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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 hun2onrecht was aangedaan', mogen bezitten als allodium
(onafhankelijk eigengoed). Uit de enigszins vage formulering van de hertogelijke beslissing zullen we kunnen concluderen, dat het bezit in Baest door de hertog
véér 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 door3)Jan van Amstel bij zijn beheer van
de goederen van Jan van Leefdaal in Herpen.
De bij de hertog(in) door
Berne ingediende klacht is onderzocht door de5)schout
4)
van 's-Hertogenbosch en door heer Robert van Heusden, diens broer Henrik 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 veilig6)aannemen, dat aan die
'schenking' een 'schenking' door de abdij is voorafgegaan.
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 verhouding8)is, rekening houdend
met deze akte, af te leiden uit de oorkonde d.d. 1186.09.06 (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
9) ook geweest waren en die de partijen
trachtten op te lossen in de akte van 1207.
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
10)
gedateerd is, maar niet zo lang na 1207 getroffen zal zijn.
(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 véér 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
defini11)
tief kunnen regelen, zoals blijkt uit de akte d.d. 1232.09.21.
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.
13)
Een andere akte van 1232 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, aan14)
de abdij. (Zie bijlage V)
Kort daarna d.d. 1233.03.05 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: voorin. gein. 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
15)
van mogelijk rendabel te maken bezittingen.
D.d. 1301.08.30 kocht Tongerlo 19 bunder (25 ha) broekland
van Daniel heer van
16)
Oirschot met toestemming van de hertog d.d. 1301.08.18.
(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
17) door de abdij gekocht bij akte d.d. 1317.08.09 voor
schepenen van Antwerpen 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.
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 18
en zijn
echtgenote en dat zij de daaruit voortgesproten nadelen zouden vergoeden. (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 instel19)
lingen cijnsplichtig waren, te juister plaatse op te leveren. (Zie bijlage XIII)
Blijkbaar had ook de Bosschenaar Jan zoon van Ayken rechten op de verkochte
goederen, want op de dag20)
van het transport deed hij voor Bossche schepenen
afstand van zijn aanspraken. (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, 21)
dat
de abt d.d. 1318.08.07 een aanklacht indiende bij de Antwerpse schepenbank.
(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.
22) 1321.01.30
lieten zij dit beslag voor schepenen van 's-Hertogenbosch opheffen. (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-
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23)

telijke deel bij akte voor schepenen van 's-Hertogenbosch d.d. 1317.11.03. (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-Hertogenbosch24)gerechtelijk liet aanzeggen om de verplichtigen volgens de koopakte te vervullen. (Zie bijlage XVI)
Mogelijk werd de oplevering te lang uitgesteld, maar het abdij-archief laat ons
verder in het ongewisse.
Na de perikelen rond de koop zal Tongerlo de bezittingen verder rustig hebben
kunnen beheren en ontwikkelen. Dat het origineel van de kaart
25) der gemeynt van
de Beerzen d.d. 1334.05.30 in het archief van de abdij berust 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 abbati26)
aat van Tongerlo. Onder deze bezittingen was ook het goed Baest met de daartoe behorende hoeven.
27)
Ofschoon W. van Spilbeeck Baest een `refuge' noemt, 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) 28)
stond, want het landhuis van Baest wordt nog in 1774 'den Spijcker'
genoemd. Ofschoon van29)
der Aa het huis beschrijft als een riant vacantieverblijf
der Bossche bisschoppen, 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
3)
bron der geestelijke goederen het landgoed Baest te kopen. ° 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 familie31)
de la Court hebben diverse percelen aangekocht ter uitbreiding van
het landgoed.
Ook werden onder het beheer van de families van Bommel en de la Court op het
landgoed stenen gebakken, waarmee onder321
andere twee nieuwe boerderijen werden gebouwd en twee bestaande herbouwd.
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.
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Oorkondenboek,nr. 136. Camps dateert de akte tussen 1207 en 1225. Zie bijlage III.
Oorkonden Tongerlo, nr. 104 en
11. Origineel: A.A.T., ch. 100, gepubliceerd in Erens,
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.
Oorkonden Tongerlo, nr. 111 en
14. Origineel: A.A.T., ch. 105, gepubliceerd in Erens,
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 '
Hertogenbosch,
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.
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.

Acquisitio bonorum scilicet Raka, Maggheryt, Winkelken, Varendonc,
Heselwinkel, pactio et alia bona que dominus Egidius de Buscho miles habuit in
parochie de Middelbersse.
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.
's-Hertogenbosch
Datum anno Domini M' CCCm° decimooctavo feria quinta post assumptionem
beate Marie virginis.
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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Jan van den Dijck
Audenhoven, Ghiselbertus van
Audenhoven, Godefridus van -,
past. van Wintelre
Audenhoven, Goeswinus van
Audenhoven, Henric van
Audenhoven, Jan van -, rentm. van
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Joannis van Ammelroij
129
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

5

4
Benjamin, Schoontje -, e.v. Hertog
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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 -,
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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.
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Houte, D. van
188
Huijskens, Joannes Baptist
34
Huize Ter Eik, internaat te Ve.
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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
Leesberg, Arnold Cornelis Maria
69
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
Lodewijcx, Niclaes
29
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
Looijmans, sigarenfabriek Best
125
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
(Timmermans)
29,37
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, Hendrik11
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

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

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
65 Petit, fam. klokgietersfamilie
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 (Beerzen)
1
61,122
4-6,11,13,16,192,194- 95 Redert, Philip
66
5,7-9,14-15,41,68 Reijnders, C.
Oostelbeers
27
77 Renaissance
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
32 Rijswijck. L. van
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
69 Roij, n.n. van -, armm. in Oi.
Oudenhoven, Theodorus van
27
78 Ronde, Jan de -, priester
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
32-33 Roos, Henriette
Franciscus van Woensel

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
73
Samuels, Jonas
67
Samuels, Sara Levi -, e.v.
Abraham David Roost
64,95-96
Samuel, Jacob
67
Sanck, Gooris Hanssen van der
136
Sande, J. van de
193
Sande n.n. van de -, gezworene
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
Sweerts, Maarten Christiaan -,
25
Sint Remigiuskerk, Baarle-Hertog
109-110
schout
138
Sittard
Sweerts
de
Landas,
Carel
H.J.
94-95
Sluis
110
drossaard
Smets, Aelken Wouters -, e.v.
67
Sweerts
de
Landas,
H.J.
138
Willem Migchiels de Biesc
43 Sweerts de Landas, Lodewijk J.B.
Smet, Jan die -, schepen
110
heer van 01.
171
Smits, W. textielhandelaar
111
65 Sweerts de Landas, fam.
Smit, Hendrik Jan
134
Smollerszoon, Pauwels Jan
T
68
Smulders, Cornelis
138
Tegenbosch, Jan Servaessen
69
Smulders, Jan Cornelis
85,91-92,135
Tilburg
Soetens, Jan Willem -, pres.
zie ook Lodewijckx,
163-164 Timmermans
schepen
Niclaessen
59
Soetens, Jan Willem -, stadh.
129
Timmermans,
Adriaen
Claes
64
SiIhngen, Jan
38,129
74 Timmermans, Adriaen Henrick
Siiihngen, Jan Nicolaas Gotlieb
129
69 Timmermans, Elisabeth
S6hngen, Johan
85 Timmermans, Elisabeth Hendrick
Sombart, n.n.
30,38,129
e.v. Jacob Schellekens
142
Spaanse Successieoorlog
39,129
Timmermans,
Evert
Henrick
21,118
Spanje
29
Timmermans,
Ida
(Eijken)
162
Spapen, n.n. -, schepen
Timmermans,
Jenneken
Henrick
12-13,16,37-38,
Spoordonk, herdgang
39
e.v. Jan Baptist Mercx
52,70,104,132-133
37
6,16 Timmermans, Jenneken Loij
Spoordonk, molen van
129
Timmermans,
Joanna
80
Sprang
37
Staal, Meijer secr. NIG Eindhoven 78 Timmermans, Lij sken Loij
36
Timmermans,
Loij
Staessen, Maria -, e.v. Willem
29,37
Timmermans,
Niclaes
Loy
142
Jansz. de Biese
(Niclaes Lodewijcx)
142
Stalpers, J.
39
Timmermans,
Yken Henrick
23,60,102,
Staten Generaal
36
Timmermanssoen,
Looden
Lode
109-110,123,138,192-193
60
Toirkens,
Arnoldus
Staten van Holland en West
Toirkens,
Henrica
-,
e.v.
50
Friesland
129
Everardus van Ammelroij
67-68
Steenbergen
60
64,69 Toirkens, Jan
Steenenstraatje, Oi.
68
Tongelre
16
Steenhuijse, n.n.
5
Tongerlo, abdij van
23,118
Steensel
193
Torre,
Jacobus
van
der
-,
ap.
vicaris
66
Ster, huis te Den Bosch
Transport, Abraham Joseph -,
21
Steylaert, n.n. klokgieter
81
onderw. in Oi.
Stiphout, Joanna Willems van -,
70
Trct,
Arnoldus
Jacobus
144-145
e.v. Leonardus Biesen
23,25
Tweede
Wereldoorlog
115
Stockelman, n.n.
28
Stockelmans, Henrick
U
154,156-157
Stockelmans, Jan
81
Uden
200
Stockelmans, Jan Herman
81
Udenhout
15
Stockelmans, n.n.
32,52,59,64,104,
Straten, herdgang
V
113-114,193
32,64
Valkenswaard
80,175
Stratum
Veecken,
Bartholomeus
van
der
-,
23,138
Strijp
198
past. in Oi.
Suetens, Augustinus -, past. in
75,92,94
168 Veghel
Oerle

15

14
Velde, Jacob Dircx van de
154,200
Vos, n.n.
115
Veldhoven
135,145,166,168,178
Vries, Sara de
54
Veldhoven-Zeelst-Blaartem,
Vries, Th. de -, past., deken
194
dingbank
136
Vrijthof, Oi.
40
Ven, D. van de -, schepen
162
Vught
69
Ven, Jacobus van de
65
Ven, Jan Corstiaen van de
31
Venlo
138
Waghevens, Jacob -, klokgieter
Vennix, Johannes Janse
68
19,21,23
Verheijden, Jan Elias -, schepen
158
Wallich, Abraham
54
Verhoeven, Antonij Paulus
65 Wallich, Benjamin
73
Verhoeven, Cornelis
73 Wallich, G.B.
77
Verhoeven, Hendrik
72
Wallich, Meijer Mechiel
83
Verhoeven, Joorden Jan Peeters
198
Wallich, Schoontje Benjamin -, e.v.
Verhoeven, Maeijken Jan Peeters
Hartog hlaak Docters
72-73,90-91
-, e.v. Adriaen Claes Lodwijckx
Walraven, Cornelis
60
(Timmermans)
129
Wamelstraat, Dr. van -, Oi.
73
Verhoeven, Sijmon Goijarts
198
Weekblad voor Israelieten
80
Verreijt, Adriaen Lodewijck
129
Weert
161
Verreijt, Barbara
129
Welstants, Judith Benjamin -,
Verreijt, Evertken (Everaert)
129
e.v. Nathan Abraham Roost
Verreijt, Henrica
129
53-54,95-96
Verreijt, Henrick
129
Wenssenburgh, Cornelius Elias van
Verreijt, Nathalis (Natael)
129
-, procureur Raad van Brabant
164
Verreijt, Peter
129
Wereld, huis te Oi.
63,68,70
Verreijt, fam.
128
Westerhoven
23
Verrenbest, herdgang
52
Wetten, W. van -, aannemer
171
Vessem
23,41,72,118
Wezemaal, heer van
4
Vessem, notaris te
zie Thomas Diercx
Wichmans, Augustinus
189
Vianen
67,90
Wiel, Jan van de
63
Vijzel, huis te Den Bosch
66 Wiel, Peter van de
68
Vilderstraat, Oerle
166,168-169
Wildeman, huis te Oi.
105
Vladeracken, Peter van -, past.
Willemsen, Peeter -, schepen
van Oi.
189-192
0-Middelbeers
8
Vlemmincx, Gijsbrecht Mertenszoon 27 Willibrorduskerk, Zeelst
17
Vlemmincx, Rogier
60
Wilms, Catharina Hendrix -, e.v.
Vleut (Vloet), top. Best
153
Jacob Martensz de Biese
139
Vleuten, A. van der -, onderw.
Wilnis
90
in Best
126
Wintelre
169
Vleuten, Metken Geraerts van der -,
Wintelre
40,43-44,145
e.v. Jan van der Lulsdonck
29,37
past. van
zie Godefridus
Vleuten, n.n. van der -, schepen 115,162
van Audenhoven
Vlierden, Danel van
153
Winter, Daniel de
55,80
Vlijmincx, Maria Catharina -, e.v.
Witsen Elias, J.S.
26-27
Jean Blanquart
194
Wit, Elisabeth Floris de -, e.v.
Vloet, rivier
12-13
Michiel Adriaensz. de Biesc
140
Voo, Johan Bastiaan de -,
Wit, Isidore de
96
drossaard
187
Wit, Lazarus de
55,86,96
Vos, Cornelis
63
Woensel
68,85,92,94,144
Vos, Marieken -, e.v. Everaert
Woensel, Adriana Maria van -, c.v.
van A mmel roi j
128
Godefridus Marinus van Gestel
34
Vos, Natael
128
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,2 ged. 28-11-1799, overl. te Oirschot: 4-11-1857.
5.
Henricus , 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.

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

12.

Johanna, geb. 16-4-1873, geh. te Oirschot: 15-6-1895 met
Antonius de Wert,klompenmaker, geb. te Best: 17-7-1865,

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

Oirschot: 7-3-1934.

13 .
14.
Mb.

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.

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 metMaria van de Vijfeiken,
RK, dienstmeid, geb. te Nuenen: 15-5-1830, overl. te Oirschot: 18-11-1872.

Mogelijk meer kinderen te Oisterwijk.
1Va.

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. te Oirschot):
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.
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 metMartinus 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

RK, arbeider/landbouwer/dagloner
geb. te Oirschot: 17-1-1860
geh. te Oirschot: 12-2-1887 metJosephina 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.

1.

IIIc.

Franciscus Roosen

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.

