gerard zoon van Henrik zoon van meester Gerard Steenhouwer, Gerard van der Aa, Jan van Beek en Nicolaas zoon van
meester Gerard (Steenhouwer) gerechtelijk heeft aangezegd om te voldoen aan de
verplichtingen, die zij op zich hebben genomen in de akte van verkoop aan de
abdij van Tongerlo van de goederen van wijlen Gielis van den Bosch in de
parochie Middelbeers, zoals die blijken uit voorlezing van de akten van schepenen
van Beerze en van 's-Hertogenbosch ten overstaan van hen en van de rechter.
Afschrift: Archief abdij Tongerlo, cartularium A, fol. 234" met opschrift: Littere
qualiter prepositus Tongerlensis monuit Gerardum de Aa et alios in hiis litteris
contentos super satisfactione conventionis ab ipsis promissis.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 555.

Afschrift: Archief abdij Togerlo, cartularium A, fol. 233.
Publ.: Erens, Oorkonden Tongerlo, nr. 592.
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II.

GENELAOGISCHE FRAGMENTEN
1. HOUSSEAU, HOSSEAU, van ASSOUW... (aanvulling)
door J.H.M. Toirkens

In de onlangs gestarte serie "Genealogische Fragmenten" wordt de familie van
Assouw ten tonele gevoerd, waarvan nogal wat nazaten in Oirschot woonachtig
zijn gebleven.
Op grond van wat onderzoek in het verleden kan ik nog het volgende aanvoeren.
De in dit artikel oudst vermelde Alexander Jan Assau is gedoopt te Weelde met de
doopnamen Alexander Franciscus en wel op 19-10-1722. Zijn vader was Jacobus
Hosseau die ook in Weelde was geboren, maar de grootvader van de in Oirschot
overleden Alexander was een zekere Maximiliaan Hosseau, waarvan bij de dopen
van diens kinderen nogal eens wordt vermeld dat hij 'extraneus' was, dus een
vreemdeling en uit de buurt kwam van Ninove. (Oost-Vlaanderen, ca. 25 kilometer westelijk van de stad Brussel). Wat hem, Maximiliaan naar de plaats Weelde
heeft gevoerd zal wel nooit helemaal duidelijk worden, evenmin als de beweegreden dat zijn kleinzoon Alexander vanuit Weelde weer via de plaats Moergestel
naar Oirschot trok. Onderzoek in het schepenbankarchief Weelde voor de periode
1670-1750 leverde zegge en schrijve een enkele vermelding op inzake de onderhavige familie Hosseau. Dat betreft een akte waarin Maximiliaan Hosseau, samen
met zijn vrouw Cornelia Verheijden wordt vermeld en wel in het jaar 1699.
Cornelia zelf was een dochter van Jan Jan Verheijden en van Maria Joannis Eelens.
De familie Verheijden telde nogal wat verwanten te Weelde en had er bezittingen.
Zij worden er veelvuldig vermeld, in tegenstelling tot de familie van Assouw dus.
Ik geef hierbij de oudste generaties dus vanaf Maximiliaan van Hosseau, zoals ik
hem zelf maar met zijn familienaam blijf noemen, dat is immers de meest gebruikte variant in de tijd dat de familie in Weelde woonde, waarbij men ook daar nogal
wat met de naam zat te haspelen. Het bleef moeilijk blijkbaar om er mee om te
kunnen gaan... met die wat uitheemse naam Housseau.
Opmerkelijk is verder dat er een groot gezin van Alexander Hosseau, gehuwd met
Catharina Clara de Armenteros, in de plaats Dessel woonde met 9 kinderen, maar
50 jaar later is er geen spoor meer van het gezin of de nazaten ervan aldaar te ontdekken.
Als verdere aanvulling mag wellicht nog gelden dat in het artikel van Campinia
onder generatie 11.4 wordt opgevoerd Johanna Maria van Assau, zij komt in Moergestel terecht waar ze huwde met de Moergestelse klompenmaker Dirk de Kort.
Zoontje Martinus de Kort (geboren Moergestel 29-11-1829) woont nog een tijdje
te Oirschot als kleine jongen bij de familie van Oudenhoven in en moeder Johanna
Maria van Assauw overlijdt op 4l-jarige leeftijd te Moergestel op 22-06-1838.
Aanvulling van de oudst bekende generatie's :
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A
Aa, rivier
9,13,190
Aa, A.J. van der
110
Aalst, Wilhelmus Th. -, bouwmr.
166
Aarle, herdgang
52,63,153
Aarschot
26
Abrahams, Catharina
90
Abrahams, David
52,57-61,63,74
90,96
Abrahams, Judith Benjamin -, e.v.
Nathan Abraham Roost
53,72
Abrahams, Natan
53
172
Acht
140
Ackereinde, top. Zeelst
Aelstius, Johannes -, predikant
156
Aerschot, Jan van den Dooren van 41,43
134
Alden-Biesen
Alemans, Hendrien -, e.v.
Alexander Jan Assouw
187-188
Alexander, Clara -, e.v. Salomon
Davids Roost
53,63-64,90,95
53,90
Alexander, Sara
128
Ameijden, Joost Aerts van der
Ameijden, Josijna van der -,
128
e.v. Natael Vos
65
Amelrijck Booth, fundatie
81
Amersfoort
Ammelroij, Barbara Everts van -,
e.v. Hendrick Adriaen
29,38-39,128
Niclaessen
Ammelroij, Barbara van -, e.v.
Henrick Verrijt
128-129
Ammelroij, Elisabeth Everardus
van -, e.v. Hendrick Adriaen
29-30,38,128
Niclaessen
Ammelroij, Elisabeth (Lijsken)
van -, e.v. Henricus Adriaen
128
Lodewijckx (Timmermans)
128
Ammelroij, Everaert van
Ammelroij, Everaert van -, de
128,130
jonge
129
Ammelroij, Joannis van
Ammelroij, Josijna van
128
128
Ammelroij, Nathael van
50-51,64,75,80-81,
Amsterdam
92,94,138
105,114
Andel, Peter van -, secr.
26,95,138,189
Antwerpen
Ariens, Heijlwich -, e.v. Jan
142
Willem Biesen
187
Assau, Alexander Jan
181-186
Assouw, genealogie van

Asten, Nationaal Beiaardmuseum
19,21
65
Audenhoven, Antonij van
Audenhoven, Claeus Thomas van
kerkm. in Oi.
153
Audenhoven, Elisabeth van -, e.v.
40,42
Jan van den Dijck
40,42
Audenhoven, Ghiselbertus van
Audenhoven, Godefridus van -,
40-44
past. van Wintelre
42
Audenhoven, Goeswinus van
41-43
Audenhoven, Henric van
Audenhoven, Jan van -, rentm. van
41-42
het Sint Jorisgasthuis
Audenhoven, Rutger Henrick
41-44
schepen
Audenhoven, Rutgherus van -,
42
priester
41
Audenhoven, Wouter van
41-42
Audenhoven, fam. van
B
82
Baar, n.n. van -, schepen
86
Baar, Joseph van
Baarent, Hester -, e.v. Jacques
53
Wolf
21,25
Baarle-Hertog
126
Baars, Th. -, onderw. in Best
51,80
Bader, J.
194
B aest, landgoed
Bakel, Marselius van -, notaris
132
in Den Bosch
118
Balen
Barneveld, Sara -, e.v. Henri
Meijer
53
51
Bataafse Republiek
80
Bath, Isaac Meijer onderw. in Oi.
Beeck, Jan Aertsen van -, schepen
8
0-Middelbeers
27
B eel dsnij derssoen, Jan Werner
27
Beeldsnijersdr., Marie Werner
144
Beers, Jennemarie van
20-21
Beersel-op-den-Berg
5,8-12,15-16
Beersveld
129
Beerwinckel, Willem Dierckx van
Beerwinckel, Willemken van -, e.v.
129
Joannis van Ammelroij
191-192
Beerze, rivier
Beerzen (Beers)
zie O-W-Middelbeers
115
Belart, Henrick Rutger -, schepen
België
134
Berners, Johannes -, kanongieter 163,164
Benjamin, Judith -,
zie Abrahams
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4
Benjamin, Schoontje -, e.v. Hertog
Isacq
53,92,94
Berg, Huis Ten -, Spoordonk
109
Berg van Olivete, top. Oi.
63
Bergeijk
152
Bergen op Zoom
74,135,144
Berghem
167
Berkel, Dirk van
133
Berker Akkers, top. Oerle
169
Berkt, gehucht
169
Berkter Hoef, Oerle
166,168-169
Berse, Henrick Henrickssoen van
28
Best
63-64,67,71,73,101,109,113,
122,124-126,152-153,161-162
Besters, Hendrik
188
Beterstraat, Oi.
59-60
Bierens, Cecilia Adams -, e.v.
Hendrick Jansz. Biesen
144
Biese, Adriaen Migchiels de
136,
138-139
Biese, Adrianus Michiel de
140
Biese, Ambrosius Michiel de
140
Biese, Anneke Willem de -, e.v.
Willem Janssen Willem
Senders
138
Biese, Cathalijn Willem de -, e.v.
Jacob Bartholomeus Maes
138
Biese, Elisabeth Willem de
139
Biese, Elisabeth Jacob de
139
Biese, Franciscus Michiel de
140
Biese, Geertrudis Willem de
139
Biese, Heijlken Migchiels de -,
c.v. Gooris Hanssen van der
Sanck
136
Biese, Helena Michiel de
140
Biese, Helena (Heijlken)
Adriaen de
139
Biese, Jacob Martensz. de
138-139
Biese, Jan Jansen de
140
Biese, Jan Pauwelsz de
134-135,139-140
Biese, Jenneken Willem de -,
e.v. Dielis Anthonis Maes
138
Biese, Johan Jacob de
139
Biese, Joannes Dilius de
139
Biese, Johannes Michiel de
140
Biese, Ludgardis Jacob de
139
Biese, Luijtken Marten de -, e.v.
Jan Servaessen Tegenbosch
138
Biese, Luijtken Willem de -, e.v.
Adriaen Alexander Andriessen
Eliens
138

Biese, Maria Jacob de
139
140
Biese, Maria Michiel de
139
Biese, Maria Willem de
135-139
Biese, Marten Migchiels de
139
Biese, Martinus Jacob de
Biese, Michiel Adriaenssen de
139-140
Biese, Migchiel Pauwels de 134-136,140
Biese, Niclaes Pauwelsz. de
134
Biese, Paulus Migchiel de
136
Biese, Pauwels de
134,139
Biese, Willem Martens de
139
Biese, Willem Migchiels de 135-136,138
Biesen (België)
134
Biesen, Adam
144-145
Biesen, Catharina Jan
142
Biesen, Cornelis Adam
144-145
Biesen, Dymphna Jan
142
Biesen, Elisabeth Jan
142
Biesen, Gabriel Jansz.
135,142,144
Biesen, Guillelmus Gabriel
144
Biesen, Hendrik Jan
142,144
Biesen, Hendrikus
135
Biesen, Hendrikus Leonardus
145
Biesen, Jan Martens
139,142
Biesen, Jan Willem
142,144
Biesen, Joannes Gabriel
144
Biesen, Joannes Jan
142
Biesen, Laurentius Gabriel
144
Biesen; Leonardus (Leendert)
144-145
Biesen, Lucia Jan
142
Biesen, Maria Gabriel
144
Biesen, Marten Jansz
139,142
Biesen, Martinus Jan
142
Biesen, Paulus Jan
142
Biesen, Petrus Johannes
135
Biesen, Theodorus Gabriel
144
Biesen, Wilhelmus Gabriel
144
Biesen, Wouter
135
Biesen (de Biese), genealogie
143
Biesen
zie ook Biese, de
Biesen, top. Oerle
134
Biesenhoeve, Ve.
134
Biesenkuijlen, top. Zeelst
134,140
Binnenweg, Zeelst
166,170,172
Blaarthem
135
Bladel
74,145
Blankers, Jan
187-188
Blanquacrt, Jean
194
Blaricum
194
Blijdensteijn, Machiel van -,
onderw. in Oi.
80
Bloemen, J. -, ds.
73