30
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 metWilhelmina 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
2)
steden stadswisselaars aangesteld, zoals in 's-Hertogenbosch in 1387, 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
3
de rente al was inbegrepen.
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,
41
dat 'in Oirschot nooit jaarpachten zijn geconstitueerd die niet losbaar waren'.
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
5)
mud in 1474.
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.
NOTEN
1)

2)
3)
4)
5)
6)

in
R. v. Uytven, `Geldhandelaars en wisselaars in het middeleeuwse Brabant',
onder
redactie
van
prof.
dr.
H.F.J.M.
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Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen,
LXXIden Eerenbeemt, Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland
II, Tilburg 1987, blz. 3.
v. Uytven, Geldhandelaars, blz. 16.
v. Uytven, Geldhandelaars, blz.l.
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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 vak3
ken onderwezen dan op de gewone scholen."
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
4
aansluitend op de Franse of Latijnse school.'
5
In een eerdere publicatie van Noordam 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.
6
In een recentere publicatie Eindhoven een samenleving in verandering 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 contract7 tussen de magistraat van Oirschot en kostschoolhouder
J. S11ihngen (1 mei 1875) 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
8 de Oirschotse Franse school.
C. Esseboom 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.
Bressers. In de resoluties9 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
12 in zee met George
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.
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
10 van de toestand van het onderwijs over 1857, vastgesteld op 24 februari 1858 (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-

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. Siâlingen 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.
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
20 hen een bedrag van vijftien gulden worden uitgetrokken voor schrijfbehoeften. 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
2
woning door de gemeente en voorziet overigens in hare kosten door schoolgelden." I
De eerste aanwijzing voor deze nieuwe discussie is een schrijven van 222december
1859 van Gedeputeerde Staten aan het gemeentebestuur van Oirschot. 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
23
zijn." 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
24
gemeentelijke subsidie toe te kennen". 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
25 openbare school te doen vervallen en (dus) geen subsidie meer toe te kennen.
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
26
uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven".
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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
27
30 april accoord 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
wee stemmen aangenomen. Tegen zijn: Guljé en Van Baar. Verder worden in vert
gadering 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
28 allerlei maatschappelijke beroepen, in het bijzonder voor handel en bedriff. 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 de29schoolgelden de school toegankelijk maken voor brede lagen van de bevolking. 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 schoél. 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 bur3
gemeester De Croon als bestuurder in diskrediet te brengen.°
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
31 zeven oudere leerlingen, een onderwijzer en
een dienstbode naar Haarlem (...) .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
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I.

DE OIRSCHOTSE SINT-PETRUSKERK NA 1800
door J. Lijten

I 1800 - 1887
Na bijna anderhalve eeuw kwam in 1800 de Sint-Petruskerk weer ter beschikking
van de katholieken in Oirschot. Het was een enorme overgang. Om ons dit te realiseren, is het goed de situatie van voor die tijd in ogenschouw te nemen.
De kerkelijke situatie van voor 1800
Waar de Oirschotse katholieken gekerkt hebben van 1648 tot 1677, is nog steeds
onbekend. In 1677 hebben zij een schuurkerk kunnen bouwen aan het eind van de
Nieuwstraat, waar de oude schansmuur hoek Nieuwstraat-Gasthuisstraat nog een
restant van is.1) In 1745 brandde deze schuurkerk, gedekt met stro, geheel af,
waarbij ook de inboedel verloren ging. De kerk werd herbouwd, maar moest weer
met het brandgevaarlijke stro gedekt worden. Pas in 1771 mocht de schuurkerk
met pannen gedekt worden en in 1778 mocht ze aan de achterzijde 81 / 2 meter verlengd worden. Er stonden wel wat stoelen in de kerk, maar het overgrote deel van
de mensen moest staan. Er was overigens ook niet voldoende ruimte voor zitplaatsen.
Na de brand van 1745 had men drie nieuwe altaren besteld, die in 1746 geleverd
werden door Walter Pompe te Antwerpen. Het hoogaltaar uit de schuurkerk staat
nog in de kapel van de H.Eik. Een der zeer eenvoudige zijaltaren staat nog in de
kleine bidkapel van de Carmel.
Deze altaren zullen later naar het toenmalige gebruik in marmerkleur geschilderd
zijn, want bij de uitgaven van de kerk in het jaar 1788 staat genoteerd:
`Maximiliaan Prefort voor 61 dagen gemarbert 91-10-0'. 2) Ook van de beelden
van de H.H. Joseph en Odulphus, die nu achter in de kerk staan, is bekend, dat zij
in 1750 door Walter Pompe voor de schuurkerk gesneden zijn.3)
In de schuurkerk was geen orgel, maar de zang werd wel begeleid en afgewisseld
door strijk- en blaasinstrumenten. Bij de uitgaven vinden we in 1793 'voor 1 serpent 15-7-0'.4) Een serpent was een blaasinstrument met een klank, die vergelijkbaar is met het gelijknamige orgelregister, zoals aanwezig in het pedaal van het
huidige Smitsorge1.5)
In de parochie waren ook een soort religieuzen werkzaam, die geen kloostergemeenschap vormden maar particulier woonden en slechts privégeloften aflegden.
Zij werden soms `queser genoemd, soms 'suster'. Haar in de archieven speurbare
werk was het verzorgen en wassen van de kerkelijke paramenten.61
Ingebruikneming van de Sint-Petruskerk
Na enige strubbelingen was het in 1800 zover, dat de katholieken de SintPctruskerk weer in gebruik konden nemen. De verhuizing op zich was al een heel
werk. De altaren, paramenten en stoelen moesten worden overgebracht.
Betreffende deze verhuizing vonden we een reeks uitgaven, tesamen ongeveer 150

gulden bedragende 7 De altaren van de schuurkerk vielen in de grote kerk in het
niet. Men heeft de leegte enigszins trachten aan te vullen door 'ornamenten', die
niet nader gespecificeerd worden.81
Aanschaf van nieuwe altaren
Spoedig ging men uitkijken naar grotere altaren om de relatief kleine uit de
schuurkerk te vervangen. Vanwege de opheffing van verscheidene kloosters in
België door de Fransen waren daar meerdere kerkelijke benodigdheden te koop
gekomen, waarop sommige handelaars behendig hadden ingespeeld. Zo toog men
vanuit Oirschot naar Breda, waar, vermoedelijk bij de handelaar Hendrik de
Jong,9) een altaar te koop stond uit de kerk van de Bogaarden te Antwerpen." Dit
altaar, waarin een schilderij van Sint Jan de Doper was opgenomen, werd in september 1804 gekocht voor 300 gulden, waarbij nog 78 gulden kwamen aan vrachtkosten aan Dré van Someren.11) Een tabernakel bij dit altaar werd in september
1805 gekocht te Aerschot voor 120 Brabantse gulden en betaald met 104 Bataafse
guldens. 12) Er kwamen nogal wat in- en uitgaande rechten en vrachtkosten bij en
kosten voor reparatie en stellen en ook werd er een 'schoon verguld kruis' bijgekocht. Het geheel kon nu worden afgewerkt. Het verzetten der altaren, het maken
van de communiebanken en de opbouw en trappen van het hoogaltaar kostte bijna
400 gulden. 13) Het opvolgende jaar moest nog een en ander worden afgewerkt. Zo
werd aan J.v.Son 'voor het opmaken van de schilderij in den hogen autaar' 50 gulden betaald en waren er ook nog uitgaven 'voor het werk neven den autaar'.14)
Intussen had men te Bree 'den autaar van Sint Augustinus' gekocht voor 336 gulden met bijkomende kosten, waarvan de 'uit- en inkomende rechten' meer dan 100
gulden bedroegen.15)
Daarnaast moet er nog een derde altaar gekocht zijn, waarover wij geen gegevens
vonden, want in 1810 werd aan Hendrik van Beers, 'die gemarbert heeft de drie
altaren en de communiebank' uitbetaald 606 gulden en 10 stuivers. 16)
Deze altaren zullen barokaltaren geweest zijn in de geest van het hoogaltaar, dat
thans in de kerk staat. Zij zouden na de restauratie van 1887/89 vervangen worden
door neogothische altaren.
Het orgel
In de overdracht van de kerk aan de katholieken in 1800 was ook het orgel begrepen. Dit stond op het oxaal, dat dwars over de ingang van het priesterkoor
gebouwd was. Dit orgel was wel te groot voor de Mariakerk, maar vrij klein voor
een grote kerk als de Sint-Petrus, zeker wanneer daar veel gelovigen bijeen waren,
en volgens orgelbouwer van Hirtum niet geschikt om uitgebreid te worden.171
Deze Rooise orgelbouwer heeft voor Oirschot wel een reis gemaakt naar Hasselt
om een orgel te keuren, maar dat bleef zonder resultaat. 181 Resultaat werd wel
bereikt door de Weertse orgelbouwer J. Beerens, door wiens bemiddeling het orgel
uit de Franciscanerkerk te Maastricht voor 2000 Luikse guldens kon worden aangekocht. 19) Dit orgel werd van Maastricht verscheept naar 's-Hertogenbosch, waar
het door Oirschot werd afgehaald. Het werd door Beerens herbouwd op het oxaal
voor 600 gulden, terwijl er voor 50 gulden een vox humana werd toegevoegd aan
het toch al uitgebreide instrument. 20) Het oude orgel was intussen verkocht aan de
parochie Huisseling, waar het tot 1913 dienst gedaan heeft.211
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Het orgel moest regelmatig gestemd en gerepareerd worden, terwijl af en toe groot
onderhoud nodig was. Daarbij zijn meerdere orgelbouwers betrokken geweest
22)
23)
24)
25)
zoals J. Vermeulen,
A. Graindorge,
B. v. Hirtum,
en P. v.
F.C. Smits
26)
Nistelrooy.
In de eerste jaren had men J. Wassen als organist, maar er werd blijkbaar belang
aan gehecht, dat hij een bekwame opvolger zou krijgen. Zo leende het kerkbestuur
27)
in 1808 aan Peter Vlemminx 31 gulden 'om het orgelspelen te leren'.
Hij speelde spoedig naast Wassen en heeft tot ver in de negentiende eeuw dienst gedaan.
Bij de restauratie van de kerk in 1858, die vooral het inwendige betrof, werd zangkoor en orgel 'in den toren' geplaatst. Aansluitend bij deze overplaatsing werd het
orgel 'vernieuwd' en aangepast aan de smaak van die tijd door orgelbouwer
Mathieu van Dinter uit Weert, die in de periode van 29 april 1861 tot 12 maart
28)
1862 met een knecht 200 uren aan het orgel gewerkt heeft.
De sloop van de schuurkerk
Ofschoon op 19 oktober 1800 de grote kerk in gebruik genomen was, heeft het 6
jaar geduurd, voordat de schuurkerk werd afgebroken. Wat de reden daarvoor
geweest is, kunnen we slechts gissen. Mogelijk heeft men de toewijzing van de
grote kerk nog niet als onherroepelijk beschouwd; mogelijk heerste er ook een
zekere nostalgie naar de intieme ruimte van de schuurkerk en zagen sommigen op
tegen de kosten van aankleding van de grote kerk.
29)
Blijkbaar heeft men de schuurkerk voor de afbraak nog opgemeten.
De maten worden opgegeven in Rijnlandse voeten (31,38 cm) binnenwerks:
lang
1281 /2 voet
40.32 m
52 voet
16.32 m
breed
zijmuren hoog boven de vloer
10 voet
3.14 m
kozijnen buitenwerks hoog
6 voet
1.88 m
breed
5 voet
1.57 m
30)
De maten wijken iets af van de reconstructie in Oog op Oirschot.
In mei 1806 werd de sloop aanbesteed. Er werd zelfs een advertentie geplaatst:
`het afbraak der kerk te vercoopen in den courant geplaatst'. De 'afbraak' werd
dus niet naar 'de stort' gebracht, maar voor hergebruik verkocht. Zo werden twee
publieke verkopingen gehouden, die tesamen 1453 gulden opbrachten. Aan de
belendende gebroeders Mikkers werden onderhands 30.000 stenen verkocht, aan
het seminarie 8 dwarsbalken van 32 voet (ruim 10 meter) en aan dokter Verhagen
7 balken. Alles tesamen was de opbrengst ruim 2000 gulden.
Het terrein was nog eigendom van de erfgenamen van Wouter Martens van Elmpt
en Anneken Gerard Goossens en werd door dezen verkocht aan de gebroeders
Mikkers. Enkele van de gerechtigde erfgenamen stonden hun deel van de
31)
opbrengst af aan de kerk.
De biechtstoelen
Aanvankelijk zullen de biechtstoelen uit de schuurkerk dienst gedaan hebben. Wel
32)
Dit
werd er in 1804 43 gulden uitgegeven voor de `biegtstoel agter de choor'.
zal de zogenaamde `dovenbiechtstoel' geweest zijn, die later in de bijsacristie
stond.
In 1835 werden er voor fl. 1283.50 twee biechtstoelen gemaakt door J.B. Peeters
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te Antwerpen, die in 1836 door vrachtrijder de Jong te Poppel naar Oirschot werden gebracht. Zij werden grotendeels betaald uit particuliere giften van Hendrik
33)
Deze biechtAdriaen Leyten fl. 500, Joh. Kemps fl. 200 en P. v. Hersel fl. 300.
stoelen, die foutief wel aan de Oirschotse schrijnwerker v.d. Marck worden toegeschreven, staan nog in de kerk.
In 1851 kreeg v.d. Marck 'voor een gothique tekening voor de biechtstoelen'
f1.10. 34) Hij zal de neogothische biechtstoelen gemaakt hebben, die bij de verwoesting van de kerk verbrand zijn. Na de plaatsing van de neogothische biechtstoelen zijn de biechtstoelen van 1835 in de straalkapellen geplaatst, waardoor zij
bij de brand behouden zijn.
De preekstoel
Ook de preekstoel, die afkomstig was uit de schuurkerk, paste niet in de grote
fl. 175 verkocht aan de kerk van Loon op Zand, toen de
kerk. Hij werd voor
legendarische nieuwe preekstoel werd aangeschaft. Deze preekstoel mogen we
met recht legendarisch noemen, niet alleen vanwege de bewonderende blikken, die
hij trok door het uitgebeelde tafereel van de visvangst van Petrus, maar ook door
de legende, die er al vroeg omheen geweven is. Immers in het oud memorieboek
van de parochie, dat kort na 1850 begonnen is, wordt hij toegeschreven aan J.B.
Peeters te Antwerpen, die inderdaad veel voor de Oirschotse kerk gewerkt heeft,
maar niet de maker was van deze preekstoel.
Hij werd gemaakt door Johannes Baptista van Hool te Antwerpen en daar op 5
september 1828 afgehaald door Daniel van de Sande. Hij werd in gebruik genomen op 19 oktober 1828 'de dag van de reconciliatie der kerk in 1800'. De totale
35)
Hij werd van het begin af met veel zorg omgekosten bedroegen ca. fl. 4300.
ven, want in 1829 kocht men voor fl. 10.78 55 ellen katoen 'om de preekstoel te
behangen als de kerk geveegd wordt'36).
Bij de brand van de kerk ging deze preekstoel verloren.
De communiebanken
Bij de aanschaf van de nieuwe altaren rond 1806 werden ook houten communiebanken gemaakt, die zoals de altaren in marmerkleur geschilderd werden. In 1833
zijn deze communiebanken vervangen door marmeren, gemaakt door J.B. Peeters
te Antwerpen. Vanwege de oorlogstoestand tussen Nederland en België heeft het
marmer vanuit Antwerpen, welks haven door Nederland geblokkeerd was, een
hele reis moeten maken via Ostende - Rotterdam - Den Bosch naar Oirschot. De
vrachtkosten voor dit ingewikkelde transport bedroegen meer dan fl. 200. In juli
1833 werd de communiebank geplaatst door Peeters. Mej. P.M.A. van Baar betaal37)
de fl. 700 en de kerk fl. 140.
Deze communiebanken zijn in 1900 vervangen door neogothische, zoals later
besproken zal worden.
De doopvont
De nu nog gebruikte marmeren doopvont is van onbekende datum. In 1834 werd
door Johan Dijkmans en zoon te 's-Hertogenbosch de deksel gemaakt voor fl.
302.60.38)
In 1852 werd aan H. Meyers fl. 100 gegeven 'om hout te kopen om den doopvont
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39)