Bloemendaal, Mozes Salomon
75
Boas, Liepman onderw. in Oi.
81
Bodegraven
67
Boerinnenbond, r.k.
195
Bogaers, Peeter -, schepen
0-Middelbeers
8
Bokhoven
162-163
Bont, de P. -, past. van Oi.
194
Boogaerts, Johanna Maria -, e.v.
Cornelis Adam Biesen
145
Boom, Gerit van den
64
Boom, Willemijn Jos. van den -,
e.v. Johannes Oerlemans
65
Boonenberg, huis te Oerle
144
Boorts, Elisabeth Jansen -, e.v.
Marten Jansz. Biesen
139,142
Borchmans, Jan -, aannemer
26-28
Bos, Hendrik Huijberts van den
31
Boterwijkse Akkers, top. Oi.
72
Boxtel
69,72,74,85,90-92
Brabant
133
Brabant, hertog van
4,8-9,12,103
Brabant, hertog van
zie Hendrik III,
Jan II, Jan III, Joanna
Brabant, Raad van
5-6, 14-16
Brabant, Raad en Leenhof van
164
117
Brabant, Staten van
Brand, Theodorus van den
65
Brant, Jordaan -, kanunnik
190
Breda
82,138
51
Breda, Joodse gemeente
Bresser, Joanna Lambertus de -, e.v.
Andries Jacob Schellekens
30
Broekweg, Zeelst
166,170,172
Brouwers, Jan
51
Brussel
7,15-16,25,194
Buckinckx, Bartel -, gezworene
158
Budel, burg. van
68
Buijs, Emondus, past. van
132
Macharen
136
Bunnens, Peeter Janssen
126
Burgering, H.J.M. -, huisarts
Burgh, Nicolaas van den -,
schepen
59
Buschere, n.n. -, secr. Raad
14-15
van Brabant
Bussel, H. van -, onderw. in Oi.
126
C
Cabbolet, G.G.J.
Campinia
Claerenhoef, Zeelst

85
29,40,100,107,128
142

175
Clement, A. -, architekt
189
Coeverincx, Gijsbertus
66-67,85
Cohen, Jacob Joseph
193
Collaert, G.
Collenberch, Peter Martens van
197
Comans, Govert Quintijn
58
Coppens, Maria Hendrick e.v
38
Adriaen Hendrick Timmermans
26
Coppens, Martien
Cort, n.n. de -, schepen
162
Courssel, Geerit van
158
-, gezworene
Cranen, Gerit -, schepen
158
Croaten, ruiterij
118
Crom, Hendrick Wouters de
156-157
Croon, Cornelis Franken de -,
161
borgem. te Oi.
Croon, Hendrick Cornelis de
65
Croon, Jacob de -, wed.
60
Croon, Jan Jansse de
60
Cuijck, Maria Egidius van -, e.v.
Johannes Adrianus Schraets
30
Cuijpers, Jacq hoofdonderw.
23
in Zeelst
D
Daalder, H.
81
Daems van Nuenen, Jan
192
Daesdonck, Jan van der
153
Danelszoon, Henricus Petrus
42
David Roost, Sebilla -, e.v.
Philip Levie
61,65,67,71
Davids, Abraham
53,90
Davids, Jacob
90
Davids, Johanna
90
Davids, Sara Salomon
90
Davids, Schoontje
85,90
Davids, Sebille
53,85,90
Deenkenskinderen, top., gemeijnt
van de
5,10-12
Denemarken
21
Deyevoerden, Anna van -, e.v.
Peeter van den Ghein
21
Diepenbeeck, Willem Lambrechts van
140
-, schepen van Meerv.
Diercx, Thomas -, notaris in
Vessem
5,8-9,14
42
Dijck, Daniel Jan van den
42
Dijck, Giselbert Jan
Dijck, Jan van den
42
Dirck van der Ameijden, fund.
60
Docters, Alexander
90

6
Docters, Allegonda -, e.v.
Lazarus de Wit
90,96
Docters, Blommetje
90
Docters, Chonet
73
Docters, Elisabeth
90
Docters, Hartog Isaak
53-54,64,
72-73,76,77,80,83,90-91
Docters, Isaak
54-55,70,80,84-86
Docters, Isaak Hartog
73,85,90-91
Docters, Jeannette
80,91
Docters, Marianne
91
Docters, Sara Hartog
73
Dommelen
136,138
Dongen, J. van -, onderw. in Best
126
Dooren-van Baar, register
100,106,
112,116
Dooren, Adriaen van -, schepen
164
Dooren, Theodorus van -, schepen,
gezworene, rentm. fund.
Hendrick Verbeecq
59-60,162-164
Dorp de Groot, Lucretia van -,
e.v. Johan SCihngen
69
Dorpstraat, Ve.
166,172
Duitse Orde
134
Duitsland
21,23,135
Duizel
118,135
Dun, Petronella van
31
Dun, Willem van
31-32
E
Edersen, Grietje
53
Eeckerschot, Cornelis
156-157
Eenhand, top. Oi.
6,16
Eersel
108,118-119
Eijsbouts, fa.
25
Eindhoven
51,69,75,78,81-82,85,96
Eindhoven, Nieuw Israelitische
Gemeente
78-80
Elias, fa.
85
Eliens, Adriaen Alexander
Andriessen
138
Elmpt, Jan van
156
Engeland
21
Engelant, n.n. -, schepen
115
Erp, Joost van
59
Esch, Anthonis (Henricx) van
156-157
Esch, Floris van -, rentm. fund.
Dirck van der Ameijden
60
Esch, Jaspar van -, schepen
115
Esch, Maijcken Willems van -, e.v.
Willem Dierickx van
B eerwi nckel
129

7
Esp, Jan van -, vorster

153

F
Fabri, n.n.
115
Falk, Sophia e.v. Andries de
Groot
74-75,85,92
Feij, Arnold
157
Fluterd, Oi.
29,128
Franken, J.B.
195
Frankrijk
21,109
Franschen Hoed, huis den -, 01.
65
Franssen, Heylken
11-12
Frederik Hendrik, prins van
Oranje
136,138
Fremie, Jan -, klokgieter
152,
158-159,169
G
Gedeputeerde Staten (N.Br.)
69,82
Geld, van der -, atelier
195
Gelre
106
Gemert, sigarenfabriek van Van
125
Gender, rivier
174
Generaliteitslanden
50
Geraerts, Helena (Heijlken)
139
Gerlach, pater
26
Gerwen, Geerit van -, schepen
158
Gerwen, Helena Christianus van -,
e.v, Petrus Paulus van Woensel
32
Gestel
70,91
Gestel, Godefridus Marinus van
34
Gestel, G.L. van -, loco secr. Oi.
157
Gestel, Johanna Catharina van -,
e.v. Joannes Baptist Huijskens
34
Gestel, n.n.
115
Ghein, Jan van den -, klokgieter
20
Ghein, Peeter van den -,
klokgieter
17,20-21,23
Gielisdochter, Marieke Corstiaen
e.v. Jan Werner Beeldsnijerssoen
27
Gink, Hijliger van
61,63
Goessens, n.n.
115
Gompers, Eva
53
Goossens, Gerard -, secr.
154-155,200
Goossens, atelier
195
Gorinchem
70,81,85,91
Gothiek
27
Goudtsmishoeve, Moergestel
12
Goudtsmishoff, Jan
11-12
Goutsmits, Hartog
91
Goutsmits, Samuel
91
Graaf, Elias de -, schoolm. in Oi.
59

`s Gravenhage
7,23,77,138
Griendsven, Adriaan van
73
Grinten, Johannes van der -,
pres. van de raden
163-164
Groenewoud, Clara
54,67-70
Groenewoud, Elisabeth Levi
91
Groenewoud, Hartog Mozes
85,91
Groenewoud, Jacob
85,91
Groenewoud, Johanna
91
Groenewoud, Levy Levi
54,67,84-85,
91-92
Groenewoud, Marianne Levi
54,91
Groenewoud, Mozes
53-55,64,67-70,
80-81,84-85,91
Groenewoud, Salomon
91
Groenewoud, Samuel
91
Groenewoud, Samuel Levi
64,67-68,
82,92
Groenewoud, Veronica
91
Groenstraat, Wintelre
169
Groot, Andries de -, veehandelaar
54-55,57,74-75,85,92
Groot, Benjamin de
75,92
Groot, Dientje de -, e.v. Daniel
de Winter
55
Groot, Job de
86
Groot, Johanna de
75,92
Groot, Joseph de
57,75,78,92
Groot, Lazarus de
55,74,86,92
Groot, Rosa de -, e.v. Barend
Abraham Meijer
57,75,92,94
Groot, Sientje de -, e.v. Daniel
de Winter
55,75,86,92
Gruijthuizen, Gerrit
65
Guljé, Willem Francis -,
dokter
63,65,73
H
Haan, Arnoldus de
63
Haan, Maria de -, e.v. Jan Joosten
63
Haaskes, Antonet -, e.v. Jan
Blankers
187-188
Habraken, J. -, burgem. Z.
171
Haegh, in de -, top. Oi.
29-30,32,128
Haim, Eijken (Ida) Jans van -,
e.v. Jacob Martens de Biese
139
Haliaander, Petronella
92
Halsteren
67
Ham, n.n. van
75
Hapert
145
Haren, Peter van -, bakker
70
Hartog, David
54,70,80-81,84-85,92

Hartog, Elisabeth -, e.v.
Mozes Groenewoud
68,70,85,91
Hartog, Hartog
92
Hartog, Jacob
92
Hartog, Jonas
92
Hartog, Levi
92
Hartog, Philip
92
Hartog, Salomon
92
Hartog, Simon
92
Hartog, Veronica
92
Hartogh, Suzanna
54
Hautappel, Arnold
41
Heck, Francis Cornelis van -,
goudsmid
74
Hedel, herdgang
12,43,52
Heerenvij vers, Oi.
6,109,111
Heijberch, top. Zeelst
136
Heijboom, Sara
54
Heijden, Daniel Peters van der
65
Heijms, Lamberdina -, e.v.
Wouterus van Woensel
34
Heijstraat, Oi.
59,64
Heilige Eik, O.L.Vrouw, kapel
6,10-13,16,29,189-198
Helmond
162
Helmont, Guilelmus de Goeij van
129
Helmont, Henrica van -, e.v.
Natael Verrijt
129
Hem, Pieter Anthonie van
63
Hemony, fam. klokgieters
160
Hendrick Verbeecq, fundatie
60
Hendrik III, hertog van Brabant
4
Hermans, Gerit -, kerkm. in Oi. 154-155
Hersel, Anthonij Dielis van
31-32
Hersel, Johanna Dielis van -, e.v.
I. Jan Corstiaen van de Ven,
II. Jacobus Schraets
31
Hersel, Petronella Egidius van -,
e.v. Willem van Dun
32
Hersel, Willem Lodewijkszoon van
179
Herssel, Dielis Gerarts van
31
Hertog, Blommeke -, e.v. Meijer
Michiel
53
`s-Hertogenbosch
27,41-43,66,69,73,
75-77,82,85,90,101,
105-108,116-117,132-133,
153,192,194-195
`s-Hertogenbosch, bisdom
193
`s-Hertogenbosch, meierij
60,107,192
`s-Hertogenbosch, rentm. van
13
Hesch, Maria Anna
92
Heskok, hoeve de -, Ve.
145
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8
Heuvel, Elisabeth van den -, e.v.
Anthonij Janssens
70
Heuvel, Jan Gijsberts van den -,
borgem. in Oi.
161
Heuvel, top. Oi.
29,32
Hezenmans, Lambert Christiaan -,
architect
167,172,194,195
Hiddink, A. -, onderw. in Best
126
Hildesheim, Isak onderw. in Oi.
81
91
Hilvarenbeek
Hintham
167
Historisch Erfgoed Veldhoven,
Stichting
166
Hoeborch, top. Oi.
113
Hoef, den -, Oerle
169
Hoeven, Meriken Jan Peter Goort
van der -, e.v. Adriaen Niclaes
Lodewijcx
29,37-38
Hoeven, n.n.
115
Hoge Steenweg, Den Bosch
66
Holland
109,111
Hoogeloon
23
Hoop, sigarenfabriek Best
125
Hoppenbrouwers, Anna Catharina
Daendel
60-61
Hoppenbrouwers, Daendel
nachtroeper
58
Hoppenbrouwers, Goijaert Eijmbert
borgem. in Oi.
155-157
Hoppenbrouwers, Nicolaes Henrick
-, schepen
158
Houte, D. van
188
Huijskens, Joannes Baptist
34
Huize Ter Eik, internaat te Ve.
176
Hulsel
167
Humblot, Claudius
klokgieter
155-157
Huussen jr., A.H.
81
Irenekliniek, Veldhoven
Isacq, Dientje
Isacq, Hertog
Isacq, Isaac
Isacq, Judith
Isacq, Sara
Israel, Philiph
J
Jacobs, Abraham
Jacobs, Barbara -, e.v. Marten
Migchielsz de Biese

176
92
53,92,94
94
94
94
53
94
138

Jacops, Pauwels -, schepen
0-Middelbeers
8
9
Jan II, hertog van Brabant
Jan III, hertog van Brabant
8
Jan Lodewijcxhof, top. Oi.
29
Jans, Johanna -, e.v. Willem
Martens de Biese
139
Jansen, Elisabeth -, e.v. Jan
Jansen de Biese
140
Janssens, Antonij oud-burg. van
Zeelst
166,170-171
Janszoon, Werner (- die
beeldsnijder)
27
Joanna, hertogin van Brabant
11,102
Jong, Jan de -, notaris
68
Jongh, Jacob de
159-160
Joods Historisch Museum
51,80
Joosten, Jan
63
Josua, Mozes
80
Jozef, Henriette Jacob
94
Jozef, Jacob
94
Juliana, sigarenfabriek Best
125
Julianus, Alexius klokgieter
160
Jungen-Biesen
134
K
Kaeiwas (Quaeywas)-, Wouter -,
klokgieter
23
Kanaalstraat, Oi.
65
Kanunnikensteeg, Oi.
60
Kapelpad, Oi.
70
Kapelstraat, Meerveldh.
166,172-176
Karel V
106
Keijser, Isaac
66
Kelen, Henrick van der -, rentm.
9
van Den Bosch
Kemmena(y), Andreas Elias van
30-31
Kempen
108
Kempenland
4,60,82,192
Kemps, Jan Anthonij -, schepen
164
Kerckhoff, Johan van
156-157
Kerckoirle, n.n. van -, armmr.
162
Kerkhei, Wintelre
169
Kerkhof, herdgang
12,29-30,32,
43,52,58-59,63-64,70,72,
83,104,113
Kerkoerle, Anthonie van
65
60
Kerkstraat, Oi.
Keulen
134
Klaassen, W.
100
Klein, Meijer onderw. in Oi.
81
Knaap, J.A. -, landmeter
79

Knegsel
135
Koepelkerk (Oerle)
172
Kok, Louis de -, architekt
29
Koning, Antonie Arnoldus de
63
Koppens, Jacobus
69
Koppens, Roos -, e.v. Levie
Groenewoud
54,80,85,91,92
Koraal, steenfabriek Zeelst
168
Krefeld
92
Kroon, Jan Laurens de -, brouwer
75
Kuijpers, Elisabeth -, e.v. Hector
Meijer
92
L
Laagstraat, Gestel (Eindhoven)
26
Laarhoven, Alegonda Jans van
64
Laat, Eimbert de
69
Laat, Maria de
69
Laat, Martinus de
69
Laeck, Anna Louwrens (Vreijssen)
van de -, e.v. Gabriel Jan
Biesen
144
Laecker put, top. Oi.
113
Lambertusparochie, Meerveldh.
172
Lamers, H.
153
Landelijk Monumenten
Inventarisatie Project
166
Latijnse School, Den Bosch
189
Le Bon, bistro
69
Leemans, Bruine -, e.v. Hartog
91
Goutsmits
Leen- en Tolkamer
82
Leer, Jozef de -, voorz. Ned.
Isr. Gemeente Eindhoven
78
69
Leesberg, Arnold Cornelis Maria
Leest, n.n. de armmr. in Oi.
162
Leeuwe, Daniel de
28
Lehr, Andre
25
Leiden
90
Lemmens, Arnoldus Hendricus
65
Lemmens, Arn. -, vrederechter
66
Lemmens, A. -, schout-civiel
82
Leo XIII, paus
194
Leuven, Helena van -, e.v. Jacob
Jozef
94
Levie, Johanna (Philip)
53-54
Levie, Philip
61,64,67,70-71,85,94
Levie, Sara -, e.v. Abraham
Davids
53,64
Levis, Abraham
94
Levis, Clara
54,70,
85,92,94

91
53-54,64,68-73,
76-77,80,83,84,94
Levis, Philip Levi
72
Levis, Roos
94
Lewieson, Aaltje (Antje) -, e.v.
lsaak Hartog Docters
73-74,85,90
Liempde
34
Liempt, Geraert Peters van
29
Lier
161
Lille
118
Limburg
138
92
Lippenhuizen
74
Lith
Locht, Ve.
175
Lodewijcx
zie ook Timmermans
Lodewijcx (Timmermans), Adriaen
Niclaes
29,37-38
Lodewijcx (Timmermans), Jan
Niclaes
29,37
Lodewijcx (Timmermans), Lodewijk
Niclaes
29,37
29
Lodewijcx, Niclaes
Loeff, Paulus -, procureur
Raad van Brabant
164
Loijen, Peter Arien
129
Loijens, Maria Theodorus
145
Lombard, Samuel Abraham -,
onderw. in Oi.
81
Londen
70,85
Loo, Jannen van de
11
Looijen, Claes (Niclaes Lodewijcx)
29
125
Looijmans, sigarenfabriek Best
Loon-van de Moosdijk, Elly van -,
conservator Nat. Beiaardmuseum 25
Loon, Geertruij Ansems van -, e.v.
31
Dielis Gerarts van Herssel
Lotharingen
155,161
Louw, Arnoldus de
70
Luik
82
4,41
Luik, bisdom/bisschop van
Lulsdonck, Jaecxken Jans van der -,
e.v. Niclaes Lodewijcx
29,37
(Timmermans)
Lusendonck, Amelius Fabri van den
40
Luxemburg
138

Levis, Jacob Levis
Levis, Levi Philip

M
Maastricht
Macharen (armen van-)
Maes, Dielis Anthonis
Maes, Jacob Bartholomeus

134,138,145
132,133
138
138

11

10
Man, Jacobus de
193
Marcelis, Goyaert -, schepen
0-Middelbeers
8
Marcq, Leonard de -, secr.
58,60,164
Marcus, Elisabeth
53
Maren, Lija van
190
Mareschal, Martijn klokgieter
154
Mariakerk, Oi.
40,152,161,189-190
Markt, Oi.
65
Martens, Geertruijt Lenaerts -, e.v.
Jan Martens Biesen
142
Maurits, prins van Oranje
138
Mechelen
18,20-21,23,163-164
Meerveldhoven
42,135,139-142,145
166-167,172,174
Meeuws, Jenne Maria Marten -, e.v.
Joannes Aert Joordens
den Ouden
32
Megen en Haps, Jan van
132
Meierijsche Courant
171
Meijer, Babeth
57,94
Meijer, Barend Abraham
57,78,86,94
Meijer, Hector
92
Meijer, Henri
53
Meijer, Sophia
57,78,94
Meijers, G.
82
Melcrod, Henrick Geerlics
van de -, rector
153
Mercx, Jan Baptist
39
Merode, Floris van
109
Merode, Hendrik 11
101-103
Merode, Maria van
101-102
Merode, fam. van
42,109
Merx, Jan Hendrik
63
Metser, Aleyt Jorden die -, e.v.
Werner Janszoon
27
Metz
63
Michiel, Meijer
53,61
Michman, J.
81
Middelbeers
7-9,14-15,30
Mierd, Adam van -, notaris
Den Bosch
42
Mierden, L. van de
26
Mieremberg, Hans Falck van -,
klokgieter
153
Mignot en de Block, fa.
85
Mijland, H.
128
Mijssen, Luijtken Pauwels -, e.v.
Migchiel Pauwels de Biese
136
Milloth, Reijnder -,klokgieter
155-157
Moer, Gobelinus, mr. klokgieter
153
Moergestel (Gestel)
11-12

Moescops, Pauwel -, schepen
158
Mol
118
Molenstraat, Oi.
63,68-70,72,74,84
Montfortanen, paters
195
Mousten, top. Oi.
41
Muskens, mgr.
132
Muystermolen, Oostelbeers
41
N
Naastenbest
52
Nationaal Beiaardmuseum,
Asten
19,21,25
Nationale Vergadering
81
Nazareth
21
Nederland
21,51,80-83,152,168
Nederlanden
106,110
Nederlanden, Zuidelijke
138
Nederlandse Loterij, Kon.
68
Neggers, n.n. -, schepen
162
Neuman, Louise -, e.v. Lazarus
de Groot
55
Neve, Cornelis die -, beeldsnijder
26-28
Niclaessen (Timmermans), Adriaen
Adriaen
38
Niclaessen (Timmermans), Hendrick
Adriaen
29-30,38-39,128
Niclaessen (Timmermans), Maria
Adriaen
38
Nieuw Israelitisch Weekblad
75,77
Nieuwstraat, Oi.
64,70
Nijs, Willem de -, schilder
194
n.n. Jutken -, wed. Willem
Gerardszoon Zeeldreijers
179
n.n., Cathalijn -, e.v. Jan
Willems Biesen
144
n.n., Elisabeth -, wed. Anthonij
van Audenhoven
65
n.n., Heylwigis -, e.v. Amelius
van de Lusendonck
40
n.n., Marianne -, e.v. Alexander
de Roos
54
n.n., Merieken -, wed. Niclaes
Niclaes Lodewijcx
29,37
n.n., Nathan (won. Best)
63
Noord Brabant
51,82-83,125
Noord Brabant, Commissaris van
de koningin
77-78
Noord Brabant, staatsraad van
77
Noordbrabants Historisch
Nieuwsblad
51
Noordbrabantse Volksalmanak
153
Nood, n.n. van -, kerkm. in Oi.
162

P
187
Papens, Peter
6,10,16
Papenvoort, top. Oi.
Parre, Elisabeth Wouter van de
144-145
-, e.v. Adam Biesen
144
Pastorije, huis te Oerle
66
Pensmarkt, Den Bosch
Petershem, Willem van -, heer
41
van Oirschot
()
41
Petershem,
fam.
van
1,134-135,140,142,144,145
Oerle
162-163
Petit, Jean -, klokgieter
166,168,169,172
161
Petit, fam. klokgietersfamilie
65
Oerlemans, Johannes
6
Philips
de
Goede
6,10,16
Oirschoren, top. Oi.
85
Philips,
fa.
Oirschot, Aert van -, beeldsnijder
105
Pieck, rentm.
26-27
189
Plantin-Moretus
-,
drukkers
5-6,41
Oirschot, Daniel van
81
Polak, Isaak onderw. in Oi.
passim
Oirschot
80
Polen
77-82
Oirschot, b en w
194
Pompe,
Walter
31-32,40-42,44
Oirschot, kapittel van
Pompen, Jacobus -, past. in
Oirschot, Nederlandsch
172,174
Meerveldhoven
50-51,
Israelitische Gemeente
187-188
Preesman,
David
-,
notaris
75,77-78,96
63
Prince, Abraham Daniel
Oisterwijk
70
Prince,
Abraham
Samuel
51
Oisterwijk, Ned. Isr. Gemeente 5,10-11,16
69
Princee,
G.G.
Onderwijs, Cultuur en
82
Prins-Afman,
M.W.
Wetenschappen -,
166,174-175
Provincialeweg,
Ve.
166
staatsecr. van
Onze Lieve Vrouw, Broederschap
189-190
Q
21
Quaeywas, n.n. klokgieter
Onze Lieve Vrouw van Hanswijk, kerk
21
te Mechelen
R
Onze Lieve Vrouw over de Dijle, kerk
23
Raad van State
21
te Mechelen
135
Raamsdonk
85
Oorschot, J.M.P. van
164
Ravesteijn, H. van
Oost-West-Middelbeers (B eerzen)
1
61,122
Redert, Philip
4-6,11,13,16,192,194- 95
66
Reijnders, C.
5,7-9,14-15,41,68
Oostelbeers
27
Renaissance
77
Oosterzee, M.L. van -, predikant
68
Renon,
n.n.
94
Oppenheijm, Jacob
41
Renshove, top. Oi.
94
Oppenheijm, Machiel
23
Reusel
115
Os, n.n.
23
Riethoven
167
Oss
60,65,73,77,86
Rijkesluisstraat,
Oi.
169
Oude Bossche Baan, Oerle
194
Rijswijck. L. van
32
Ouden, Joannes Aert Joordens den
zie Verrijt
Rijt,
van
der
Ouden, Martina den -, e.v. Joseph
74,85,91
Roermond
32
Peters van Woensel
63
Roij,
Johannes
de
73,77
Oudenhoven, Peter van
162
Oi.
Roij,
n.n.
van
-,
armm.
in
69
Oudenhoven, Theodorus van
27
Ronde, Jan de -, priester
78
Ouwerkerk, n.n.
54,68,80,94-95
Roos,
Alexander
(de)
162
Overdijck, n.n. van -, schepen
94
Roos, Benjamin
Overdijk, Adriana van -, e.v.
95
Roos, Henriette
32-33
Franciscus van Woensel