te veranderen'. Vermoedelijk heeft hij daarvan de deuren gemaakt, die de doopkapel (te veel) afsloten en daarom later zijn verwijderd en na omzwervingen in de
kerk zijn teruggekeerd en nu opgesteld staan in de nis naast de nieuwe verwarming.
De troon van O.L.Vrouw
Waar het beeld van O.L. Vrouw van de H.Eik voor 1837 gestaan heeft, is niet
bekend. In dat jaar werd het Mariabeeld geplaatst op een troon tegen de middelste
pilaar in de noorder zijbeuk. Het snijwerk hiervoor was gemaakt door J.B. Peeters
te Antwerpen, het schrijnwerk werd uitgevoerd door H. Meyers te Oirschot, het
hek was van J. Spaapen en het ijzerwerk werd geleverd ddor H. v.d. Biggelaar. De
kosten beliepen ongeveer fl. 1400. Met de bijkomende kosten konden ze betaald
worden uit een gift van fl. 2000 door de gebroeders Arnold en Adriaan de Louw.
De kleding voor het beeld werd verzorgd door de zusters, die daarvoor in twee termijnen fl. 145 ontvingen. Door de Oirschotse zilversmid H. v.d. Sanden werd in
40)
1838 een zilveren kroon en scepter gemaakt voor f1.78.20.
Deze kroon en scepter sieren vermoedelijk het beeld nog, hoewel er ook nog andere kroontjes
gemaakt zijn. Ook in de daarop volgende jaren werd er nog kleding gemaakt voor
41)
het beeld en werd nog een mantel geschonken door Adriaan de Louw.
Het beeld heeft tot 1916 op deze troon gestaan, toen deze vervangen is door een
neogothische, waarover later. Er is nog een foto van de kerk van voor 1916, waarop deze troon te zien is (zie foto).
De kruisweg
De devotie van het overwegen van het lijden van Christus aan de hand van de 14
staties is rond het midden van de negentiende eeuw verbreid. In 1842 werd er fl.
42)
21 uitgegeven voor 14 staties en fl. 15.75 voor glas voor de staties.
Dit zullen
dus gedrukte plaatjes geweest zijn, die ingelijst werden.
Twee jaar later kwam er een door Ed. v. Ertrijck te 's-Hertogenbosch geschilderde kruisweg. Voor 8 staties werd hem f1. 722 uitbetaald; 8 lijsten kostten fl. 48.
43)
Bovendien werd hij nog vereerd met een zilveren tabaksdoos, die fl. 23 kostte.
Voor de overige 6 staties vonden we geen betalingen. Mogelijk zijn ze door
parochianen geschonken.
Bij de brand is deze kruisweg verloren gegaan.
Beelden
De beelden van de H.H. Joseph en Odulphus, die achter in de kerk staan, Joseph
bij de doopkapel en Odulphus bij de uitgang Deken Frankenstraat, zijn waarschijnlijk rond 1750 gemaakt door Walter Pompe te Antwerpen. Zij hebben reeds
in de schuurkerk gestaan en zijn in 1800 naar de grote kerk gebracht.
Over vier beelden heerst enige verwarring. Franciscus en Antonius van Padua, die
bij de biechtstoelen nabij de transepten tegenover elkaar staan, en Lodewijk en
Elisabeth van Thuringen, die boven de ingangen van de beide sacristieën staan. Er
wordt van gezegd, dat ze in 1806 aan de kerk geschonken zouden zijn en van de
andere kant, dat ze uit de schuurkerk afkomstig zouden zijn. Deze schijnbare
tegenspraak lijkt ons verklaarbaar en verenigbaar. Deze beelden zijn vermoedelijk
bekostigd door de leden van de derde orde van Sint Franciscus. Lodewijk en