52,59
Notel, herdgang
175
Nuenen en Co., steenfabriek
Nuenen, Johannes Cornelius -,
fabrikant, burg. van
166,174-176
Veldh.
Nuenen, Wilhelmus van -,
174-175,178
fabrikant

12
Roos, Mechelina
95
Roos, Nathan
95
Roos, Rosa
95
Roos, Samuel
95
Roos, Samuel de
54
Roos, Sara
95
Roos, Simon
95
Roos, Soesman
95
Roos, Willemijna
95
Roost, Abraham David
61,64-67,95-96
Roost, Alexander
84
Roost, Benedictus
95
Roost, Benjamin
54,95
Roost, Caat (Catharina)
95
Roost, David
95
Roost, Hanna
95
Roost, Jacob David
65,67
Roost, Johanna David -, e.v.
Jacob Samuel
67
Roost, Judith
95
Roost, Marianne David -, e.v. Samuel
Levi Groenewoud
64-65,67
Roost, Marianne -, e.v. Alexander
(de) Roos
54,94-95
Roost, Nathan
53-54,83-84
Roost, Nathan Abraham
65,72-73,
95-96
Roost, Roost
96
Roost, Salomon
54,83
Roost, Salomon Davids
53,61,63-65,
67,70,90,95-96
Roost, Samuel
72,82
Roost, Sara -, e.v. Levi Philip
Levies
54,64,70,72,80,94
Roost, Schoontje David -, e.v.
Jacob Joseph Cohen
65-66
Roost, Sebille David
94
Rotterdam
81
Rovers, n.n. -, past. van Oi.
194
Rubens, Eliazer Ruben -, ond. in Oi.
81
Rundgraaf
169
S

Salomons, Theresia -, e.v.
Benjamin Wallich
Samuels, Jonas
Samuels, Sara Levi -, e.v.
Abraham David Roost
Samuel, Jacob
Sanck, Gooris Hanssen van der
Sande, J. van de
Sande n.n. van de -, gezworene

73
67
64,95-96
67
136
193
162

Sanders, Regina
69
Saxen, J.
77
Scaeft, Connegonde Artsdr.
134
Sceers, Ghisebrecht -, schepen
43
Scepens, Goessen Claus -, schepen
115
Schaijk
167
Scheffelberg, top. Oi.
109
Schellekens, Andries -,
gezworene
158
Schellekens, Andries Jacob
30
Schellekens, Barbara -, e.v.
Laureijs Schraets
30
Schellekens, Jacobus Andries
30,38
Schellekens, Jacomijna
72
Schellekens, J.
195
Schepens, Catherina Joost
187-188
Schepens, n.n. -, schepen
162
Schiedam
81
Schijndel
69,77,91
Schoet, Jan Janssoen van de -,
schepen
115
Scholtz, vrouw
59
Schoot, P.
115
Schoot, Hendrick van de -, schepen 158
Schoot, Jan Francis van de
63
Schoot, n.n. van de -, schepen
162
Schouw, Jan -, secr.
63,65
Schraats, Helena -, e.v. Andreas
Elias van Kemmena(y)
30-31
Schraats, Jacobus
30-32
Schraats, Johanna Maria
31-32
Schraets, Ida Adrianus -, e.v.
Adriaen Adriaen Niclaessen
(Timmermans)
38
Schraets, Johannes Adrianus
30
Schraets, Laureijs
30
Schwerens (Polen)
80
Selstadium, huis te Zeelst
170,172
Senders, Willem Janssen Willem
(Corstiaen)
138
Sgraets, Aert -, secr.
100-101,106,
110,112,115
Sint Bemardus, jongensschool Best
125
Sint Jan, Den Bosch
172
Sint Jan de Doperkerk, Oerle
167-168
Sint Jorisgasthuis, rentm. van
41
Sint Odulphuskapel, Best
152-153
Sint Odulphuskerk, Best
120
Sint Oedenrode
67,70,77,85,91,
161,167
Sint Petruskerk
40,108,118,120
152-158,162-163,189-195,198

13
25
Sint Remigiuskerk, Baarle-Hertog
138
Sittard
94-95
Sluis
Smets, Aelken Wouters -, e.v.
138
Willem Migchiels de Biesc
43
Smet, Jan die -, schepen
171
Smits, W. textielhandelaar
65
Smit, Hendrik Jan
134
Smollerszoon, Pauwels Jan
68
Smulders, Cornelis
69
Smulders, Jan Cornelis
Soetens, Jan Willem -, pres.
163-164
schepen
59
Soetens, Jan Willem -, stadh.
64
SiIhngen, Jan
74
Siiihngen, Jan Nicolaas Gotlieb
69
S6hngen, Johan
85
Sombart, n.n.
142
Spaanse Successieoorlog
21,118
Spanje
162
Spapen, n.n. -, schepen
12-13,16,37-38,
Spoordonk, herdgang
52,70,104,132-133
6,16
Spoordonk, molen van
80
Sprang
78
Staal, Meijer secr. NIG Eindhoven
Staessen, Maria -, e.v. Willem
142
Jansz. de Biese
142
Stalpers, J.
23,60,102,
Staten Generaal
109-110,123,138,192-193
Staten van Holland en West
50
Friesland
67-68
Steenbergen
64,69
Steenenstraatje, Oi.
16
Steenhuijse, n.n.
23,118
Steensel
66
Ster, huis te Den Bosch
21
klokgieter
Steylaert, n.n.
Stiphout, Joanna Willems van -,
144-145
e.v. Leonardus Biesen
115
Stockelman, n.n.
28
Stockelmans, Henrick
154,156-157
Stockelmans, Jan
200
Stockelmans, Jan Herman
15
Stockelmans, n.n.
32,52,59,64,104,
Straten, herdgang
113-114,193
80,175
Stratum
23,138
Strijp
Suetens, Augustinus -, past. in
168
Oerle

Sweerts, Maarten Christiaan -,
109-110
schout
Sweerts de Landas, Carel H.J.
110
drossaard
67
Sweerts de Landas, H.J.
Sweerts de Landas, Lodewijk J.B.
110
heer van 01.
111
Sweerts de Landas, fam.
T
138
Tegenbosch, Jan Servaessen
85,91-92,135
Tilburg
zie ook Lodewijckx,
Timmermans
Niclaessen
129
Timmermans, Adriaen Claes
38,129
Timmermans, Adriaen Henrick
129
Timmermans, Elisabeth
Timmermans, Elisabeth Hendrick
30,38,129
e.v. Jacob Schellekens
39,129
Timmermans, Evert Henrick
29
Timmermans, Ida (Eijken)
Timmermans, Jenneken Henrick
39
e.v. Jan Baptist Mercx
37
Timmermans, Jenneken Loij
129
Timmermans, Joanna
37
Timmermans, Lij sken Loij
36
Timmermans, Loij
29,37
Timmermans, Niclaes Loy
(Niclaes Lodewijcx)
39
Timmermans, Yken Henrick
36
Timmermanssoen, Looden Lode
60
Toirkens, Arnoldus
Toirkens, Henrica -, e.v.
129
Everardus van Ammelroij
60
Toirkens, Jan
68
Tongelre
5
Tongerlo, abdij van
193
Torre, Jacobus van der -, ap. vicaris
Transport, Abraham Joseph -,
81
onderw. in Oi.
70
Trct, Arnoldus Jacobus
23,25
Tweede Wereldoorlog
U
Uden
Udenhout

81
81

V
32,64
Valkenswaard
Veecken, Bartholomeus van der -,
198
past. in Oi.
75,92,94
Veghel

15

14
Velde, Jacob Dircx van de
154,200
Veldhoven
135,145,166,168,178
Veldhoven-Zeelst-Blaartem,
dingbank
136
Ven, D. van de -, schepen
162
Ven, Jacobus van de
65
Ven, Jan Corstiaen van de
31
Venlo
138
Vennix, Johannes Janse
68
Verheijden, Jan Elias -, schepen
158
Verhoeven, Antonij Paulus
65
Verhoeven, Cornelis
73
Verhoeven, Hendrik
72
Verhoeven, Joorden Jan Peeters
198
Verhoeven, Maeijken Jan Peeters
-, e.v. Adriaen Claes Lodwijckx
(Timmermans)
129
Verhoeven, Sijmon Goijarts
198
Verreijt, Adriaen Lodewijck
129
Verreijt, Barbara
129
Verreijt, Evertken (Everaert)
129
Verreijt, Henrica
129
Verreijt, Henrick
129
Verreijt, Nathalis (Natael)
129
Verreijt, Peter
129
Verreijt, fam.
128
Verrenbest, herdgang
52
Vessem
23,41,72,118
Vessem, notaris te
zie Thomas Diercx
Vianen
67,90
Vijzel, huis te Den Bosch
66
Vilderstraat, Oerle
166,168-169
Vladeracken, Peter van -, past.
van Oi.
189-192
Vlemmincx, Gijsbrecht Mertenszoon 27
Vlemmincx, Rogier
60
Vleut (Vloet), top. Best
153
Vleuten, A. van der -, onderw.
in Best
126
Vleuten, Metken Geraerts van der -,
e.v. Jan van der Lulsdonck
29,37
Vleuten, n.n. van der -, schepen 115,162
Vlierden, Danel van
153
Vlijmincx, Maria Catharina -, e.v.
Jean Blanquart
194
Vloet, rivier
12-13
Voo, Johan Bastiaan de -,
drossaard
187
Vos, Cornelis
63
Vos, Marieken -, e.v. Everaert
van A mmel roi j
128
Vos, Natael
128

Vos, n.n.
Vries, Sara de
Vries, Th. de -, past., deken
Vrijthof, Oi.
Vught

115
54
194
40
69

Waghevens, Jacob -, klokgieter
19,21,23
Wallich, Abraham
54
Wallich, Benjamin
73
Wallich, G.B.
77
Wallich, Meijer Mechiel
83
Wallich, Schoontje Benjamin -, e.v.
Hartog ]laak Docters
72-73,90-91
Walraven, Cornelis
60
Wamelstraat, Dr. van -, Oi.
73
Weekblad voor Israelieten
80
Weert
161
Welstants, Judith Benjamin -,
e.v. Nathan Abraham Roost
53-54,95-96
Wenssenburgh, Cornelius Elias van
-, procureur Raad van Brabant
164
Wereld, huis te Oi.
63,68,70
Westerhoven
23
Wetten, W. van -, aannemer
171
Wezemaal, heer van
4
Wichmans, Augustinus
189
Wiel, Jan van de
63
Wiel, Peter van de
68
Wildeman, huis te Oi.
105
Willemsen, Peeter -, schepen
0-Middelbeers
8
Willibrorduskerk, Zeelst
17
Wilms, Catharina Hendrix -, e.v.
Jacob Martensz de Biese
139
Wilnis
90
Wintelre
169
Wintelre
40,43-44,145
past. van
zie Godefridus
van Audenhoven
Winter, Daniel de
55,80
Witsen Elias, J.S.
26-27
Wit, Elisabeth Floris de -, e.v.
Michiel Adriaensz. de Biesc
140
Wit, Isidore de
96
Wit, Lazarus de
55,86,96
Woensel
68,85,92,94,144
Woensel, Adriana Maria van -, c.v.
Godefridus Marinus van Gestel
34
Woensel, Franciscus van
32

32
Woensel, Johanna Maria van
32
Woensel, Joseph Peeters van
32
Woensel, Petrus Paulus van
34
Woensel, Wouterus van
53,64
Wolf, Jacques
53
Wolf, Sara
53
Wolff, Benjamin
53,73,83
Wolff, Jacob
60
Woudgalm, huis te Oi.
72
Wouters, Ludovicus
Wuestbraken, Arden Wouters van de 134
Wuestbraken, Jannen Wouters
134
van de
X-Y
z
80-81
Zaltbommel
115
Zand, n.n.
142
Zand-Oerle
135
Zeeland
126
Zeeland, J. van -, onderw. in Best
179
Zeeldreijers, Gerard Willem
179
Zeeldreijers, Jacob Willem
179
Zeeldreijers, Jan Willem
179
Zeeldreijers, Willem Gerardszoon
17,21,23,25,42
Zeelst
-171
135-140,145,166
21,23
Zeelstman, Jan -, klokgieter
67,90
Zoetermeer
23
Zuidelijke Nederlanden

25
1.1

Maximiliaan Hosseau
begraven op 14-09-1722 te Weelde
huwde met Cornelia Jan Verheijden, geen huwelijk te Weelde gevonden. Cornelia is gedoopt te Weelde op 4 maart 1651 als dochter van Jan
Jan Verheijden en van Maria Johannes Eelens, ook wel Maria Sledden
genoemd.
Kinderen uit dit huwelijk, allen gedoopt te Weelde:
1.
Maria, ged. 27 jan. 1681, begr. op 22-09-1693.
2.
Alexander, ged. 18-10-1683, zie 11.2
3.
Franciscus, ged. 24-10-1686
4.
Adrianus, ged. 21-04-1690
5.
Jacobus, ged. 27-10-1694, zie 11.5
6.
Philippus, ged. 01-05-1697

11.2

Alexander Hosseau
gedoopt te Weelde op 18-10-1683
huwde te Dessel op 21-06-1716 met Catharina Clara de Armentieros
Kinderen uit dit huwelijk, allen gedoopt te Dessel:
1.
Albertina Clara, ged. 25-04-1717
2.
Albertina, ged. 21-05-1719
3.
Norbertus Franciscus, ged. 11-05-1721
4.
Joanna Gerarda, ged. 28-10-1723
5.
Petrus Josephus, ged. 21-04-1725
6.
Joannes Gerardus, ged. 10-09-1726
7.
Anna Maria, ged. 10-09-1726
8.
Carolus Franciscus, ged. 07-09-1729

11.5

Jacobus Hosseau
gedoopt te Weelde op 27-10-1694
Verwekte voor zijn huwelijk een natuurlijk kind bij Adriana Dijkmans
(gedoopt te Poppel): Laurentius, ged. 14-08-1715.
Huwde daarna, met Anna Bergmans, volgens een vermelding bij de
doop van een van haar kinderen zou ze uit Tilburg afkomstig zijn, maar
onderzoek daar leverde geen mogelijke achtergrond van haar op. Ook dit
huwelijk is niet in Weelde gevonden.
Kinderen uit het huwelijk Jacobus Hosseau en Anna Bergmans, allen
gedoopt te Weelde:
1.
Cornelia, ged. 05-02-1718
2.
Maria, ged. 05-02-1718
3.
Adriana, 30-05-1720
4.
Alexander Franciscus, ged. 19-10-1722
Deze Alexander is dus rond 1745 via Moergestel naar Oirschot
getrokken.
5.
Hubertus Maximilianus, ged. 02-01-1725
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overl. te Oirschot: 10-5-1876
geh. te Oirschot: 10-2-1828 met Wilhelmina Tielemansl, RK, dienstmeid, ged. te Oirschot: 22-7-1797, overl. te Oirschot: 26-10-1864.

2. ROOSEN
door F. Schoots
I.

Kinderen uit dit huwelijk (allen ged. te Oirschot):
1.
Joanna, ged. 13-12-1791, begr. te Oirschot: 15-1-1807.
2.
Wilhelmus, volgt Ha.
3.
Anna Maria, ged. 4-1-1795, begr. te Oirschot: 4-4-1797.
4.
Maria', spinster, ged. 7-5-1797, overl. te Oirschot: 15-6-1870,
geh. te Oirschot: 10-2-1828 met Adrianus Bogers, wever/
bouwman, ged. 28-11-1799, overl. te Oirschot: 4-11-1857.
5.
Henricus2, volgt IIb.

2

IIa.

Ingeschreven in het doopregister onder de naam Rosen. Bij
haar huwelijk wordt vermeld dat de naam geschreven moet
worden als Roosen.
Ingeschreven in het doopregister onder de naam Rosen. Bij
zijn huwelijk wordt vermeld dat de naam geschreven moet
worden als Roosen.

Wilhelmus Roosen
RK, wever
ged. te Oirschot: 16-12-1792
overl. te Oirschot: 30-1-1863
geh. te Oirschot: 10-2-1828 met Catharina Tielemans, RK, spinster,
ged. te Oirschot: 16-2-1792, overl. te Oirschot: 8-12-1869.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
1.
Johanna Maria, geb. 3-3-1829, overl. te Oirschot: 7-1-1896,
geh. te Oirschot: 23-6-1855 met Adriaan van Straten, bouwman/arbeider, geb. 5-4-1826, overl. te Oirschot: 31-12-1883.
2.
Maria, geb. 21-7-1830.
Vertrokken naar Boxtel: 23-3-1852.
3.
Theodorus Rozen, geb. 28-3-1835, overl. te Oirschot: 30-81842.

IIb.

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
Theodorus Roosen, volgt Ma.
1.
Johannes
Roozen, volgt IIIb.
2.
Adriaan Rozen, volgt Mc.
3.
Wilhelmus Rozen, geb. 5-1-1838, overl. te Oirschot: 15-3-1838.
4.
Hendrik
Rozen, volgt IIId.
5.
Willem Rozen, wever, geb. 11-12-1841, overl. te Oirschot: 3-86.
1910, geh. te Oirschot: 20-1-1876 met Hendriena van
Kollenburg, dienstmeid, geb. 1-11-1846, overl. te Oirschot: 33-1927.

Theodorus Joannes Roosen
RK
ged. te Wintelre: 10-6-1761
begr. te Oirschot: 6-1-1809
geh. te Oirschot: 20-2-1791 met Johanna Maria van Beirs, RK, spinster, ged. te Oirschot: 31-8-1760, overl. te Oirschot: 24-4-1827.

Henricus Rosen
RK, wever
ged. te Oirschot: 3-11-1799

1

Ma.

Ingeschreven in het doopregister onder de naam Tilemans.
Bij haar huwelijk wordt vermeld dat de naam geschreven
moet worden als Tielemans.

Theodorus Roosen
RK, bouwman/wever
geb. te Oirschot: 10-2-1829
overl. te Oirschot: 17-1-1897
geh. te Oirschot: 21-2-1857 met Johanna Maria Neggers, RK, dienstmeid, geb. te Boxtel: 14-10-1833, overl. te Oirschot: 7-2-1916.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
Henricus, geb. 8-11-1857, overl. te Oirschot: 21-9-1863.
1.
Cornelia, dienstmeid, geb. 31-12-1858, over]. te Oirschot: 2-12.
1943, geh. te Oirschot: 28-10-1883 met Theodorus van Erp,
klompenmaker/tuinman, geb. 24-4-1858, overl. te Oirschot: 1512-1923.
Franciscus, volgt IVa.
3.
Wilhelmina, dienstbode, geb. 13-8-1861, geh. te Oirschot: 8-64.
1909 met Martinus van de Gevel, machinist, geb. te Tilburg.
le huw. met Johanna Maria Cornelia de Beer.
Vertrokken naar Sint-Oedenrode: 1-12-1902.
Martinus, houtzager, geb. 1-6-1863, overl. te Oirschot: 13-105.
1937.
Maria, geb. 2-8-1865, overl. te Oirschot: 27-10-1937, geh. te
6.
Oirschot: 24-4-1893 met Joannes Koolen, landbouwer, geb.
19-9-1858, overl. te Oirschot: 24-4-1921.
Antonia, geb. 17-5-1867, overl. te Oirschot: 31-1-1937, geh. te
7.
Oirschot: 13-5-1891 met Franciscus van Genechten, klompenmaker, geb. 10-8-1871, overl. te Oirschot: 4-2-1951.
Adriana, geb. 19-8-1868, overl. te Oirschot: 25-8-1868.
8.
Hendrica, geb. 12-8-1869, overl. te Oirschot: 14-4-1875.
9.
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10.
11.
12.

13 .
14.
Mb.

geh. met Johanna van de Wouw, RK, geb. te Moergestel: 6-12-1850.
Vertrokken naar Oisterwijk: 24-10-1876.

Wilhelmus, volgt IVb.
Adriana, geb. 28-9-1871, geh. te Oirschot: 21-11-1892 met
Petrus van Kerkoerle, landbouwer, geb. 23-2-1866, overl. te
Oirschot: 7-3-1934.
Johanna, geb. 16-4-1873, geh. te Oirschot: 15-6-1895 met
Antonius de Wert, klompenmaker, geb. te Best: 17-7-1865,
overl. te Eindhoven: 8-10-1947.
Vertrokken naar Best: 17-9-1895.
Adrianus, volgt IVc.
Henrica, geb. 11-1-1877, overl. te Oirschot: 5-3-1877.

Johannes Roozen
RK, dienstknecht/wever
geb. te Oirschot: 25-8-1832
overl. te Best: 6-3-1914
geh. te Oirschot: 8-6-1861 met Maria van de Vijfeiken, RK, dienstmeid, geb. te Nuenen: 15-5-1830, overl. te Oirschot: 18-11-1872.

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
Matheus Josephus, geb. 7-5-1874.
1.
Vertrokken naar Oisterwijk: 24-10-1876.
Wilhelmus, geb. 13-3-1876.
2.
Vertrokken naar Oisterwijk: 24-10-1876.
Mogelijk meer kinderen te Oisterwijk.
1Va.

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
1.
Henricus, dienstbode, geb. 18-8-1862, overl. te Oirschot: 23-61880.
2.
Arnoldus, dagloner/gemeentearbeider, geb. 26-10-1863, geh. te
Best: 9-2-1898 met Maria Bogers, dienstmeid, geb. te Best: 45-1872.
3.
Wilhelmus Roozen, volgt IVd.
4.
Franciscus, geb. 29-5-1867.
Vertrokken naar Boxtel: 1-11-1885.
5.
Petrus, geb. 25-11-1868, overl. te Oirschot: 26-11-1868.
6.
Martinus, klompenmaker/arbeider, geb. 5-6-1871, overl. te
Oirschot: 7-4-1901.
IIIc.

Adriaan Rozen
RK, dienstknecht
geb. te Oirschot: 1-2-1835
overl. te Oirschot: 10-4-1918
geh. met Johanna Scheffers, RK, geb. te Moergestel: 13-12-1832, overl.
te Oirschot: 10-3-1907.
Kind uit dit huwelijk (geb. te Oirschot):
1.
Wilhelmina, geb. 5-5-1872, overl. te Oirschot: 2-10-1912, geh.
te Oirschot: 15-1-1896 met Martinus Putmans, landbouwer,
geb. te Liempde: 23-11-1868.
Vertrokken naar Goirle: 8-11-1935.

Ind.