Interieur St. Petruskerk; links de troon van O.L. Vrouw.
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Elisabeth waren de patronen van deze derde orde en voor Franciscus en Antonius
is het verband duidelijk. Wij vermoeden, dat na de ingebruikneming van de grote
kerk de derde orde tot de afbraak van de schuurkerk in 1806 haar bijeenkomsten
daar is blijven houden en de beelden daar heeft laten staan. - De ruimte was voor
een relatief kleine groep intiemer dan de grote kerk. - Pas bij de afbraak van de
schuurkerk zullen ze naar de grote kerk zijn overgebracht. Daarvandaan de dubbele uitleg. De beelden zouden dan - wat kunsthistorisch ook aanneembaar is rond 1750 of iets later zijn vervaardigd.
In 1810 werd 282 gulden betaald aan Verspeek, 'die de beschotten onder
Odulphus en Sint Joseph en van agteren onder Antonius en Franciscus gemarbert
heeft' .44) Voor Lodewijk en Elisabeth was geen 'beschot' nodig, omdat zij vermoedelijk al op de huidige plaats stonden.
In 1838 werd aan beeldhouwer Peters 'voor een beeld van Paulus in het altaar'
)
betaald 15 gulden."
Volgens het oud memorieboek van de parochie heeft de Oirschotse beeldsnijder H.
van der Marck een beeld gemaakt van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen en
van de H. Familie. Van dit laatste beeld is aangetekend, dat het op 5 oktober 1862
gewijd is door Mgr. Deppen, hulpbisschop van Den Bosch, die toen in Oirschot
)
was om te vormen, en dat het beeld betaald is door de leden van de H, Familie."
Vermoedelijk is het beeld van O.L.Vrouw onbevlekt ontvangen rond dezelfde tijd
bekostigd door de leden van de Mariacongrgatie. Deze twee broederschappen zijn
na het midden van de negentiende eeuw opgekomen, nadat de belangstelling voor
de derde orde was teruggelopen.
Schilderijen
Slechts over één schilderij vonden we uitvoerige informatie. Op 10 juli 1824 werd
`aan de noordzijde van het kruis der kerk' een 'schilderij geplaatst van de H.H.
Harten van Jesus en Maria. Dit was het eerste stuk, dat Gustave Wappers te
Antwerpen als meester geschilderd heeft. Het werd uit vrijwillige giften betaald
en was 'tegen een zeer modique prijs' geleverd. Wappers was toen 23 jaar47)
oud.
)
In 1842 werden vrachtkosten opgevoerd voor '5 schilderijen van Den Bosch."
Nadere bijzonderheden onreken echter.
Van Gustave Wappers is nog een schilderij aanwezig achter in de kerk bij de uitgang Deken Frankenstraat. Het schilderij met toogvormige bovenlijst, voorstellende de kroning van Maria in de hemel, is door hem in 1830 vervaardigd voor het
barokke Maria-altaar, waarover we geen gegevens gevonden hebben.
Processievaan
In 1840 werd te Antwerpen door de Vries - Peeters een vaan gemaakt voor fl. 768,
die betaald werden door Adriaan de Louw. Omdat hij in dat jaar ook een mantel
schonk voor het Mariabeeld, kunnen we niet anders veronderstellen dan dat dit
vaandel een Mariavaandel is geweest, mogelijk het vaandel, dat nu tegenover het
Maria-altaar hangt.
Er staat nog een aparte post voor 'het kruis van de vaan'. Bedoeld zal zijn de
draagstok met een kruis bekroond. Deze kostte fl. 157.35, terwijl daarvoor aan gif49)
ten werd ontvangen fl. 141.30.
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Monstrans
Voor de uitstelling van het Allerheiligste onder het lof werd in 1829 door P.A.
Verschuylen te Antwerpen een zilveren zogenaamde stralenmonstrans gemaakt
voor fl. 596.77.50) Deze is nog in het bezit van de kerk.
Bidstoelen
In 1836 werden twee bidstoelen, lofstoelen' genoemd, gekocht voor fl. 60 bij A.
v. Roosmalen.51)
Klokken
Met de toren waren ook de luidklokken eigendom van de gemeente. Het luiden bij
begrafenissen moest dan ook met de gemeente geregeld worden, die daarvoor
tarieven vaststelde.
Voor het luiden van de Engel des Heren kocht de parochie in 1837 een klok 'in de
koepel van de kerk', zoals het vieringtorentje genoemd werd, van 190 pond van de
parochie Gestel bij Eindhoven voor fl. 143. Blijkbaar werd voor het luiden een
aparte functionaris aangesteld, want in 1839 werd aan Augustinus Teurlincx 'voor
52)
het kleppen van den Angelus Domini' fl. 17.66 uitbetaald.
Stoelen en banken
Uit de schuurkerk zullen wat stoelen zijn meegekomen, maar niet zo veel, want
daar was niet voldoende plaats voor. In 1807 liet men stoelen bijmaken 'onder de
oxaal' voor 56 gulden en 18 stuivers, maar er is niet genoteerd hoeveel. Als we
afgaan op de prijzen in later tijd, die steeds onder de gulden lagen, kunnen het er
wel 75 of meer geweest zijn. Oude en nieuwe stoelen zullen geverfd zijn, want in
1810 werd aan Bayens, die de stoelen onder den orgel en de portalen (?) geverfd
53)
heeft, 78 gulden en 16 stuiver uitbetaald.
Pas in 1842 werden grotere aantallen stoelen en zelfs banken aangeschaft. J.
Lauwers maakte banken voor fl. 420. Daarnaast werden volgens het register 446
stoelen aangeschaft voor een totale som van fl. 396. Zij werden geleverd door de
volgende Oirschotse stoelenmakers: v.d. Heyden, Fr. v. Gerwen, W. Verhees, J.
54)
Teurlincx, de Wert, Corn. en Aug. Teurlincx, J. v. Beurden en Copal.
De kerkvloer
Bij het plaatsen van banken en stoelen zal zijn opgevallen, dat de kerkvloer onderhoud nodig had. Door eeuwenlange begravingen in de kerk werd de vloer telkens
opgebroken, terwijl hij ook in later tijd nog inzakte bij sommige graven. In de
jaren 1846 - 1848 werd door steenhouwer G. Neefs de vloer onderhanden genomen. Voor hardsteen, leggen en kostgeld betaalde men hem in totaal fl. 1490,
55)
waarvan fl. 400 door een particuliere bijdrage.
Gebrandschilderde ramen
Op 5 september 1873 werden in de kerk 3 ramen geplaatst, voorstellende de 12
apostelen, geschilderd door baron de Bethune te Gent en in Oirschot aangebracht
ddor diens meesterknecht Joan Blomme. De kosten, fl. 1800, werden door de kerk
gedragen.56) Deze ramen zijn verloren gegaan.
Bij het gouden priesterfeest van pastoor Petrus Arnoldus de Bont op 18 april 1877,
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tevens het begin van het vijfentwintigste jaar van zijn pastoraat in Oirschot (Hij
werd benoemd in het voorjaar van 1853) werden hem 3 ramen aangeboden met
taferelen uit het leven van de H. Petrus, patroonheilige van de Oirschotse kerk en
tevens van de pastoor. Deze ramen waren geschilderd door Verhagen te Gent,
57)
opvolger van baron de Bethune. De kosten waren fl. 1394.
De ramen werden
geplaatst in de middelste straalkapel en hebben, hoewel gehavend, de brand van
1944 overleefd. Zij zijn in 1952 gerestaureerd.
Onder in deze ramen was een chronicon aangebracht, waarvan enkele onderdelen
vernield waren. De resterende tekst is:
VeneranDo paroCho petro presbVteratVs aVreo paroChla De olrsChot.
De restaurateur kon de tekst niet reconstrueren en heeft erbij gevoegd: Restauratus
An Di 1952.
Wij vermoeden, dat de gereconstrueerde tekst zal zijn:
ValDe VeneranDo paroCho petro bonteo presbVteratVs aVreo
paroChla De oIrsChot.
Dan klopt het chronicon:
DDD
1500
CCC
300
L
50
VVVVV
25
2
II
1877
De betekenis is:
Aan de zeereerwaarde pastoor Petrus de Bont bij zijn gouden priesterfeest: de
parochie van Oirschot.
De nieuwe pastorie
Onmiddellijk na zijn benoeming in Oirschot was pastoor de Bont onderhandelingen begonnen, om dichter bij de kerk te kunnen wonen. De rond 1760 door pastoor van Helmond gebouwde pastorie, nu Nieuwstraat 39 onlangs gerestaureerd,
was een monumentaal pand en zeker nog geschikt als pastorie, maar na de verhuizing van de schuurkerk naar de grote kerk nogal ver van de kerk gelegen voor
een pastorie.
Op 16 mei 1853, amper in Oirschot aangekomen, begon pastoor de Bont de onderhandeling met notaris de Jong, om zijn huis, nu Nieuwstraat 17a, te ruilen tegen
de pastorie Nieuwstraat 39. Ofschoon de ruil voor notaris de Jong toch al aantrekkelijk was, gaf de kerk nog fl. 800 toe.
Architect van Tulder uit Tilburg maakte het plan voor de nieuwbouw, die recht
voor de voordeur ven het bestaande pand werd geprojecteerd, zodat er een lange
gang - zij het met niveauverschil - parallel met de straat ontstond. Ambtelijke procedures en invloed van 'de vierde macht' waren in Oirschot nog niet uitgevonden,
zodat er voortvarend gewerkt werd en de nieuwe pastorie in mei 1854 betrokken
kon worden.58)
59)
De bouwkosten bedroegen fl. 5803.14, kosten van de architect fl. 431.30.
De kapel van de H.Eik
Een commissie van ingezetenen onder leiding van Leopold de la Court had in
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1853 gelden ingezameld voor de bouw van een stenen kapel. Zij richtte zich tot
het kerkbestuur, dat dit initiatief overnam, om juist binnen de grens van Oirschot
deze kapel te bouwen. Men stiet daarbij op de fundamenten van de oude kapel,
60)
zodat de nieuwe in 1854 op de oude fundamenten herbouwd kon worden.
De kapel van Straten
Op 16 juni 1853 richtten Leonardus Huyskens en Albert van de Ven uit Straten
zich tot de gemeente met het verzoek om een verklaring van geen bezwaar af te
geven voor de herbouw van de Stratense kapel. Blijkbaar is het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 zo'n krachtige morele injectie geweest voor de katholieken, dat zij, na eeuwen in het openbare leven quasi-ondergronds te hebben moeten opereren, plotseling openlijk voor den dag durfden komen.
Na de gemeente gaf ook Mgr. Zwijsen zijn toestemming onder deze voorwaarden:
1. dat het nooit een 'dienstdoende' kapel zou worden, 2. dat er eerst een bestek
gemaakt zou worden, dat zou berusten in het archief der kerk en 3. dat de kapel zo
ingericht zou worden, dat ze niet voor uitbreiding vatbaar was.
De kapel werd gebouwd en op 22 april 1887 werd door pastoor Franken met bis61)
schoppelijke machtiging in deze kapel de kruisweg opgericht.
Het kerkhof
Het huidige kerkhof aan de Kapelpad werd op 10 september 1874 door pastoor de
Bont ingezegend, maar spoedig bleek, dat het te laag lag en bovendien te klein zou
worden, zodat het aanmerkelijk vergroot werd en opgehoogd, waarna het op 22
62)
april 1877 door de pastoor opnieuw werd ingezegend.
De restauratie van de kerk 1858 - 1861
Op de kerkbestuursvergadering van 1 januari 1858 werd besloten om 'met de
reeds lang voorgenomen restauratie van de kerk zo spoedig mogelijk een aanvang
te nemen'. Deze restauratie zou met name behelzen 'het plafond van het hooge
koor' en 'verder het afhakken of afschrapen en gladmaken en kleuren der muren'.
Op 10 maart bracht de pastoor verslag uit van zijn bezoek met een kerkmeester
aan Heinsbergen en Roermond, waar gesproken was met architect Cuypers, die
een plan van restauratie had opgesteld, dat in delen was uit te voeren.
In de zomer van 1858 begon het werk, waarvan we uit de bronnen enkel vernemen, dat de kerk daarbij 'kerkelijk gepolychromeerd' werd. Het oxaal is daarbij
afgebroken en het zangkoor 'in den toren' gebouwd, waarheen ook het orgel werd
overgeplaatst, dat bij die gelegenheid 'vernieuwd' werd.
Op 6 augustus 1861, 'bij de voltooiing der kerk', kwam Mgr. J. Zwijsen het
hoogaltaar consacreren. Het is niet duidelijk, of dit het hoogaltaar was, dat in 1804
63)
werd aangekocht, of dat er toen een nieuw hoogaltaar is gekomen.
Ondanks de 'voltooiing' heeft Mathieu van Dinter uit Weert nog tot maart 1862
aan het orgel gewerkt.
Rouwmantels
Kort na 1800 viel ons bij de inkomsten der kerk een post op 'van rouwmantels'
Misschien zijn eerdere boekingen van een dergelijke post aan onze aandacht ontsnapt. Aanvankelijk leek ons dit raadselachtig. In 1849 kwam er echter bij de uit-
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gaven een post voor van '60 ellen laken voor mantels' fl. 146. Hiervoor werd een
gift ontvangen van fl. 123 en vanwege contante betaling hoefde de kerk maar fl.
20 bij te leggen.64)
De conclusie zal dus moeten zijn, dat de kerk deze rouwmantels liet maken en bij
uitvaarten verhuurde, zoals dat ook met baarkleden (ook nog in memorabele tijden) gebeurde. Rouwmantels en baarkleden zullen verzorgd en beheerd zijn door
een bepaald persoon, die aan het einde van het jaar het resultaat van dat beheer aan
de kerkekas afdroeg. Immers aan het einde van het jaar komen regelmatig posten
voor 'van de mantels ontvangen', die rond de fl. 30 en 'van baarkleden', die rond
de fl. 20 belopen, zoals in 1849.65)
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NOTEN
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Enkele opmerkelijke zaken
Blijkbaar was er in de eerste helft van de negentiende eeuw een gescheiden administratie van de parochie 'de R.C. gemeente' en 'de kerkfabriek der grote kerk'. Zo
werd in 1824 door `de R.C. gemeente' aan 'de kerkfabriek' fl. 1000 geleend en in
1827 fl. 2000. Daartegenover werd in 1847 door 'de R.C. gemeente' fl. 300
geleend van Arn. v. Baar 'rentmeester van de fabriek'.66)
Tot nu toe is nog geen administratie van de kerfabriek uit die tijd gevonden. Wij
vermoeden, dat de situatie pas veranderd is bij de invoering van het nieuwe reglement voor de R.K. kerkbesturen na het herstel van de hiërarchie.
Ofschoon reeds in de Franse tijd het decimale muntstelsel werd ingevoerd, werd
er nog gerekend met guldens en stuivers. Pas bij het begin van 1827 wordt genoteerd: 'In 't vervolg wordt er met centen gerekene.67) Er waren nog steeds oude
munten in omloop. Zo wordt in oktober 1827 genoteerd: 'den 2 oktober aan provinciale duiten ingeleverd op het kantoor van den ontvanger voor f1.82.35. De
overstap naar de euro zal toch iets vlotter moeten gaan.
Blijkbaar heerste in het voorjaar van 1817 een grote armoede. De kerk gaf vanwege 'de hoogdringende nood' aan de commissie voor de armen fl. 200 en later
nog fl. 300 en aan elke kapelaan voor de armen fl. 20.68)
In de zomer van dat jaar moet het vreselijk gehageld hebben, gezien de uitbetaling
van 90 gulden en 18 stuivers aan J. Verspeek 'voor het maken der glazen door
hagel verbrijzeld 4 juli' en de lening aan v.d. Heuvel van 1200 gulden 'voor reparatie glazen en andere zaken'.69)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Drs. J.P.J. Lijten, 'De schuurkerk', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 248 - 253.
Parochie-archief Oirschot, Register van inkomsten en uitgaven der kerk van 1787 1820, sub 1788.08.22.
Parochie-archief Oirschot, Oud memorieboek der parochie, blz. 2, steunend op een
toen nog aanwezige kwitantie van het jaar 1750 van 750 gulden.
Dr. F. Jespers, 'Orgelspel en kerkzang in de Oirschotse kerken', in Oog op Oirschot,
Oirschot 1991, blz. 225 en Register 1787 - 1820, sub 1793.03.05.
H. van der Harst, Orgels in de parochiekerk van Sint Pieter te Oirschot, Oirschot 1978,
blz. 14.
In het register 1787 - 1820 komt Catharina Donkers voor als 'suster' sub 1791.05.25
en Helena Moescops als `queser sub 1791.07.01 en als 'suster', die een jaargetijde
fundeert voor haar en haar ouders sub 1810.10.28.
Register 1787 - 1820, sub 1800.11 en 1801.01.
Register 1787 - 1820, sub 1801.07 is voor `ornamente' een post geboekt van 184 gulden.
Vrgl. Jespers, Orgelspel, blz. 226.
Register 1787 - 1820, sub 1804.07.
Register 1787 - 1820, sub 1804.09 en 11.
Register 1787 - 1820, sub 1805.09.
Register 1787 - 1820, sub 1805.11.
Register 1787 - 1820, sub 1806.07 en 09.
Register 1787 - 1820, sub 1806.01 en 05.
Register 1787 - 1820, sub 1810.01.
Jespers, Orgelspel, blz. 226.
Jespers, Orgelspel, blz. 226 en Register 1787 - 1820, sub 1803.11.
Parochie-archief Oirschot, vrl. inv. nrs. 3101, 4192, 4761 en 4907.
Jespers, Orgelspel, blz. 226.
Zie noot 20.
Zie noot 20.
Register 1821 - 1884, sub 1826.11.
Register 1821 - 1884, sub 1832.06.28.
Register 1821 - 1884, sub 1836.04.20 en 1840.07.25.
Register 1821 - 1884, sub 1845.09.22 en 1846.05.10.
Register 1787 - 1820, sub 1808.09.
Oud memorieboek, C. X. Voor de dispositie van het orgel vóór en na de 'vernieuwing'
zie Jespers, Orgelspel, blz. 226.
Los briefje inliggend in Register 1787 - 1820 bij 1799.
Lijten, De schuurkerk, blz. 248 e.v.v.
Lijten, De schuurkerk, blz. 252 e.v. en Register 1787 -1820, passim over de jaren 1806
en 1807.
Register 1787 - 1820, sub 1804.05.
Register 1821 - 1884, sub 1835.02 en 1836.02.05.
Register 1821 - 1884, sub 1851.06.06.
Register 1821 - 1884, sub 1828 passim.
Register 1821 - 1884, sub 1829 09.
Register 1821 - 1884, sub 1832.06 en 09 en 1833.07.02.
Register 1821 - 1884, sub 1834.10.31.
Register 1821 - 1884, sub 1852.01.23.
Register 1821 - 1884, sub 1836.11.05, 1837.01.12, 1837.04, passim en 1838.01.09 en
14.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Register 1821 - 1884, sub 1840.02.06 en 1843.06.06.
Register 1821 - 1884, sub 1842.05.31.
Register 1821 - 1884, sub 1844,05.04 en 06.
Register 1787 - 1820, sub 1810.01.
Register 1821 - 1884, sub 1838.11.22.
Oud memorieboek, blz. 2.
Register 1821 - 1884, sub 1824.
Register 1821 - 1884, sub 1842.12.30.
Register 1821 - 1884, sub 1840 en 1841.01.
Register 1821 - 1884, sub 1829.03.
Register 1821 - 1884, sub 1836.05.17.
Register 1821 - 1884, sub 1837.01.18 en 1839.08.08.
Register 1787 - 1820, sub 1807.05 en 1810.01.
Register 1821 - 1884, sub 1842 passim.
Register 1821 - 1884, sub 1846 - 1848 passim.
Oud memorieboek, C. X.
Zie noot 56.
Zie noot 56.
Register 1821 - 1884, sub 1854.
Oud memorieboek, blz. 5. Vrgl. J. Lijten, 'De verering van O.L.Vrouw van de H.Eik te
Oirsehoe , in Campinia jrg. 27 (1997), blz. 189 - 200.
Oud memorieboek, blz. 7 en C. X.
Oud memorieboek, C. X.
Notulenboek der kerkbestuursvergaderingen van 1 januari en 10 maart 1858.
Register 1821 - 1884, sub 1849.07.04.
Register 1821 - 1884, sub 1849.12.24:
van de mantels ontvangen
32.70
van baarkleden
20.35
Register 1821 - 1884, sub 1824.09, 1827.12.17, 1847.02.08.
Register 1821 - 1884, sub 1827.01.
Register 1787 - 1820, sub 1817.03 en 05.
Register 1787 - 1820, sub 1818.01 en 11.

II. LEVENSBESCHRIJVING VAN CORNELIS RIJKEN
(1861-1942)
door J.F.C.M. Bijnen

Cornelis Rijken, geboren te Duizel 1 september 1861, hulponderwijzer, onderwijzer en vervolgens schoolhoofd te Veldhoven-dorp (1880-1930), overleden t
Veldhoven 4 januari 1942, zoon van Peter Johannis Rijken (landbouwer)
Barbara Fleerakkers, huwt aldaar op 31 juli 1897 met Petronella Moeskops, geboren aldaar 6 november 1859, overleden te Gestel 8 september 1912, dochter van
Peter Moeskops (leerlooier-schoenmaker) en Dimphna Bijnen.
Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren: Peter (1898- 1905), Johan (19001982) en Bernard (1904-1985, overleden als emeritus pastoor).
Het gezin woonde in het schoolhuis (in 1960 gesloopt) op de hoek DorpstraatRapportstraat.