Hendrik Rozen
RK, wever
geb. te Oirschot: 3-2-1839

Franciscus Roosen
RK, arbeider/landbouwer/dagloner
geb. te Oirschot: 17-1-1860
geh. te Oirschot: 12-2-1887 met Josephina van Drunen, RK, dienstmeid, geb. te 's-Hertogenbosch: 27-2-1864.
Vertrokken naar Goirle: 11-5-1909.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
Johanna Maria, geb. 10-1-1891.
1.
Vertrokken naar Strijp: 31-3-1908.
Engelberta, geb. 4-10-1893.
2.
Vertrokken naar Stratum: 9-7-1908.
Theodorus, geb. 10-2-1896.
3.
Vertrokken naar Goirle: 11-5-1909.
Petronella, geb. 23-7-1898, overl. te Oirschot: 17-1-1900.
4.
Petronella, geb. 2-12-1900.
5.
Vertrokken naar Goirle: 11-5-1909.
Martinus, geb. 21-1-1904.
6.
Vertrokken naar Goirle: 11-5-1909.
Adrianus, geb. 30-4-1907.
7.
Vertrokken naar Goirle: 11-5-1909.

I Vb.

Wilhelmus Roosen
RK, vrachtrijder/arbeider/landbouwer/dagloner
geb. te Oirschot: 25-9-1870
overl. te Moergestel: 5-7-1945
geh. te Oirschot: 15-2-1898 met Joanna Smetsers, RK, geb. te Oirschot:
2-10-1872, overl. te Moergestel: 5-1-1933.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
Maria, geb. 9-5-1899, geh. te Oirschot: 28-10-1920 met
1.
Cornelius Legius, landbouwer, geb. te Oirschot: 24-9-1895.
Albertus, geb. 2-1-1901.
2.
Vertrokken naar Hilvarenbeek: 6-5-1922.
Theodorus, geb. 4-12-1902.
3.
Vertrokken naar Moergestel: 6-9-1921.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IVc.

Franciscus Hubertus, geb. 16-6-1904.
Cornelis, geb. 18-11-1906.
Vertrokken naar Moergestel: 26-3-1923.
Barbara Catharina, geb. 9-4-1909.
Vertrokken naar Moergestel: 26-3-1923.
Wilhelmina, geb. 20-6-1912, oved. te Oirschot: 21-11-1918.
Johanna Maria, geb. 20-8-1914.
Vertrokken naar Moergestel: 26-3-1923.
Catharina, geb. 5-4-1917.
Vertrokken naar Moergestel: 26-3-1923.
Cornelia, geb. 5-4-1917.
Vertrokken naar Moergestel: 26-3-1923.

Adrianus Roosen
RK, dagloner/landbouwer
geb. te Oirschot: 14-6-1875
overl. te Oirschot: 21-3-1937
geh. te Oirschot: 17-2-1909 met Wilhelmina van Opstal, RK,
geb. te
Boxtel: 12-9-1875.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
1.
Theodorus Hendrikus, geb. 22-2-1909.
2.
Hendrikus Martinus, geb. 12-3-1919.

IVd.

Wilhelmus Roozen
RK, arbeider
geb. te Oirschot: 3-2-1865
geh. te Oirschot: 10-2-1892 met Anna van Gestel,
RK, arbeidster, geb.
te Oirschot: 15-3-1873.
Vertrokken naar Haaren: 2-11-1892.
Kind uit dit huwelijk (geb. te Oirschot):
1.
Maria, geb. 8-7-1892.

III.
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SHAREHOLDERVALUE IN DE MIDDELEEUWEN
door J. Lijten

Enkele maanden geleden had ik - en u misschien ook - nog nooit van shareholdervalue gehoord, laat staan dat ik wist wat het betekende. Nadat Boonstra dit tot
zijn levens- en werkprincipe heeft geproclameerd, weet iedereen, wat het inhoudt:
kapitalisme ten top.
Ik was dan ook zeer verbaasd, dat de regionale pers, die zo'n poeha maakt, omdat
dezelfde Boonstra zijn kantoor buiten Eindhoven wil vestigen, in alle toonaarden
naliet om dit egoïstische principe van het grootkapitaal te gispen. Slechts van één
man, van wie men het niet op de eerste plaats zou verwachten, Wisse Dekker, zag
ik een nette terechtwijzing aan het adres van zijn opvolger: dat een bedrijf niet
alleen rekening moet houden met het belang van de kapitaalverschaffers maar
gelijkelijk met dat van de medewerkers en wel binnen het kader van het algemeen
belang.
Nu kan het gebruikte woord wel nieuw zijn, het begrip is eeuwenoud. Altijd hebben mensen, die over kapitaal beschikten, getracht dit kapitaal te vermeerderen.
Dat gaat natuurlijk het gemakkelijkst, als men een zeer elastisch geweten heeft.
In de vroege middeleeuwen werden door professionele geldhandelaars voor het
lenen van geld enorme rentepercentages gevraagd. Het kerkelijk verbod van het
lenen van geld tegen rente moet men dan ook verstaan als een verbod van woeker.
Dat geldhandelaars een rente bedongen van 60% op jaarbasis, was blijkbaar heel
gewoon» Deze beroepshandelaars waren in de middeleeuwen in onze omgeving
aanvankelijk Joden, later Cahorsijnen en Lombarden, die in meerdere Brabantse
steden gevestigd waren. Nu was er in een maatschappij, die niet meer louter agrarisch was, een bepaalde geldhandel nodig.
Voor het verrekenen van de onoverzichtelijke hoeveelheid munten werden in vele
steden stadswisselaars aangesteld, zoals in 's-Hertogenbosch in 1387, 2) die geleidelijk ook enige bankfunctie gingen vervullen.
Aan het platteland ging dit alles op enige afstand voorbij. Natuurlijk was ook daar
enige behoefte aan financiering, maar men loste dit hoofdzakelijk in eigen kring
op.
Ter omzeiling van het kerkelijk verbod van rente had men meerdere mogelijkheden, waarvan ook kerkelijke instanties vlot gebruik maakten. Zo werden akten van
schuldbekentenis opgesteld voor een bepaald bedrag tegen een bepaalde datum,
waarbij van rente geen sprake was, omdat vermoedelijk in het genoemde bedrag
de rente al was inbegrepen.3
De meest voorkomende vorm van lening in Oirschot was het 'kopen' van een jaarrente of -pacht. Met rente is dan bedoeld een betaling in geld, met pacht een betaling in natura, in feite practisch altijd rogge, destijds de eerste levensbehoefte. De
geldschieter gaf een bepaalde som tegen onderpand van huis en/of grond en
bedong daarvoor een jaarlijkse betaling in geld of rogge. Wij zouden zeggen, dat
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hij een hypothecaire lening verstrekte met dit verschil, dat van de zijde van de
geldschieter de gegeven som niet opeisbaar was. Wanneer hij zelf over het geld
wilde beschikken, kon hij zijn rente of pacht aan een derde doorverkopen. In feite
bleven dergelijke renten of pachten soms generaties lang op een bepaald perceel
drukken. Alleen wanneer de schuldenaar zijn rente of pacht niet betaalde, kon de
schuldeiser bij vonnis van de schepenbank het onderpand in beslag laten nemen
en doen verkopen tot delging van de achterstallige rente of pacht en terugvordering van de hoofdsom.
In Oirschot kon de schuldenaar van zijn verplichting afkomen door - naast betaling van de volle pacht - terugbetaling van de hoofdsom met inachtneming van
een opzegtermijn van - meestal - een half jaar of korter. Dit was vermoedelijk niet
overal zo, aangezien de Oirschotse schepenen in 1683 uitdrukkelijk verklaarden,
dat 'in Oirschot nooit jaarpachten zijn geconstitueerd die niet losbaar waren'.41
Deze losbaarheid was evenwel zeer gewenst ter bescherming van de schuldenaar,
omdat geld steeds devalueerde, terwijl de prijs van rogge - met name in schaarseoogst-jaren - behoorlijk kon oplopen.
Als we de schepenakten bekijken, waarin de 'koop van een pacht of rente' werd
vastgelegd, blijkt daar helemaal niet over koop gesproken te worden. De inhoud
is enkel een schuldbekentenis voor een bepaalde jaarpacht of -rente tegen een
bepaald onderpand. Er wordt ook geen 'koopprijs' of hoofdsom in genoemd. In de
schepenprotocollen volgt na de schuldbekentenis wel een contra-akte, waarin
wordt vastgelegd, dat de genoemde pacht of rente tegen een bepaald bedrag gelost
kan worden. De schuldeiser kreeg de akte van schuldbekentenis, de schuldenaar
de contra-akte ten bewijze, dat hij de pacht of rente tegen een bepaald bedrag kon
lossen. De originele contra-akten zijn vrijwel nooit bewaard in tegenstelling tot de
akten van schuldbekentenis, die ook na aflossing en cancellatie (ongeldigmaking
door visgraatsgewijze doorsnijding) nog veel in de archieven gevonden worden.
Bij transporten blijkt dikwijls, dat op bepaalde percelen meerdere schulden drukten. Deze bleven bij het transport in principe daarop gevestigd. Men zou dus kunnen zeggen,dat anderen 'aandelen' hadden in bepaalde onroerende goederen, maar
dan 'aandelen' waarop een vast 'dividend' betaald moest worden.
In Oirschot had met name de Tafel van de H.Geest (de kerkelijke armenzorg) in
de vijftiende en zestiende eeuw een respectabele lijst van dergelijke hypothecaire
vorderingen in de vorm van (hoofzakelijk) jaarpachten en (in veel mindere mate)
jaarrenten. In de vijftiende eeuw, een vrij welvarende periode voor Brabant, kreeg
de Tafel van de H.Geest zoveel legaten en schenkingen, terwijl er relatief weinig
armen waren, dat zij een reservekapitaal kon vormen, dat in de loop van de tijd
weer groeide en dat hoofdzakelijk belegd werd in jaarpachten. Zo liep het totaal
aantal te vorderen jaarpachten in 30 jaar op met 50% van 78 mud in 1444 tot 118
mud in 1474.5)
Deze armenzorg vervulde in die tijd bij een verstandig beheer een soort bankfunctie. Voor de nodige investeringen in het kader van een overwegend agrarische
gemeenschap kon men daar terecht.
Bij jaarpachten is het bedongen rentepercentage vanwege de fluctuatie van de roggeprijs moeilijk te berekenen, maar het zal in de orde van grootte gelegen hebben
van het rentepercentage van geldrenten, dat in het algemeen niet boven 'den penning zestien' (Men zou nu zeggen: een koers-winst verhouding van 16) uitging,

dus 6.25%. Zo waren de grote leningen, aangegaan door de Meierij van 's-Herto6)
genbosch in de eerste helft van de zestiende eeuw tegen dit percentage gesloten.
Men kan dus zeggen, dat in het onderlinge economisch verkeer van de Oirschotse
mensen het rentebeding redelijk was.
Bovendien waren de Oirschotse schepenen geneigd om bijvoorbeeld in schaarseoogst-jaren een eventuele maximale eis van schuldeisers te modereren. Voor hen
ging billijkheid boven de letter van de wet.
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enige jaren thuis onderwijs genieten, waarna ze naar een particuliere, zogenaamde Franse school gingen - ze leerden er ook Frans - of, soms meteen, naar de
Latijnse school. Het gehalte van het onderwijs op deze scholen was veel hoger dan
dat op de gewone stads- en dorpsscholen, die betaalbaar waren voor de minder
goed gesitueerde ouders. Ook werden op de Franse en Latijnse scholen meer vakken onderwezen dan op de gewone scholen."3
Dit citaat legt vooral accenten op 'kinderen van gegoede ouders'. Een onderbouwing daarvan vind ik bij N.F. Noordam: "Over het algemeen was men van mening,
dat er wegens de 'onderscheiden staet van menschen' een school moest komen
voor de hogere stand met een uitgebreid leerplan en een langere duur, eventueel
aansluitend op de Franse of Latijnse school.' 4
In een eerdere publicatie van Noordam 5 wordt nader ingegaan op de inhoud van
het onderwijs aan de Franse school: "De handel eiste een grote specialisatie op het
gebied van handelsrekenen, boekhouden, handelscorrespondentie en kennis van
Frans, dat de belangrijkste moderne taal was. Hiervoor bestonden aparte cursussen met gespecialiseerde meesters, maar ook de Franse scholen gaven les in de
handelsvakken.' Een paar bladzijden verder schrijft Noordam: "Aan het eind van
de 17e eeuw echter zien we, dat het aantal leerlingen van de Latijnse scholen gaat
teruglopen en dat ook het aantal studenten afneemt; een verschijnsel dat nog niet
verklaard is. De Franse scholen gingen zich meer op goede manieren, dansen en
de omgangsvormen specialiseren en beleefden een grote bloei.' De conclusie van
Noordam komt neer op twee elementen: de Franse school is bestemd voor kinderen uit families die zich bezighouden met de handel; èn: de inhoud van het onderwijs richt zich op de Franse taal en goede manieren.
In een recentere publicatie Eindhoven een samenleving in verandering6 behandelt
Van Oorschot uitvoerig de Franse kostschool van Hermanus Boex (1770-1845).
Hij, Van Oorschot, schrijft: 'De Franse kostschool van Boex is een eliteschool
voor katholieke jonge heren, die qua type onderwijs zich laten vergelijken met de
latere mulo-school. Het vakkenpakket biedt naast de verplichte vakken als
Nederlands, Frans, rekenen, briefschrijven, aardrijkskunde en geschiedenis nog
facultatieve mogelijkheden als Engels, Duits, tekenen, dans- en muzieklessen,
zowel vocaal als instrumentaal (piano, fluit en viool).' Op dezelfde bladzijde: 'Het
gebruik van nagenoeg uitsluitend Franstalige schoolboeken en de verplichting de
gehele dag, ook tijdens de speeluren, Frans te spreken, benadrukken dat het hier
om een Franse school gaat.'
Voor mij is opvallend de zinsnede `(...) eliteschool voor katholieke jonge heren
(...)', want in een contract tussen de magistraat van Oirschot en kostschoolhouder
J. S11ihngen (1 mei 1875)7 is in artikel drie sprake van 'De bij SMngen inwonende kinderen moeten van de Gereformeerde religie zijn en moeten de kerkelijke
diensten trouw bijwonen (...).' op dit verschil kom ik terug bij de ontstaansgeschiedenis van de Oirschotse Franse school.
C. Esseboom 8 besteedt in zijn proefschrift veel aandacht aan de Franse school op
het Eiland van Dordrecht. Hij beschouwt dit schooltype als een zogenaamde bijschool. Ik citeer: "Naast stadsscholen, waar sprake was van openbaar onderwijs,
ontstonden - door de behoefte die er bij een deel van de burgerij bestond - zogenaamde bijscholen, scholen in beheer bij particulieren als vormen van bijzonder
onderwijs."
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Ik trek een conclusie; een Franse school
- is een particuliere school;
- wordt bezocht door kinderen uit de gegoede burgerij;
- kent als instructie- en omgangstaal het Frans;
- leidt op voor functies in de (internationale) handel;
- biedt naast typische schoolvakken ook vormende vakken zoals muziek
en dans
In deze publicatie zal duidelijk worden dat de Oirschotse Franse kostschool in alle
opzichten voldoet aan bovengenoemde criteria met deze beperking, dat voor de
Oirschotse situatie het begrip particuliere school slaat op het houden van kostschoolkinderen of wel het internaat zijn.
4. Stichting Franse school in Oirschot
Op 9 december 1764 zijn in de vergadering van Schout en schepenen aanwezig:
N. van der Burg, J. Kerkoirle, Fr. Potters, J.van Laarhoven, J. Schellekens, J. van
der Grinten en andere gezworenen, verder kerkmeesters: Th. van Dooren, J.L. de
Marcq, Adr. van de Sanden, J.W. Soetens, en de armmeesters: W. Meeuws, H.
9
Bressers. In de resoluties van deze vergadering is vastgelegd: "Is heden geresolveert, dat door ofte van wegens de Heeren Regenten van Oirschot Request zal
gepresenteert worden aan den Raad van Staaten ter obtineering van permissie off
octroij om op een tractement van honderd glds off wel zoo veel min off meer als
Haar Eerw: na tijdsomstandigheden zullen noodig oordeelen, een fransche schoolmeester te moogen aanstellen en in deeze Vrije Heerlijkheid van Oirschot daartoe
een fransche school op te rigten."
In de vergadering van 10 maart 1765 leest de secretaris A. ter Croije bovengenoemde brief voor. De argumenten voor de oprichting worden in de notulen vastgelegde: " (...) tot het oprigten eener ordentelijke fransche school in hunne
gemeente, ten eijnde die geene welkers staat omstandigheeden en beroep vordert,
dat zij hunne kinderen tot den slaafschen boerenarbeid niet destineeren, gelegenheid zouden hebben binnens Dorps aan dezelven die educatie en dat onderwijs te
kunnen doen geeven en genieten, het welk zij thans gedwongen zijn elders met
zwaare kosten te zoeken (...)." Er wordt nog gewezen op voorbeelden van Franse
scholen elders in de Kempen.
Verderop in de resoluties blijkt dat de Raad van State op 25 februari 1765 toe1
stemming geven tot oprichting van de Franse school. ' Dus het is niet zo vreemd
dat in de vergadering van 10 maart 1765 de eerste Franse schoolmeester wordt
benoemd. Met eenparigheid van stemmen gaat de gemeente in zee met George
12
Nicolaas Houbré. De aanstelling gebeurt onder drie condities:
"Dat den schoolmeester zal moeten zijn van de Gereformeerde Religie, en dat
deeze noch des zelfs successeurs dezelve schoolieren niet zal moogen instrueeren in de duytsche taal."
2. Het tractement zal f 140,= per jaar bedragen; het schoolgeld wordt geregeld
door de regenten van Oirschot. Predikant en kerkenraad houden toezicht.
3. De schoolmeester mag geen andere openbare functies bekleden.
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* grondige ervaring in alle vakken;
* kennis van natuurkunde en wiskunde;
* beschaafheid en verstand.
Ook de indeling in klassen (het klassikale onderwijs) wordt bij wet geregeld. Bij
de verdeling in klassen moeten we niet denken aan een verdeling van leerlingen
over lokalen. In één schoollokaal zijn leerlingen van de diverse klassen aanwezig.
Een ander verschil met het huidige begrip klas is: terwijl nu het begrip gebonden
is aan een schooljaar was toen het overgaan van de ene klas naar de volgende een
feit als voldaan werd aan de eisen van de vorige klas. Een lagere school heeft volgens de wet van 1806 drie klassen met elk een eigen leerprogramma.
klas 1: de leerlingen leren letters en cijfers uitspreken en schrijven; ook leren ze
woorden en getallen lezen
klas 2: de leerlingen beginnen met het lezen van boekjes; ze krijgen onderricht in
schrijven; er wordt een begin gemaakt met (hoofd-)rekenen
klas 3: de leerlingen leren (hardop) lezen waarbij correcte interpunctie en natuurlijke uitdrukking worden nagestreefd; verder krijgen zij onderwijs in
grammatica, rekenen en schrijven.

zonder? In de verslagen van de schoolopziener is een brief opgenomen die de
Gouverneur van de Provincie Noord-Brabant op 10 augustus 1826 verstuurt aan
die schoolopziener. De gouverneur vraagt: "Is fransche kost en dagschool te
I7
Oirschot een bijzondere school der le of der 2e klasse?" Bij Van Oorschot staat:
"De bijzondere scholen (...) worden onderscheiden in twee klassen. Tot de eerste
soort behoren de scholen die bekostigd worden uit de fondsen van een diaconie,
godshuis, 't Nut of uit toelagen van bijzondere personen. Die van de tweede soort
bestaan van de opbrengsten van school- en kostgelden van leerlingen en worden,
18
bijvoorbeeld als de zgn. Franse school, door particulieren geëxploiteerd."
Enkele dagen later reageert de schoolopziener. Hij schrijft dat de Franse kost- en
dagschool van J. Siálingen in Oirschot volgens de bepalingen van artikel 2 en 3 van
het reglement behorend bij de schoolwet van 1806 een openbare school is. De uitleg: de schoolhouder heeft het voordeel van een woning, en bovendien had hij
vroeger ook een gemeentelijk tractement.
Een paar jaar later is de kwestie opnieuw aan de orde. In een brief aan de burgemeester van Oirschot van 2 augustus 1833 is sprake van twee openbare en een bijzondere school. De laatste is de Franse school met onder andere '12 schoolpligte
kinderen van 5 tot 14 jaren'. De jaarwedde van de onderwijzer is uit de rijkskas f
19
200,= per jaar en uit de gemeentekas f 51,,per jaar. De discussie over openbaar
en bijzonder onderwijs zal overigens, zoals ik verderop zal schrijven, steeds weer
oplaaien.

Tot slot van deze korte typering van de wet: met deze wet komt het onderscheid
tot stand tussen overheidsonderwijs: openbaar onderwijs en 'ander' onderwijs. De
rechten van bestaande scholen die worden betaald door kerkgenootschappen en
particulieren worden gewaarborgd. Dat laatste krijgt later de omschrijving bijzonder onderwijs.
Bijvoorbeeld in het verslag van de toestand van het onderwijs over 1857, vastgesteld op 24 februari 185816 (ik loop alvast vooruit op de onderwijswet van 1857)
staat de school van Siihngen onder B vermeld als Bijzondere school: "De
(gewoonlijk genaamde) Fransche of kostschool. Deze school wordt gesubsidieerd
met vrije woning door de gemeente en voorziet overigens in hare kosten door
schoolgelden. Aan het hoofd staat J. Sohngen hoofdonderwijzer met de tweede
rang. Verder zijn aan de school verbonden:
- Willem Schermtzel, docent wis- en natuurkunde; van de tweede rang; thans ontslagen; opgevolgd door C.H. Muller.
- Jan. N.G. SOhngen, kwekeling beneden 18 jaar.
- Jan van Tuij11, kwekeling beneden 18 jaar.
Ik volg nog steeds het verslag. De school is verdeeld in drie klassen:
- eerste of laagste klasse ende tweede klasse; in deze klassen wordt onderwijs
gegeven in lezen, schrijven, reken- en wiskunde, Nederlandsche en Fransche
taal, natuurkunde, aardrijkskunde en Vaderlandsche en Algemene geschiedenis.
- in de derde klasse staan op het programma lezen, schrijven. rekenkunde,
Nederlandsche en Fransche taal; eerste beginselen der aardrijkskunde en
Vaderlandsche en Algemene geschiedenis.
- er wordt afzonderlijk onderwijs gegeven in Hoogduits en Engels, muziek en
tekenen.
Belangrijk voor het beoordelen van de relatie tussen de Franse kostschoolhouder
in Oirschot en het gemeentebestuur is de discussie die zich na 1806 gaat afspelen.
In deze discussie staat de status van de Franse school centraal: openbaar of bij-