Onderwijzer
Hoewel Rijken zich met grote ijver en nauwgezetheid bezighield met vele facetten van het plaatselijke heem, ligt zijn bijzondere verdienste bij het onderwijs aan
de Veldhovense kinderen en jongelui.
Na de lagereschooltijd volgde Rijken tot zijn vijftiende levensjaar in zijn woonplaats Duizel een verdere opleiding bij onderwijzer J.B. Panken, die er een internaat leidde. Vervolgens ontving Rijken zijn onderwijzersopleiding op een kostschool te Harmelen. De hoofdakte behaalde hij op de Normaalsch
Eindhoven. Zijn eerste aanstelling als hulponderwijzer ontving hij met ingang van
1 november 1880 aan de openbare lagere school te Veldhoven(-dorp). Op 1 april
1897 werd hij hoofd aan deze school als opvolger van zijn overleden voorganger
J.N.G. Panken. Zijn jaarwedde bedroeg f 725,-, met genot van vrije woning en tuin
en een toekenning van f 40,- op jaarbasis voor het schoonhouden van de schoollokalen en de verzorging van de kachels. Op 1 november 1902 volgde zijn benoeming tot hoofd van het vervolgonderwijs.
Rijken was een bekwaam en streng onderwijzer met grote liefde voor zijn vak. Hij
hield van regelmaat en discipline. Hij was er steeds op uit om anderen van zijn
kennis te laten profiteren.
Vrijwel alle Veldhovenaren bevestigen tenminste wel eens van hem te hebben
gehoord. Zij betitelen Rijken met de toevoeging 'meester', wat slaat op zijn onderwijzersschap. Extra aandacht gaf hij op school aan al diegenen waarvan hij vond
dat zij meer in hun mars hadden. Hij zag er niet tegen op om buiten schooltijd aan
deze groep bijles te geven in taal, rekenen en lessen in de Franse taal als voorbereiding voor een middelbare studie of voor het klein-seminarie. Aan jongemannen
die de lagere school al verlaten hadden gaf hij herhalingsonderwijs.
Toen in september 1926 in Veldhoven als gevolg van de mogelijkheid die de nieuwe grondwet uit 1921 bood, een school op katholieke grondslag werd gesticht,
maakte Rijken de overstap en werd hij benoemd als hoofd van de katholieke jongensschool: de Aloysiusschool aan de Dreef (is afgebroken).
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In 1930, na 50 jaar voor de klas te hebben gestaan, vroeg hij zijn ontslag aan, wat
hem met ingang van 1 november van dat jaar eervol werd verleend. Bij zijn
afscheid ontving hij voor zijn verdiensten in het onderwijs de onderscheiding van
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en het gemeentebestuur overhandigde hem
als blijk van waardering een gouden horloge met inscriptie.

—

Cornelis Rijken en echtgenote met hun drie zonen. Van links naar rechts: Peter, Bernard
en Johan. De foto is in de zomer van 1904 genomen.

Historicus
Vanaf omstreeks 1897 combineerde Rijken zijn onderwijskundige arbeid en die
van huisvader met oudheidkundig speur- en schrijfwerk. Vrijwel alles wat hij
tegenkwam over onderwerpen die hem interesseerden en het meeste van wat hij
bij zijn veelvuldig bezoek aan bibliotheken en archieven opspoorde schreef hij op.
Van zijn nagelaten geschriften is eerst sprake in 1897. In een klein notitieboekje
is aanlegger van dit boekje
schrijft hij achter de datum van 21 maart 1897:
benoemd als hoofd van de openbare school te Veldhoven.
onderwijzersstuZoals hij zelf in zijn aantekeningen noteerde had hij tijdens zijn:
die steeds een zekere voorliefde gehad voor onze vaderlandse geschiedenis, meer
in het bijzonder voor de historie van onze streek en onze omgeving. Toen ik dan
ook in 1930 mijn ontslag bij het onderwijs nam, legde ik mij toe op mijn lievelingsvak.
Rijken's gehele (nog aanwezige) collectie aantekeningen werd op 21 juli 1997
door kleinzoon Kees Rijken, in bijzijn van zijn zus Riekie en broer Ben, geschonken aan de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. De verzameling bestaat uit
circa 65 schriften en cahiers volgeschreven met een mengeling van volks- en
geschiedkundige aantekeningen, een jubileumboek van zijn gouden schoolfeest,
foto's en persoonlijke bescheiden.
Veel aantekeningen in deze schriften hebben betrekking op de plaats
Veldhoven, Duizel, Eersel, Steensel, Oerle, Zeelst, Meerveldhoven en Wintelre.
Globaal zijn deze stukken bekeken en geïnventariseerd. Het beeld dat daaruit ontstond is minder boeiend als aanvankelijk werd verwacht. Een groot deel van de
inhoud is niet nieuw. Veel noteerde Rijken van wat hij had gezien. Hij schreef
soms hele passages over uit publicaties, die heden ten dage als herdruk of iets dergelijks zijn te verkrijgen. Verschillende onderwerpen en stukken zijn meerdere
malen opgeschreven.
Uit alles blijkt dat hij deze aantekeningen voor zichzelf heeft vastgelegd en
bewaard met de bedoeling ze bij gelegenheid te raadplegen. Datgene wat hij interessant vond schreef hij over. Schetsjes trok hij over op doorzichtig papier en
kleurde ze eventueel in. Daardoor bezat hij een degelijk en op zijn persoonlijke
interesse afgestemd archief. De omvang van de collectie dwingt bewondering af
temeer omdat Rijken in zijn tijd niet kon beschikken over de technische middelen
(b.v. kopiëren) zoals wij die kennen en alles moest overschrijven. Daarbij heeft hij
veel stukken ter plekke moeten transcriberen. Bovendien waren de archieven nog
niet zo goed ontsloten zoals tegenwoordig. Klappers of registers waren veelal niet
aanwezig. De reis naar de bewaarplaatsen moest meestal te voet of per fiets worden afgelegd.
Uit de aangetroffen notities kunnen we opmaken dat Rijken tenminste de volgende instanties meerdere keren heeft bezocht voor zijn historisch speurwerk: de
parochiearchieven van Veldhoven(-dorp) en van Steensel, het archief van de gere-
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formeerde en hervormde kerk van Veldhoven, de gemeentearchieven van
Veldhoven, Eindhoven, Duizel, Eersel, het rijksarchief te Den Bosch en Brussel,
de verenigingsarchieven van de gilden van Eersel en Oerle, het archief van de
abdij van Postel en de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen te Den Bosch.
Omstreeks 1932 hield hij regelmatig lezingen te Eersel over de geschiedenis van
deze plaats en de omliggende dorpen.

•

Oudheidkundige
Uit interesse voor flora en fauna ondernam hij vele wandelingen. Op een van die
tochten ontdekte hij in het landschap overblijfselen van 'Germaanse begraafplaatsen'. Daarmee begon een speurtocht naar talrijke grafheuvels. Met behulp van een
spies, die ook functioneerde als een holpijp, onderzocht hij deze ophogingen naar
de aanwezigheid van urnen.
In 1907 vond hij enige Germaanse ]ijkurnen. Hij zocht, over deze vondst, contact
met het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Hierbij vroeg hij om literatuur en
(Correspondentie
om instructies waarop hij bij het graven moest
letten.
inv. nr. 144, 1906-1923.) Rijken ontving
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden,
enige boekwerken om door te nemen. Toen hij kort daarna ook nog Romeinse
munten, aardewerkscherven en fragmenten van dakpannen vond was de aandacht
van Leiden op hem gevestigd. De conservator van het Rijksmuseum Dr. J.H.
Holwerda jr. kwam persoonlijk poolshoogte nemen (6 juni 1907). In augustus
1909 werd onder leiding van Prof. Dr. A.E.J. Holwerda en Dr. M.A. Evelijn op een
door Rijken aangewezen plaats in de Westervelden een verkennend archeologisch
onderzoek gedaan. Het resultaat hiervan was, dat de onderzoekers de aanwezig(Oudheidkundige
heid van een Romeinse legerafdeling in deze streek vaststelden.
IV, 1910, p. 43-48.)
Mededelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden,
In juli-augustus 1929 werd door het instituut te Leiden deze plaats opnieuw onderzocht. Rijken had namelijk bij het gemeentebestuur weten te bemiddelen dat de
jonge dennenaanplant die indertijd het werk had belemmerd mocht worden gerooid. (Correspondentie Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, inv. nr. 160, 19281930.)
In 1910 doorzocht hij een grafveld gelegen aan de Locht tegenover de Steenselse
Hut, dat reeds eerder, in 1844, door P.N. Panken uit Westerhoven was opgespoord
en doorgraven.
Tussen 1910 en 1912 groef Rijken een groot aantal urnen op in een door hem ontdekt grafveld even buiten Knegsel, ten westen van de weg naar Hoogeloon. In de
zomervakantie van 1911 vond hij, tussen Casteren en Hoogeloon, 'een eigenaardig urntje'. Later heeft hij dit aan het Provinciaal Genootschap in Den Bosch
geschonken.
Vooral in de jaren rond 1907 en daarna moet Rijken zich intensief hebben beziggehouden met de archeologie van Veldhoven en van een reeks Kempische dorpen.
die ik in
In een passage in een van zijn schriften verwijst hij naar opgravingen,
de
de jaren 1907-19..(?) te Hoogemierden, Hulsel, Netersel, Casteren, Hoogeloon,
Duisel, Knegsel, Oerle, Zeelst, Veldhoven - ofwel, die Prof Holwerda, Directeur
van het Museum van Oudheden te Leiden op mijn advies en aanwijzing deed verrichten.
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Algemeen wordt Rijken in de verslagen die de wetenschappers uit Leiden publiceerden over hun opgravingen in Veldhoven aangehaald als diegene die de archeologisch te onderzoeken plek aanwees. Ongetwijfeld is het de verdienste van Rijken
dat hij de aandacht van het archeologisch wereldje hierop wist te vestigen. Maar
hij was niet de eerste en enige die deze plaatsen had bezocht. Met name de onderzoeksterreinen aan de Westervelden (in de buurtschap Heers) en aan de Locht
waren voordat Rijken ze als vindplaats aanwees ruimschoots bekend. He
Veldhovens schoolhoofd en voorganger van Rijken J.N.G. Panken, eveneens
geboortig van Duizel, schreef in 1866 over allerlei vondsten op voornoemde plaatsen een uitvoerige brief aan Dr. C.R. Hermans de conservator van
Noordbrabants Museum te Den Bosch. Panken maakt melding over door hemzelf
en door anderen onder meer gevonden en opgegraven fragmenten van Romeinse
dakpannen, scherven van urnen en kruiken, Romeinse penningen en een vreemdsoortig ijzeren voorwerp (standaard). Hermans had een jaar eerder al over somOudheden,'smige van deze vondsten gepubliceerd inNoordbrabants
zijn
Hertogenbosch, 1865, p. 87-89. Doordat Rijken en Panken collega's waren aan
dezelfde school lijkt het uitgesloten dat Rijken niet wist van de bevindingen van
zijn schoolhoofd. (De bewuste brief bevindt zich in een exemplaar
Noordbrabants Oudheden, dat wordt bewaard in de bibliotheek van de KUB
Tilburg: Coll. Prov. Gen.)

Afbeelding van twee in 1908 door
Rijken aan het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden geschonken urnen.
Hoogte: (b) 21 cm,(o) 30 cm.
Zij werden onder niet meer op te helderen
omstandigheden gevonden.