6. De schoolwet van 1857
Tussen 1806 en 1857 verandert er veel in de dagelijkse gang van zaken in het lager
onderwijs. Een belangrijke bijdrage daaraan leveren de onderwijzersgezelschappen. In het vijfde district zijn dat er drie: Eindhoven, Eersel en Oirschot. Met name
voor Oirschot speelt de Franse kostschoolhouder een belangrijke rol. Daarover
meer in een volgend artikel.
Door de onderlinge deskundigheidsbevordering door de onderwijzers onderling
komt er langzamerhand een jaarsysteem tot stand; d.w.z. elke klas gaat een 'cursusduur' krijgen van een schooljaar. Ook ontstaat er langzamerhand een koppeling
tussen de leeftijd van de leerlingen en het zitten in een van de drie klassen. In de
schoolwet van 1806 waren lezen, schrijven, rekenen en Nederlandsche taal verplichte vakken. In de wet van 1857 komen er vijf vakken bij: aardrijkskunde,
geschiedenis, vormleer (meetkunde), kennis der natuur en zingen. Ook nieuw is
wat artikel 33 regelt namelijk "Ter tegemoetkoming in de kosten kan een bijdrage
voor ieder schoolgaand kind worden geheven". De gemeenten waren echter vrij in
de heffing van de schoolgelden; en daarmee ontstaat een dicussie over de vrijheid
van onderwijs. De vier onderwijzersrangen komen te vervallen. Voortaan kent de
wet: hoofdonderwijzers, hulponderwijzers en kwekelingen.
In de gemeenteraadsvergadering in Oirschot wordt op 15 november 1857 de plaatselijke schoolcommissie benoemd. Dit is eveneens een uitvloeisel van de nieuwe
wet op het lager onderwijs van 13 augustus 1857 (artikelen 53 en 54). De commissie bestaat uit vier leden: A. van Baar, D. van Kalken, J. de Laat en F. Goossens. De commissie wordt benoemd voor een periode van vier jaar. In de begro-
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ting zal voor hen een bedrag van vijftien gulden worden uitgetrokken voor schrijfbehoeften.20 Deze commissie heeft een toeziende taak.
Na ongeveer 30 jaar laait de discussie over de status van de Franse school weer op
(zie hiervoor de brief van augustus 1833), waarschijnlijk ten gevolge van de nieuwe wetgeving. In het verslag over de toestand van het onderwijs over 1857 staat
de Franse school vermeld als bijzondere school. De omschrijving luidt: "De (gewoonlijk genaamde) Fransche of kostschool. Deze wordt gesubsidieerd met vrije
woning door de gemeente en voorziet overigens in hare kosten door schoolgelden."2 I
De eerste aanwijzing voor deze nieuwe discussie is een schrijven van 2 december
1859 van Gedeputeerde Staten aan het gemeentebestuur van Oirschot.22 Zij zeggen dat op de statistische tabellen van de inspecteur van het lager onderwijs de
school van Siihngen staat vermeld als gesubsidieerde bijzondere school. Volgens
het Ministerie van Binnenlandse Zaken moet die school als openbaar worden aangemerkt zolang het onderwijs in Oirschot niet is geregeld. Door het toekennen van
een jaarwedde uit de gemeentekas aan de hoofdonderwijzer van een bijzondere
school werd deze volgens de wet van 3 april 1806 een openbare. En dan concluderen Gedeputeerde Staten: doordat men vroeger verzuimd heeft daarop te letten
kan nu niet geconcludeerd worden dat de school van SOhngen beschouwd moet
worden als bijzonder. Gedeputeerde Staten reageren vervolgens op 23 december
1859 op een brief van B&W van 16 december. Daarin stellen zij, ik citeer: "de wet
van 1806 bepaalt dat "alle lagere scholen die uit eenige publieke kas geheel of
gedeeltelijk regtstreeks onderhouden of ondersteund worden openbare scholen
zijn."23 Dus een bevestiging van het standpunt van begin december.
De bovengenoemde schoolcommissie zit blijkbaar niet stil. Op 30 april 1860 stelt
de voorzitter van de commissie namens B&W voor om "de school van de heer Jan
SOlingen in allen geval als openbare school "te doen vervallen en geen enkele
gemeentelijke subsidie toe te kennen". 24 De voorzitter van de raadsvergadering
neemt dit voorstel over en stelt de raad op 28 juni 1860 voor om de school van Jan
SOhngen in allen geval als openbare school te doen vervallen en (dus) geen subsidie meer toe te kennen. 25
In een brief van Gedeputeerde Staten (7 augustus 1860) worden bedenkingen geuit
m.b.t. deze besluiten die de regeling van het lager onderwijs in Oirschot betreffen.
De gemeenteraad buigt zich veertien dagen later opnieuw over de besluiten die
waren genomen in juni 1860. Het besluit wordt herzien: "art. 1 Het getal scholen
voor het lager onderwijs in de gemeente wordt bepaald op 4; art. 2 Die scholen
worden gevestigd op de volgende plaatsen: a. twee in de kom der gemeente: te
weten de gewone dag en avondschool, en de zondagschool, b. onder het gehucht
Straten, c. onder het gehucht Spoordonk (...)". De kostschool wordt daarin niet
vernoemd. Wel wordt getracht in de regeling op te laten nemen, dat aan de avondschool de franse taal wordt onderwezen. De raad stemt dit af.
In de vergadering van de gemeenteraad van 1 februari 1861 wordt alsnog een
besluit genomen met betrekking tot de uitvoering van de wet van 1857. In de
memorie van toelichting op dit besluit blijkt dat de Franse school bestaansrecht
heeft. Ik citeer: "Men heeft gemeend dat het gewoon onderwijs aan de eischen der
bevolking voldoende beantwoordt, te meer omdat er in de bijzondere scholen meer
uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven". 26
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Vanaf dat jaar (1861) is er doorlopend sprake van onderhoudsproblemen met het
gebouw van de Franse school. In juli 1862 deelt de gemeente-architect mee dat de
schoolbanken toe zijn aan reparatie. De gemeente wil niet bijdragen in de kosten.
Een paar jaar later, in 1864, is de gemeente bereid versleten vensters te laten vervangen.
Het lijkt erop dat Jan SOhngen het schoolgebouw op de een of andere manier wil
onttrekken aan de gemeente, want op 23 maart 1865 vraagt hij het gemeentebestuur om het door hem bewaarde `Gemeentesgebouw' in koop af te staan. Met
algemene stemmen besluit de raad de zaak aan te houden.
In juli 1866 verzoekt Johannes Nicolaas Gottlieb Sangen na het overlijden van
zijn vader om aangesteld te worden als Frans kostschoolhouder, "(...) waarop met
algemeene stemmen wordt besloten, dat de raad niet genegen is, om eenen franschen kostschoolhouder aan te stellen, of daaraan enige subsidie te verleenen." Het
touwtrekken om het bestaansrecht van de Franse school gaat door, want een
maand later is SOhngen aan zet. Hij doet nu een verzoek "om het huis de fransche
kostschool te kunnen huren". Met algemene stemmen wordt het verzoek van de
hand gewezen.
Een jaar later, op 12 augustus 1867, doen B&W het voorstel om de 'zogenaamde
fransche school' publiek te verkopen. Het raadslid Guljé vindt dat men nog wat
moet wachten. Mr. van Baar vindt dat het huis nog niet verkocht moet worden,
omdat er vroeg of laat behoefte zal ontstaan aan een onderwijzerswoning. Met
algemene stemmen besluit de Raad nog wat te wachten.
Nog geen jaar later, op 24 april 1868, gaat er opnieuw een voorstel naar de raadsvergadering om 'het huis de fransche school' publiek te verkopen. De raad gaat op
30 april accoord 27 onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten.
Bij dit besluit stemmen tegen de raadsleden: Guljé, A. van Baar en M. van den Heuvel; de voorstemmers zijn: A. van den Heuvel, W. van Cuijck, W. Legius, J. van
Krieken, H. van Overbeek, W. Noijen en de voorzitter, burgemeeste H. de Croon.
Twee van de tegenstemmers zitten niet stil. Guljé gaat een pittige discussie aan
met de burgemeester over zijn bevoegdheden m.b.t. toestemming voor de afbraak
van een scheidingsmuur bij het schoolgebouw. Daarbij suggereert Guljé dat de
burgemeester zijn boekje al eerder te buiten ging door de schoolvakanties in de
kom van het dorp te verzetten. Enkele maanden later wordt deze discussie voortgezet. In de raadsvergadering van 24 augustus 1868 zegt de burgemeester dat hij
in de volgende vergadering namens B&W een besluit zal provoceren ter goedkeuring van hun handelen m.b.t. het afbreken van een stal hij Sbhngen. In dezelfde vergadering wordt een adres voorgelezen van A. van Baar en dertien medeingezetenen met bezwaar tegen de verkoop van de Franse school. Het bezwaar
wordt voor kennisgeving aangenomen en zal worden gestuurd naar Gedeputeerde
Staten. Een maand later is er een voorstel van B&W om de Franse school niet
meer te gebruiken voor de openbare dienst. Het voorstel wordt met zeven tegen
t wee stemmen aangenomen. Tegen zijn: Guljé en Van Baar. Verder worden in vergadering condities geaccordeerd voor de verkoop van het schoolgebouw.
Op 14 december 1868 reageren Gedeputeerde Staten. Zij hebben bezwaren tegen
verkoop van de Franse school.
Johan SOhngen wacht het een en ander niet af, want intussen heeft hij huis
B ijsterveld gekocht om daar zijn particuliere bijzondere school voort te zetten.
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Sollicitatie-brief van Johan Siihngen III naar de post van Frans kostschoolhouder, 1866.
Archief gemeente Oirschot 1821-1932, inv.nr. 1503.
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7. De teloorgang van de Franse school

NOTEN

In 1863 had Thorbecke zijn ideeën neergelegd over het middelbaar onderwijs. Dit

1.

onderwijs moest dienen tot vorming van de burgerij, als een opleiding voor allerlei maatschappelijke beroepen, in het bijzonder voor handel en bedriff. 28 Deze
ideeën zijn de bakermat van hogere handelsschool en hogere burgerscholen.
Daarmee worden, qua onderwijsaanbod, de Franse scholen min of meer overbodig. Eerst na strenge maatschappelijke en politieke discussies zal de h.b.s. in het
begin van de twintigste eeuw bestaansrecht krijgen.
De Franse school van J.H. Rutjes in Eindhoven wordt na de paasvakantie van 1864
gesloten na een meningsverschil van de kostschoolhouder met de gemeente. Het
stadsbestuur wil na een drastische verlaging van de schoolgelden de school toegankelijk maken voor brede lagen van de bevolking. 29 Ik citeer: "Rutjes weigert
het deftige karakter van zijn Franse school prijs te geven voor een soort gemeentelijke muloschool, waarvan de gemeente de zware lasten niet wil dragen".
Een direct verband van bovengenoemde feiten met de verdwijning van de Franse
school uit de kom van het dorp is niet aan te tonen. Volgens mij is het een gevolg
van de discussie over de status van de school. De schoolwet van 1857 is de directe aanleiding voor de vraag: is de Franse school bijzonder of openbaar onderwijs.
De kostschoolhouder doet allerlei pogingen om er bijzonder onderwijs van te
maken en het schoolgebouw in eigen beheer of bezit te krijgen. Zijn beweegredenen zouden kunnen zijn: de uitstekende naam van de school, voldoende inkomen
uit kostgeld en schoolgeld en het beu zijn van het doorlopende gekrakeel met het
gemeentebestuur over onderhoud van het gebouw en hun wispelturige besluitvorming met betrekking tot de status van de schoól. Daarbij komt nog een vervelende affaire tussen de weduwe Sangen (de moeder van Jan) en de gemeente over
eigendomsrechten van een geitenstal, een ashok en een andere stal (3 juli 1868).
Over de beweegredenen van Van Baar en Guljé om de verkoop van de school tegen
te houden moet ik gissen. Misschien zijn zij op de hand van SMngen, want door
het tegenhouden van de verkoop en het tegenstemmen tegen een andere bestemming van het gebouw willen zij de Franse school voor de kom van het dorp behouden. Ik heb ook het idee dat met name Guljé de schoolkwestie gebruikt om burgemeester De Croon als bestuurder in diskrediet te brengen.3°
SÈSlingen en zijn gezin vertrekken in 1883 naar Schaarbeek bij Brussel. Nog niet
duidelijk is hoe zijn opvolging is verlopen. Ik hoop daarover in een volgend artikel meer duidelijkheid te kunnen geven. De laatst bekende kostschoolhouder,
Rinze Prins, vertrekt in 1891 "met zeven oudere leerlingen, een onderwijzer en
een dienstbode naar Haarlem (...)31 . Het jaar daarop wordt huize Bijsterveld verkocht. De Franse kostschool is niet meer.
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BIJLAGE
Bij Koninklijk Besluit van 9 januari 1816 wordt Amandus Stephanus van Moorse(
uit Eindhoven, hij is daar burgemeester, benoemd tot tweede schoolopziener van
het 5e schooldistrict van Noordbrabant. Tot dit district horen:
Eindhoven
Woensel
Acht
Strijp
Stratum
Gestel
Hapert
Netersel
Reusel
Eersel
Hoogeloon
Steensel
Waalre
Dommelen
Borkel en Schaft
Valkenswaard
Aalst
Wintelre
Oerle
Best
Straten (Oirschot)
Duizel
Casteren
Westerhoven en Riethoven
Oirschot
Spoordonk (Oirschot)
Bladel
Bergeijk
Weebosch (Bergeijk)
Lommel
Middel- en Westelbeers
Oostelbeers
Vessem
Veldhoven
Zeelst