Zijn expedities leverden Meester Rijken een 40-tal relicten op. Van de urnen had
de grootste, volgens de beschrijving, een hoogte van ongeveer 50 cm en een diameter van 30 cm en de kleinste een middellijn van 3 á 4 cm. Andere bodemvondsten waren vuurstenen vuistbijlen, vuisthamers, pijlpunten en koperen/bronzen
haarspelden, armbanden en munten. Verder nog een langwerpige spitse kei die hij
in 1917 had gevonden. Zijn verzameling antiquiteiten was destijds in de wijde
omgeving bekend.
Deze hele collectie bleef ondanks een bod van het Taxandria-museum u
Turnhout, door de uitdrukkelijke wens van Rijken, in eigen land. Drie Germaanse
urnen en zijn Romeins vondstmateriaal stond hij af aan het Rijksmuseum van
(inventaris no. 18,1901-1912). Het grootste deel van
Oudheden te Leiden in 1908
zijn overige vondsten kwam terecht in het Museum van het Provinci
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Hertogenbosch.(Catalogus der Archeologische verzameling van het Provinciaal
Genootschap,1917, p. 18, 26, 28-38, 62-64.)
Een klein urntje met een speciaal door Rijken bij het ontgraven en schoonmaken
van de urnen gebruikt schopje, bevinden zich in het Eicha Museum te Bergeijk.
Vaak trok Rijken er met jongens uit zijn school op uit om naar oudheden te zoeken. Een mooie kijk op hoe het er bij deze 'expedities' aan toe ging heeft zijn zoon
Jan, in 1916 op elf- jarige leeftijd, beschreven in een opstel
Urnen zoeken.(Zie
hierover de publicatie: Urnen zoeken met vader Rijken,
Brabants Heem,1971, p.
3-6.)
Natuurliefhebber
In 1903 ging Rijken voor het eerst met de burgemeester van Riethoven en notaris
De Wit kievitseieren zoeken. In zijn vrije tijd ondernam hij vaak wandelingen door
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de bossen en de beemden. Op deze tochten nam hij dikwijls jongens uit zijn school
mee en door zijn vele aanwijzingen ontwikkelde hij bij hen een sterk gevoel voor
de natuur en haar elementen.
Zijn belangstelling voor vogels was groot. In een leesboek voor de school:
De
Groningen 1882, maakte hij aantekeningen bij door hem
vogels van Nederland,
waargenomen vogelsoorten. In het boek worden 268 vogels beschreven.
Systematisch maakt hij hierbij aantekening van zijn waarnemingen. Bijvoorbeeld:
De Nachtzwaluw, bijgeschreven:
niet zeldzaam, in Oerle 'spaant' geheten;
De
Draaihals,komt ieder jaar te Duizel voor, wordt ook te Veldhoven en elders broedend aangetroffen;De IJsvogel, vrij algemeen langs de Dommel;De Hop, in 1893
vond ik er een in de Dommelbeemden;
Het Steppen-Zandhoen,in 1888 te Knegsel
geschoten; De Groote Zilverreiger,wel eens geschoten;De Kleine Roerdomp,
zeldzaam, wordt broedend aangetroffen, gevangen in 1901 in de woning van Henri
De Zwarte Ooievaar,
Moeskops, berust heden op de abdij te Heeswijk (opgezet);
De
vóór jaren te Veldhoven geschoten, komt alle jaren voor in troepjes van 7 à 10.
laatste traceerbare bijschrijving is uit 1935.
Publicist
Rijken werd ook geboeid door en was een ijverig verzamelaar van Brabantse
sagen en legenden. Hij stelde menig artikel samen over onderwerpen waarvoor
archiefstukken, die hij onder ogen kreeg, de gegevens leverden. Speurwerk van
historische onderzoekingen publiceerde hij in het tijdschrift voor NoordBrabantse geschiedenis en volkskunde
Taxandria, uitgegeven door de gebroeders
W. en G. Juten te Bergen op Zoom. Zijn eerste artikelen verschenen hierin in
1915: een beschrijving uit het doopregister van de gereformeerde kerk van
Veldhoven, Blaarthem en Gestel en een publicatie over de banmolen te Oerle.
Vrijwel elk jaar leverde hij 1 á 2 bijdragen.
In 1937 verzorgde hij een aantal aanvullingen en verbeteringen voor het in België
verschijnende lijvige werk van Jozef Cornelissen over volkshumor
( Neder1937, deel VI). Het betreft
landsche Volkshumor op stad en dorp, land en volk,
mededelingen van Rijken over spot- en schimpnamen van Noord-Brabantse dorpen. Opvallend is de afwezigheid van artikelen in de jaren 1934-1938. In deze
periode hield Rijken zich bezig met een vervolgreeks over de geschiedenis van
Oerle in de Sint-Jansklokken, het weekblad voor het bisdom 's-Hertogenbosch.
Hij was ook corresponderend lid van de Monumentencommissie in de provincie
Noord-Brabant( Correspondentie van het Provinciaal Genootschap te Den Bosch:
uit de vergadering van 18 december 1925).
Zijn publicaties tonen de kenmerken van de plaatselijke historici van die tijd. Hij
maakt weinig gebruik van bronvermeldingen en veel artikelen behelzen transcripties van documenten.
Op 80-jarige leeftijd voltooide hij, in manuscript, het eerste deel van zijn
Geschiedenis van Veldhoven en begon hij aan het tweede deel.
Tot een boekuitgave is het nooit gekomen, hoewel hij hierover wel heeft nagedacht.
Veel aantekeningen van hem zijn na zijn dood gepubliceerd onder andere in het
tijdschrift Campinia uitgegeven door het Streekarchief te Oirschot. Hierin zijn
jarenlang afleveringen van de door Rijken verzamelde sagen, legenden en volks-
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Meester Rijken poseert hier bij een door hem ontdekte grafheuvel, omstreeks 1925.
vertellingen afgedrukt. Inhoudelijk is deze verzameling niet nieuw. Rijken nam
veel over uit eerdere publicaties, al of niet door hem met een eigen vertellerssausje overgoten. De verhalen kunnen wel uit de 'volksmond' afkomstig zijn, maar de
formulering waarin ze zijn gesteld maakt dit zeer onaannemelijk. Zijn zoon
Bernard koesterde het cahier met deze vertellingen in hoge mate; het lag veelal
binnen zijn handbereik. Hij heeft het rond 1980 veelvuldig gebruikt bij zijn aandeel in het radioprogramma van de NOS 'Vonken onder de assen'.
Een bundeling van Meester Rijken's artikelenserie over Oerle verscheen in 1977.
De mens Cornelis Rijken
Zoals reeds gememoreerd was Cornelis Rijken op de eerste plaats 'meester' met
een hoge opvatting van zijn verantwoordelijke taak. Bij al zijn werk steunde hij op
een vast en diep geloof. Trots was hij dat een van zijn twee zonen Bernard de roeping tot priester gevolgd was.
Meester Rijken bleef niet gespaard van tegenslag en verdriet in zijn gezin. In
1894, hij was toen 33 jaar, werd hij ernstig ziek: een dubbele longontsteking. Men
vreesde voor zijn leven. Op 9 februari 1905 overleed, slechts zes jaar oud, hun
eerstgeboren kind. De echtgenote van Rijken had jarenlang een zwakke gezondheid. Op 4 mei 1912 bezocht hij met haar de arts Pastoors te Tilburg. 19 Juli van
12 Augustus
laatste portret van mijn vrouw gemaakt.
datzelfde jaar noteert hij:
bracht hij zijn zieke vrouw naar het liefdehuis te Gestel. Hier overleed zij op 8 september. Een nieuw huwelijk is meester Rijken niet aangegaan. Hij overleefde bijna
dertig jaren zijn geliefde vrouw.
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Vader Rijken was ook een gevoelsmens. Over de geboorte van zoon Bernard
noteerde hij:3 april 1904 (2e Paaschdag) geboorte van onzen jongste zoon
Bernard. 'n Schraal en teder Paaschlammetje.
12 Juni: hij lacht voor de eerste
keer. 12 Maart 1905:Bernard staat voor de eerste maal.
Notitie op 2 april 1928:
Keesje Rijken geboren. Ik word dus grootvader voor de Ie maal.
Rijken behoorde tot het soort dorpsonderwijzers zoals P.N. Panken uit
Westerhoven, Jacq. Cuijpers uit Zeelst, W. Renders uit Acht en L.J. Somers uit
Steensel die allen een heemkundige en historische belangstelling hadden voor het
Kempische volksleven en verleden.
De dorpsonderwijzer en zeker het plaatselijk schoolhoofd behoorden, tot omstreeks het midden van deze eeuw, bij het kleine groepje gezaghebbende notabelen
van de gemeenschap waarvan zij zelf deel uitmaakten. Van hem werd als vanzelfsprekend verwacht, dat hij in allerlei functies en hoedanigheden deelnam aan het
dorpsleven.
Zo was Rijken in 1894
medeoprichter van het
Veldhovens Fanfarecorps waarvan hij 40 jaar
besturend lid was als
secretaris en president.
Bij zijn afscheid, in 1934,
werd Rijken tot erevoorzitter van dit plaatselijk korps benoemd.
Interessant is nog te
vermelden dat meester
Rijken in de zomer van
1906, hij was 45 jaar,
........
zijn eerste rit per fiets
maakte. Fietsen had hij
daags daarvoor geleerd
tijdens een fietsconcours dat werd gehouden in de achtertuin van
een plaatselijk café.
In november 1932 ging
hij bij de zusters in Veldhoven(-dorp) in pension.
Cornelis Rijken was
een bescheiden, eenvoudig en diep gelovig
man. Men kon hem op
straat tegenkomen met
zijn hand in de zak,
steeds maar biddend
Graf van C. Rijken en zijn echtgenote op het kerkhof van de
St. Caeciliaparochie te Veldhoven. (Foto: Th. Kuijpers, 1990) aan zijn rozenkrans.

Tot aan zijn dood op 4 januari 1942 bleef hij ijverig bezig met zijn hobby's en liefhebberijen. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte wilde hij op de hoogte blijven van de
gebeurtenissen in zijn dorp. Toen eind december 1941, op last van de Duitse oorlogsbezetter, de kerktoren was ontdaan van zijn spits - om een lagere stijg- en aanvliegroute voor het vliegveld Welschap te realiseren - wilde hij de 'gekortwiekte'
toren zien en moest men hem met bed en al voor het raam van zijn kamer tillen.
in de nacht 8 bommen.
De laatste aantekening maakte hij op 21 december 1941:
Meester Rijken ligt begraven op het kerkhof van de H. Caecilia te Veldhoven. Een
eenvoudig stenen graf geeft daar zijn laatste rustplaats aan.
voor zijn kinderen was hij een zorgOp zijn gedachtenisprentje staat onder meer:
zame vader voor zijn leerlingen een goed meester, voor allen een goed voorbeeld
van eenvoud, waarheid en plicht.

De raad van de gemeente Veldhoven besloot in haar vergadering van 16 juli 1953
om naar Meester Rijken, vanwege zijn vele verdiensten voor het kerkdorp
Veldhoven, een straat te vernoemen. Het werd de 'Meester Rijkenstraat', een verbindingsweg tussen de Kromstraat en de Rapportstraat.
BIBLIOGRAFIE VAN CORNELIS RIJKEN
door J.F.C.M. Bijnen
Samengesteld bij gelegenheid van de overzichtstentoonstellingen uit de nagelaten
bescheiden van Cornelis Rijken: in de Openbare Bibliotheek Veldhoven van 4 t/m
30 april 1998 en in gemeentelijk museum 't Oude Slot van 4 t/m 24 april 1998.
1915
Uit het doopregister der gereformeerde kerk van Veldhoven, Blaarthem en Gestel
1715-1810, Taxandria,22, 1915, p. 47-51, 96-101, 143,149.
De banmolen te Oerle,Taxandria, 22, 1915, p. 81-87, 202-272.
1916
Gildeboek ende ordonnantieboek der Gilde van Onse Lieve Vrouwe binnen de
vrijheid van Eersel,Taxandria,23, 1916, p. 230-235.
1917
Lambertus Greve, schoolmeester, coster en voorsanger te Blaarthem en Gestel,
Taxandria,24, 1917, p. 18-24, 58-68.
Het gilde van Sint Jan Baptist te Duizel,
Taxandria, 24, 1917, p. 129-137, 182188.
1918
De Roomsch-Katholieke en Protestantsche kerken en pastorieën te Veldhoven,
Taxandria, 25, 1918, p. 89-97, 136-146, 181-189.
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1920
Taxandria, 27, 1920, p.
Goederen en tienden der Abdij van Postel te Veldhoven,
280-292.
1922
Taxandria, 29, 1922, p. 129Het Heilige- of Willebrordusputje te Westerhoven,
132.
1925
Taxandria,32, 1925, p. 161-166.
De brand te Veldhoven, 17 Nov. 1708.
Taxandria,32, 1925,
Inventaris van Hendrik Albert Smeerling, pastoor te Oploo,
p. 222-224.
1930
De gemeente Eersel leent gelden van de Abdij van Postel (1613 en volg.),
Taxandria, 37, 1930, p. 248-251.

77
Reglement de dato 1640 over baskers etc. geformeert bij regeerders van Eersel,
Taxandria, 38, 1931, p. 235-139
1932
Pootkaart van Eersel, Duizel en Steensel,
Taxandria,39, 1932, p. 86-88.
Reglement ter voorkoming van brand te Veldhoven - Zeelst - Blaarthem An
1755, Taxandria,25, 1932, p. 139-143.
1933
Inval der Franschen in Duizel en Eersel Anno 1694,Taxandria, 40, 1933, p. 127-141.
1937
Een bijdrage in de vorm van aanvullingen en verbeteringen aan het zesdelige in
Nederlandsche Volkshumor op stad
België verschijnende werk over volkshumor
Antwerpen, 1929-1937, (deel VI, 1937).
en dorp, land en volk,

Octrooi van Privilegie van den vrije weekmarkt des Woensdags van de vryheydt
Taxandria,37, 1930,
van Eersel, dato October 1544, en nogmaals bevestigd 1613,
p. 296.

1934-1938
Oerle, Sint-Jansklokken.
Wekelijks verschijnende vervolgserie over het dorp Oerle in het blad voor het bisdom 's-Hertogenbosch.

1931
Privilegie of Carte van den gildebroeders van St. Johannes te Oerle, Taxandria, 38,
1931, p. 212-217.

1939
Wolven in Noord-Brabant, Taxandria, 46, 1939, p. 27-32. (Gepubliceerd met J.
Cunen.)
Wolven in de Kempen,Taxandria,46, 1939, p. 181-184.
Een wolf te Eersel,zonder jaar
Gedeeltelijk opnieuw gepubliceerd onder de titel
Duizel Eersel Steensel, Volksleven
van uitgifte (=1976), in de gelegenheidsbundel:
en verleden,p. 9; opgedragen aan de scheidende burgemeester van Eersel J.L.A.
Stevens.
Taxandria, 46, 1939,
Plundering van het dorp Steensel door de Franschen (1688),
p. 269-270.
Eveneens opnieuw gepubliceerd in de gelegenheidsbundel (1976), p. 91.
Taxandria,46, 1939, p. 316.
Adam Rouaan, schoolmeester te Bladel,
1940
Oirschot, Taxandria,47, 1940, p. 176-182.
Dirck van Gennip, schoolmeester tot Steensel,
Taxandria, 47, 1940, p. 198-199.
Taxandria,47, 1940, p. 215-217.
Seeger Wijnants schoolmeester te Reusel,

Het Veldhovens Muziekkorps tijdens een concours te Leerdam in 1932. In het midden
voorzitter Cornelis Rijken, rechts van hem zoon Johan en links dirigent Anton van Leest.
(Het gezelschap behaalde er de le prijs met lof van de jury.)

Instructie voor den "Nagtroeper en Bedeljager" Hendrik Baken te Eersel 1764,
Taxandria,47, 1940, p. 242-243.
Eveneens opnieuw gepubliceerd in de gelegenheidsbundel (1976), p. 52.
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1941
Diefstal met inbraak te Bladel 1801 (12 Dec. 1801),
Taxandria,48, 1941, p. 212-214.
1942
Petrus Bogaerts, pastoor te Duizel, Overleden 16 October
Taxandria,
1736, 49,
1942, p. 12-15.
Stamboom Cuijl-Snieders (Bladel),
Taxandria,49, 1942, p. 281-290.

Publicaties uit de aantekeningen van Rijken, verschenen na zijn overlijden
--, Geschiedenis van Veldhoven. [Kopie in typeschrift van een cahier, opgesteld in
1941. Vervaardigd door Louis Schats, zonder jaar van uitgifte (=omstr. 1980)1.
1948
Vrijheid aan de Run, Hapert, 1948.
Vele gegevens op meerdere plaatsen en in verschillende artikelen 'in hoofdzaak
geput uit aantekeningen van de Duizelse historicus C. Rijken'. (Er staat foutief J.
Rijken: vermoedelijk is dit een verschrijving doordat zoon Jan Rijken de aantekeningen, die in zijn bezit waren, beschikbaar heeft gesteld.)
1971
Leen uit de hut,
Campinia,1, 1971-1972, p. 151-154.
--, Uit de aantekeningen van meester Cornelis Rijken,
Campinia,1, 1971-1972, p.
123, 137, 145, 150. (Volksgezegden en -wijsheden.)
1972
--, Uit de aantekeningen van meester Cornelis Rijken,
Campinia,1, 1971-1972, p.
167,197. (Volksgezegden en -wijsheden.)
De duivel en de deurwaarder,
Campinia,2, 1972-1973, p. 1.
De boer, die zijn koe aan Sint Antonius verkocht,
Campinia, 1, 1971-1972, p. 207-208.
Campinia,2, 1972-1973, p. 44-45.
Michieleke begraven te Veldhoven,
De gloeiige bij het klotven,
Campinia,2, 1972-1973, p. 102. *
1973
De kabouters en de toren van Duizel,
Campinia,2, 1972-1973, p. 155-156. *
De brandende scheper,
Campinia,3, 1973-1974, p. 1. *
Legende van den Oeienbosch (tussen Veldhoven en Knegsel), Campinia, 3, 19731974, p. 52-53.
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Campinia,3, 1973-1974, p. 120. *
De gloeiige of dwaallichtjes op de Boxe-hei,
1974
Cis Riet, Campinia, 3, 1973-1974, p. 187.
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Geschiedenis van Oerle, Naar een artikelenreeks in de Sint-Jansklokken (19341938), Asten, 1977. (Bundeling van een wekelijkse aflevering in het blad voor het
bisdom 's-Hertogenbosch.)
Bekende figuren in oud Veldhoven,Campinia,7 1977-1978, p. 93-94.

Campinia,4, 1974-1975, p. 1.
Een Franse krijgskas te Veldhoven begraven,
Campinia,4, 1974-1975, p. 52. *
De klokkuil van de Zonderwijksche akkers,
Het pestkerkhof te Veldhoven,Campinia,4, 1974-1975, p. 107. *
Twee Engelse soldaten te Veldhoven opgehangen, Campinia, 4, 1974-1975, p. 107. *
De orgeltrapper van Steensel,Campinia,4, 1974-1975, p. 107-108.
1975
De Steenselsche pier,Campinia,4, 1974-1975, p. 160.
Campinia,4, 1974-1975, p. 160-161.
De Oirschotse klepperman,

1978
Campinia,7, 1977-1978, p. 137-138.
Het kasteel te Eersel (het Hof),
1988
Van Raethuysen tot
Anekdote over het raadhuis te Veldhoven uit 1772-1910,
Gemeentecentrum,1988, p. 53.
1993
De molen van Zand-Oerle,De standerdmolen van Oerle,1993, p. 15.
Een asterisk (*) achter de titelbeschrijving wil zeggen dat naar het betreffende artikel wordt verwezen in de publicatie Volksverhalen uit Noord Brabant, uit de reeks
`Onze Volksverhalen', Utrecht/Antwerpen, 1980.

Campinia,4, p. 161.
Hij wees de weg naar 't Oirschots pannenhuis,
De onkwetsbare haas,Campinia,5, 1975-1976, p. 1. *
Het Hengstenspoor,Campinia,5, 1975-1976, p. 1. *
De Zwarte Hond,Campinia,5, 1975-1976, p..1-2. *
De Zwarte Kat,Campinia,5, 1975-1976, p. 2. *
Het wolvenkapelletje,Campinia,5, p. 47. *
De galgenboom,Campinia,5, 1975-1976, p. 47-48.
1976
De Steenselse bende,Campinia,6, 1976-1977, p. 31-32.
Campinia,6, 1976-1977, p. 76. *
De Kabouterberg te Hoogeloon,
1977
Campinia,6, 1976-1977, p. 121.
De Postelse hoeven te Veldhoven,
Campinia,7, 1977-1978, p. 1.
De herbergen van Zonderwijk,
Campinia,7, 1977-1978, p. 1-2.
De weg van Zonderwijk naar Oerle,
De heilige linde te Eersel, Campinia, 7, 1977-1978, p. 51-52.

Schopje, door Rijken gebruikt bij ontgraven en schoonmaken van Urnen.
Het bevindt zich in het Eicha Museum te Bergeijk.
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III.

3.

GENEALOGISCHE FRAGMENTEN
4.
5.

3. LATIJNHOUWERS
door F. Schoots
I.

Kinderen uit dit huwelijk:
Joannes, volgt Ha
1.
Adrianus, volgt IIb.
2.
3.
Catharina, RK,ged. te Oirschot: 28-1-1780, overl. te Oirschot:
8-8-1841, geh. te Oirschot: 18-10-1807
Petrus
met de
Brouwer, RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 23-1-1779, over].
te Oirschot: 3-1-1844.
Cornelius, volgt He.
4.
IIa.

6.

Joannes Joannes Latijnhouwers
RK
geb. te Sint-Oedenrode
overl. te Oirschot: 16-3-1799
geh. te Oirschot: 28-11-1773 met
Anna Maria Coppens, RK,
landbouwster, ged. te Oirschot: 2-9-1747, over]. te Oirschot: 8-11-1814.

7.

8.
9.
IIb.

Joannes Latijnhouwers
RK, landbouwer
ged. te Oirschot: 27-2-1776
overl. te Best: 30-6-1854
Johanna Maria van den Eijnden,
le huw. te Oirschot: 4-5-1800 met
RK, ged. te Oirschot: 9-7-1769, overl. te Best: 9-1-1812.
Kinderen uit dit huwelijk:
Joanna, RK, ged. te Oirschot: 8-10-1801, le huw. te Best: 101.
bouwman, ged. te
5-1823 metChristianus van der Aa, RK,
Best: 29-7-1798, overl. te Best: 30-11-1830, 2e huw. te Best: 252-1832 metJoannes Sleegers, RK,bouwman, ged. te Nuenen:
2-2-1789, over]. te Best: 26-5-1840.
Vertrokken naar O-W-Middelbeers: 18-5-1852.
2.
Joannes, volgt Ina.
3.
Helena, RK, ged. te Best: 19-5-1806.
Anna Maria Vogels, RK,land2e huw. te Oirschot: 18-2-1813 met
bouwster, ged. te Oirschot: 21-12-1788, over]. te Best: 23-7-1871.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK):
Maria, geb.: 24-2-1814, over]. te Best: 27-2-1814.
1.
Maria geb.: 3-2-1815, overl. te Best: 4-2-1815.
2.

Maria geb.: 6-9-1816, overl. te Best: 25-3-1894, geh. te Best:
19-4-1856 metHenricus van de Sande, RK,landbouwer, ged.
te Best: 25-9-1810, overl. te Best: 1-3-1891.
Peter, bouwman, geb.: 28-2-1819, overl. te Best: 30-4-1889.
Adriana, bouwvrouw, geb. 2-1-1822, overl. te Oirschot: 19-4Leonardus Habraken,
1899, geh. te Oirschot: 14-4-1850 met
RK, bouwman, geb. te Oirschot: 26-8-1818, overl. te Oirschot:
22-7-1899.
Hendrikus, landbouwer, geb.: 13-7-1824, overl. te Best: 18-41887.
Anna Maria, geb.: 3-4-1827, overl. te Best: 16-5-1889, geh. te
Best: 26-5-1865 metAntonius van den Biggelaar, RK,dienstknecht / landbouwer, geb. te Best: 13-11-1829, over]. te Best:
13-7-1907.
Adriaan, geb.: 24-8-1830, over]. te Best: 25-9-1831.
N.B. Wordt bij zijn overlijdenAdriaan Habrakengenoemd.
Adriaan, volgt IIIb.

Adrianus Latijnhouwers
RK, landbouwer
ged. te Oirschot: 6-4-1778
overl. te Oirschot: 29-5-1821
geh. te Oirschot: 19-5-1803 metDorothea van de Ven, RK, bouwvrouw,
ged. te Oirschot: 17-3-1778, overl. te Oirschot: 25-6-1858.
Kinderen uit dit huwelijk (allen ged./geb. Oirschot, RK):
Joannes, landbouwer, ged.: 28-2-1805, overl. te Oirschot: 19-41.
Elisabetha de Kroon, RK,
1887, geh. te Best: 19-2-1859 met
dienstmeid, ged. te Oirschot: 2-10-1805, overl. te Oirschot: 2410-1869.
2.
Petrus, ged.: 1-5-1807.
Wilhelmus, smid, ged.: 17-7-1809, overl. te Oirschot: 30-93.
Gerardina Maria van
1889, geh. te Oirschot: 24-8-1860 met
den Broek, RK,dienstmeid, geb. te Son: 23-3-1812, overl. te
Oirschot: 21-4-1873.
4.
Godefridus, volgt Mc.
Hendricus, volgt IIId.
5.

IIc.

Cornelius Latijnhouwers
RK, landbouwer / boer
ged. te Oirschot: 13-9-1782
overl. te Oirschot: 10-3-1840
Maria Elisabetha van Bommel, RK,
geh. te Oirschot: 29-1-1815 met
bouwvrouw, ged. te Oirschot: 12-6-1788, overl. te Oirschot: 2-5-1854.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK):
1.
Anna Maria, bouwvrouw, geb.: 17-1-1816, overl. te Oirschot:
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2.
3.
4.
Ma.

3.

14-3-1864, geh. te Oirschot: 30-1-1842 met
Joannes van Hout,
RK, bouwman, ged. te Oirschot: 29-10-1808, over]. te Oirschot:
16-9-1871.
Jacoba, geb.: 9-3-1818, overl. te Oirschot: 7-6-1861.
Joannis, geb.: 28-3-1820, over]. te Oirschot: 23-6-1824.
Antony, volgt 'He.

4.
5.

Joannes Latijnhouwers
RK, landbouwer
ged. te Oirschot: 26-10-1803
overl. te Best: 26-7-1868
geh. te Best: 9-6-1838 metHenrica Leijtens, RK,landbouwster, ged. te
Liempde: 24-1-1807, over]. te Best: 18-12-1877.

6.

IIId.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
Martinus, RK, landbouwer, geb. te Best: 23-11-1839, overl. te
Catharina van de
Best: 15-12-1920, geh. te Best: 7-5-1904 met
Spijker, RK, geb. te Best: 15-2-1852, overl. te Best: 9-12-1941.
Petronella, RK, geb. te Best: 4-2-1841, over]. te Best: 29-112.
Theodorus Schepens, RK,
1923, geh. te Best: 24-2-1879 met
landbouwer, geb. te Best: 28-5-1842, overl. te Best: 10-2-1895.
Johannes, volgt IVa.
3.
Mb.

Adriaan Latijnhouwers
RK, landbouwer
geb. te Best: 2-10-1836
over]. te Best: 4-7-1876
geh. te Best: 1-2-1875 metAnna Maria van de Kam, RK,geb. te Best:
25-10-1845, overl. te Best: 25-12-1879. 2e huw. metHendrik de Bresser.
Kind uit dit huwelijk:
Johannes, volgt IVb.
1.

Mc.

Godefridus Lattijnhouwers
RK, bouwman
geb. te Oirschot: 17-11-1811
overl. te Oirschot: 15-3-1889
geh. te Oirschot: 4-6-1848 metGeertruida Melis, RK,bouwvrouw, geb.
te Oirschot: 8-4-1820, overl. te Oirschot: 19-10-1870.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK):
1.
Theodora, geb.: 8-11-1849, geh. te Oirschot: 11-5-1879 met
Cornelis van Brunschot, RK,klompenmaker, geb. te Boxtel:
27-2-1851.
Adriaan, bouwman, geb.: 27-1-1852, overl. te Oirschot: 5-52.
1937, geh. te Oirschot: 8-1-1890 met
Petronella Bevers, RK,
geb. te Best: 8-11-1850, overl. te Oirschot: 31-12-1918.

Petronella, geb.: 20-2-1854, overl. te Hoogeloon: 7-12-1920,
geh. te Best: 27-1-1883 metHendrik van Beers, RK,klompenmaker, geb. te Oirschot: 1-8-1849.
Anna, geb.: 16-3-1856, over]. te Oirschot: 5-4-1856.
geb.: 1-7-1857, overl. te
Anna Cornelia Lateijnhouwers,
Joseph
Oirschot: 20-5-1934, geh. te Oirschot: 11-10-1882 met
van Hout, RK, bouwman, geb. te Oirschot: 12-9-1856, overl. te
Oirschot: 1-4-1937.
Petrus Lateijnhouwers,landbouwer, geb.: 29-3-1860, geh. te
Anna Maria van Kasteren, RK,
Oirschot: 14-2-1898 met
dienstbode, geb. te Boxtel: 16-11-1862, overl. te Oirschot: 1810-1924.

Hendricus Latijnhouwers
RK, bouwman
geb. te Oirschot: 7-11-1815
over]. te Oirschot: 16-5-1888
Johanna Maria van Erp, RK,
bouwgeh. te Oirschot: 18-5-1845 met
vrouw, geb. te Oirschot: 6-4-1819, overl. te Oirschot: 5-1-1894.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK):
Adriaan, landbouwer, geb.: 6-3-1846, over]. te Oirschot: 11-111.
1899.
2.
Petronella, geb.: 3-12-1847, over]. te Best: 5-3-1918, geh. te
Oirschot: 15-7-1888 metJosephus de Wert, RK,landbouwer,
geb. te Best: 7-9-1850, overl. te Best: 8-9-1923.
Theodora, geb.: 3-11-1849, overl. te Oirschot: 13-4-1921, geh.
3.
te Oirschot: 17-2-1876 met
Johannes van Beek, RK,dienstknecht, geb. te Oirschot: 17-3-1850, overl. te Oirschot: 2-51938.
4.
Maria Elisabeth,geb.: 7-6-1851.
Martina, geb.: 28-10-1853.
5.
Vertrokken naar Roosendaal: 26-2-1873.
Antony Latijnhouwers
RK, bouwman
geb. te Oirschot: 6-2-1822
over]. te Oirschot: 26-8-1866
Anna Maria Vogels, RK,bouwvrouw,
geh. te Oirschot: 7-2-1847 met
geb. te Oirschot: 23-6-1821, overl. te Oirschot: 8-6-1887. 2e huw. met
Johannes de Kroon.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Oirschot, RK):
Cornelis, landbouwer, geb.: 12-3-1854, overl. te Oirschot: 9-51.
1899, geh. te Best: 1-6-1892 met
Petronella van Knik, RK,
geb. te Best: 7-1-1856, overl. te Oirschot: 16-6-1917.
Maria Wilhelmina, geb.: 6-6-1859, overl. te Oirschot: 28-9-1881.
2.
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IVa.

Johannes Latijnhouwers
RK, landbouwer
geb. te Best: 19-3-1844
overl. te Best: 1-4-1892
geh. te Best: 7-7-1883, met
Cornelia van de Sande,RK, landbouwster,
geb. te Best: 3-5-1848, overl. te Best: 6-4-1915.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
Johannes Odulphus,volgt Va.
2.
Theodorus, volgt Vb.

IVb.

Johannes Latijnhouwers
RK, landbouwer
geb. te Best: 15-1-1876
geh. te Best: 4-6-1904 met
Gijsberdina Merks,RK, geb. te Best: 21-71873.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK):
1.
Adrianus, geb.: 30-5-1905, overl. te Best: 28-4-1913.
2.
Johannes Wilhelmus,volgt Vc.
3.
Marinus, landbouwer, geb.: 28-6-1907.
4.
Antonius, geb.: 5-6-1908, overl. te Best: 16-6-1908.
5.
Antonius, geb.: 3-6-1909, overl. te Best: 5-10-1909.
6.
Theodorus Martinus,geb.:- 16-2-1911, overl. te Best:
29-4-1911.

Va.

Johannes Odulphus Latijnhouwers
RK, landbouwer
geb. te Best: 5-6-1884
geh. metGijsbertha van Rooij,RK, geb. te Best: 16-3-1886.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK):
1.
Johannes Josephus,geb.: 26-3-1917.
2.
Anna Amiliana,geb.: 8-7-1918.
3.
Cornelia Antonia,geb.: 16-1-1920.
4.
Henrica Johanna,geb.: 30-8-1921.
5.
Johanna Maria,geb.: 25-3-1923.
6.
Adriana Martina,geb.: 30-9-1925.
7.
Martinus Arnoldus Nicolaas,geb.: 14-9-1927.

Vb.

Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK):
1.
Johannes Odulphus,geb.: 23-7-1917.
Maria Martina,geb.: 19-1-1919.
2.
3.
Cornelia Maria,geb.: 14-8-1920.
Henrica Maria,geb.: 31-5-1922.
4.
5.
Martina Henrica Josephina,geb.: 9-3-1924.
Henricus Franciscus Cornelis,geb.: 5-2-1926.
6.
Theodorus Johannes Nicolaas,geb.: 14-9-1930.
7.
Henrica Arnoldina Nicolasina,geb.: 14-9-1930.
8.
Martinus Gijsbertus Odulphus,geb.: 1-6-1932.
9.

Clasina Elisabeth,geb.: 1-4-1864.
Vertrokken naar 's-Hertogenbosch: 27-4-1885.

Theodorus Latijnhouwers
RK, geb. te Best: 8-4-1886
overl. te Best: 19-9-1942
geh. met Henrica Petronella Sloots, RK, geb. te Nuenen: 17-8-1887.

Vc.

Johannes Wilhelmus Latijnhouwers
RK, landbouwer
geb. te Best: 30-4-1906
geh. te Best: 30-4-1934 metJosephina van de Ven, RK, geb. te Best: 241-1910.
Kinderen uit dit huwelijk (allen geb. Best, RK):
Gijsberdina Adriana Joseph,geb.: 5-6-1935.
1.
Adrianus Johannes,geb.: 20-11-1936.
2.
Johannes Franciscus,geb.: 2-1-1938.
3.
Adriana Joanna Anna, geb.: 30-7-1939.
4.
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KEMPISCHE CURIOSA 41

OIRSCHOTSE VORMELINGEN IN VERVLOGEN TIJDEN
door J. Lijten
In haar pogingen om het katholieke geloof uit te roeien hebben de staten generaal
steeds trachten te verhinderen, dat er bisschoppen in hun gebied zouden komen.
Priesters konden enkel in het buitenland gewijd worden en aanvankelijk konden
zij hun opleiding ook alleen in het 'buitenland' ontvangen. Dit maakte voor onze
regio niet zoveel uit, omdat ook voor 1648 de meeste priesters hun opleiding ontvingen aan de Leuvense universiteit, wat voor de staten generaal wel 'buitenland'
was, maar voor Brabanders het 'binnenste binnenland' in tegenstelling tot het 'bui1
tenste buitenland' ten noorden van de grote rivieren.
Voor de kinderen, die gevormd wilden worden, was het echter een grote handicap,
want in die tijd was het de gewoonte om de toediening van het vormsel slechts in
uiterst uitzonderlijke gevallen toe te staan aan een priester, die geen bisschopswijding had ontvangen en dan alleen, als hij een quasi-bisschoppelijke functie vervulde.
Doorgaans zal van een eventuele toediening van het vormsel niets opgetekend
zijn. Wat geschreven was, kon altijd in handen vallen van de ambtenaren der generaliteit en dat was altijd gevaarlijk, want in beginsel mochten de katholieken niets.
Het verblijf van priesters en het gebruik van een schuur als kerk werd oogluikend
toegelaten tegen betaling van een 'recognitie' aan de ambtenaren der generaliteit,
die daar een aardige bijverdienste aan hadden..
In het zicht van de komst der Fransen durfde men iets meer. Zo vinden we in het
register van inkomsten en uitgaven der parochie Oirschot vanaf 1787 enige gege2)
vens omtrent de toediening van het vormsel aan Oirschotse kinderen in 1793.
De bisschop van Chalons - hij wordt niet met name genoemd - verblijvend in
Gemert, voor de staten generaal in meerdere opzichten buitenland, had zich bereid
verklaard, om aan Oirschotse kinderen het vormsel toe te dienen. Deze moesten
dan wel naar Gemert komen, want in de generaliteitslanden bisschoppelijke functies uitoefenen zou onoverzienbare gevolgen hebben gehad.
Het was natuurlijk een enorme expeditie om met een aantal van vermoedelijk honderden kinderen te voet naar Gemert te trekken. Nu werden alleen kinderen
gevormd, die hun communie hadden gedaan en dat gebeurde in die tijd pas als ze
rond de elf jaar waren, zodat de jongste deelnemers aan deze verre tocht 11 jaar
geweest zullen zijn. Er gingen een aantal voerlui met karren mee en men koos de
korste weg naar Gemert. Verharde wegen waren er nauwelijks en zeker geen in de
richting van Gemert. Aan exacte gegevens hebben we enkel de uitgaven voor de
arme kinderen, die ten laste van de kerkekas kwamen. Aan elk arm kind en zijn
geleide werd een schelling reisgeld uitbetaald; voor enkelen (de allerarmsten) een
paar schoenen en kousen en voor degenen, die niet te voet konden gaan, ca. 7 stuivers voor de voerman.
De totale uitgaven ten laste van de kerkekas kwamen op 68 gulden en 12 stuivers.

Als we dit bedrag met 100 vermenigvuldigen, krijgen we tenminste enig idee over
deze uitgave.
Ook ver in de negentiende eeuw was het nog een hele toer, om de kinderen te laten
vormen.
In 1825 had vicaris A. van Dongen van het apostolisch vicariaat Breda blijkbaar
verlof, om in zijn vicariaat het vormsel toe te dienen. Hij was bereid om op 3 en
4 mei 1825 te Riel aan 900 Oirschotse kinderen het vormsel toe te dienen. Ook
toen zullen aan arme kinderen en hun geleide door de kerkekas enige reiskosten
zijn vergoed. De totale uitgaven hiervan ten laste van de kerk kwamen op 15 gul3
den en 7 stuivers.
De weinige summiere gegevens, die schriftelijk tot ons zijn gekomen, geven ons
enige indruk omtrent de vele offers, die onze voorouders voor hun geloof hebben
moeten brengen.
NOTEN
Gedachtig het legendarische woord van oud-archivaris Mr. A. van Agt, dat hij bij het
overschrijden van de grote rivieren altijd het gevoel had van in het 'buitenste buitenland' van Brabant te komen.
2. Parochie-archief Oirschot, register van inkomsten en uitgaven vanaf 1787, sub
1793.05.04.
3. Register vanaf 1787, sub 1825.05.04.
1.
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V. DE FRANSE SCHOOL IN DE KOM VAN OIRSCHOT
1770 - 1868
(vervolg)
door Jacques Mijland
1. INLEIDING
]
In mijn eerste artikel over dit onderwerp
beloofde ik u, geachte lezer, meer informatie te geven over:
- de Franse schoolmeesters in Oirschot;
- de kwestie van vertrek en opvolging van Siiihngen in 1883;
- de kostschoolleerlingen in Oirschot.
In dit vervolg zal ik het hebben over de schoolmeesters en de opvolging van
Siiihngen. In het tweede vervolg-artikel kan pas ingegaan worden op de leerlingen
vanwege het grote aantal gegevens.

2. FRANSE SCHOOLMEESTERS IN OIRSCHOT
2.1. George Nicolas Houbré (1765-1773)
Zoals in het eerste deel van dit artikel vermeld, krijgt hij zijn aanstelling als
schoolmeester op 10 maart 1765. De kerkeraad in vergadering bijeen op 5 januari
2
1766 besluit na rijpe deliberatie George Nicolas Houbré te benoemen tot organist.
Er wordt een jaarlijks tractement overeengekomen van 5 gulden en 5 stuivers; de
nieuw benoemde organist zal zelf zorgen voor een orgeltrapper.
Een week voor zijn benoeming had Houbré het orgel plechtig in gebruik genomen3 na een keuring door de Bossche organist Otto Wicherts. Daarmee is Houbré
de eerste in een reeks Franse schoolmeesters die ruim een eeuw lang het orgel
voor de protestantse gemeente zouden bespelen.
Enkele maanden later, in september van 1766, heeft de Kerkenraad wat minder lof
voor Houbré. Bij gelegenheid van de doop van het kind van Houbré en zijn echtgenote Alida Johanna van Nahuis is de vergadering bijeengekomen. Houbré wordt
ontboden en geconfronteerd met het feit dat zijn huwelijk nog geen zes maanden
oud is. Er is in de protestantse gemeenschap grote ergernis over dit schandaal.
Houbré trekt in het openbaar het boetekleed aan en daarmee komt aan het schandaal een einde.
In de vergadering van 14 juni 1773 deelt de secretaris van de kerkenraad mee dat
4
Houbré is overleden.
Er is dus een vacature voor een nieuwe schoolmeester. Er
moet een advertentie in de krant komen waarin tevens wordt gevraagd naar een
organist. In overleg met de kerkenraad wordt een oproep geplaatst in "Haagsche,
Haarlemsche en Bossche kranten'. Met de zaak zullen zich gaan bezighouden de
heren Wijneker, Van der Burgh en de secretaris. Een paar maanden later brengt
deze commissie verslag uit.

2.2. Christiaan Glavimans (1773-1778)
De commissie heeft negen kandidaten te melden, waarvan de eerste drie worden
aangeduid als serieus. Ik geef hier de lijst: Antonis Frederik Carton, frans schoolmeester in Middelburg; Christiaan Glavimans, frans schoolmeester te Bezoijen;
Jacobus Timmermans uit Woudrichem; Jacobus van Houten uit Breda; I.J.
Kouwen; Jan Tulp; A. Branderhorst; Pierre Renair; Lambert Frese.
Over de drie geschikte kandidaten zegt de commissie het volgende:
Carton:
In 1765 en 1766 ondermeester bij de Franse kostschoolhouder J. Bignon te Delft.
"C..)
verstaande zich op de gronden van de fransche taal, hebbende een zeer goede uijtspraak en methode om de zelve te instrueren, en weezende van een goed caracter
en zagt humeur (...)". Hij is een prima organist.
Glavimans:
Hij heeft 18 á 20 jaar gefunctioneerd als frans schoolmeester en 5 à 6 jaar als substituut organist. "(...) dog wat zijne conduitens en leevenswijse aangaan, daarvan
zijn de raporten in 't generaal juijst niet zoo favorabel (...)" Hij heeft nogal wat standplaatsen gehad; verder had hij een drankprobleem, maar staat de laatste jaren droog.
Timmermans:
"(...) heeft, zoo men zegt, van kinsbeen af zijn vader, die een voornaamen fransche
kostschool hout te Woudrichem, gelegenheijd om te leeren en te weeten, wat daartoe verder werd vereijst". Zijn bekwaamheden als organist zijn beperkt: hij is
namelijk niet bekwaam de 150 psalmen te spelen. Wel is hij in staat tot 'wat
schoon orgelspel'.
De commissie acht Carton het geschikst, omdat hij voldoet "(...) aan het oogmerk
zoo van de magistraat als Kerkenraad". Daarbij komt dat hij gehuwd is. Dan leest
de secretaris het 'Reglement en Conditie voor den Franschen Schoolmeester'
voor.5 Ik vat hieronder enkele punten uit dat reglement samen:
1. De Nederduitse taal mag bij/door jonge leerlingen, maar leerlingen moeten zo
snel mogelijk Frans leren. De instructietaal is Frans.
2. Op woensdag- en zaterdagmiddag is er geen school. Per jaar zijn er vier
weken vakantie.
3. De school moet zorg dragen voor de Gereformeerde religie.
4. De schoolmeester mag geen geld aannemen.
5. Het inkomen van de schoolmeester is f 140 per jaar; per kwartaal te betalen.
Verder heeft hij een vrije woning en hij is vrijgesteld van dorps- en gemeentelasten.
Dan komt het voorstel van de commissie in stemming. Voor Carton 11 stemmen,
voor Glavimans 12 stemmen. Daarmee is de laatste bij meerderheid van stemmen
gekozen, maar tegen het voorstel van de commissie. Opvallend is de twaalfde stem
van W. Wijneker. Glavimans gaat accoord met zijn benoeming. Hem wordt
gevraagd zich binnen zes weken of uiterlijk binnen acht weken in de gemeente
Oirschot te vestigen. Verder wordt hem gevraagd om de weduwe Houbré tijdig te
berichten van zijn komst. In de vergadering van 19 december 1773 legt Glavimans
de eed af en daarmee is zijn benoeming een feit.
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Enkele jaren later zijn er problemen met Glavimans. Op 2 augustus 1776 valt het
besluit om de uitbetaling van het kwartaals-tractement op te schorten. De reden is
dat Glavimans nog steeds: "(...) de borg off ontlastbrieven voor hem en zijn kinderen, waartoe hij reeds versceyde maaien is aangemaant (...)" niet heeft afgegeven. Aan het begin van het volgende kwartaal (januari 1777) blijkt dat de schoolmeester er met veel moeite in is geslaagd om voor drie van zijn kinderen de ontlastbrieven te krijgen. Voor de overige vier is het nog steeds niet gelukt. Glavimans
belooft het gemeentebestuur dat hij het zal blijven proberen. Op zijn vraag om het
achterstallig salaris uitbetaald te krijgen, wordt positief geantwoord.
Lang blijft het niet stil, want in augustus 1778 zijn er aanmerkingen op het gedrag
van de Franse schoolmeester: "(...) maar zelfs dat er nu binnen wijnigen dagen een
aller eclatanst geval met hem zoude gebeurt zijn, dat de huijsvrouw van Johannes
van Beers, woonagtig binnen deeze Heerlijkheijd gedeboscheert en overspel met
6
de zelve zoude gepleegt hebben".
Er zullen maatregelen genomen moeten worden op grond van het reglement waarop Glavimans is aangesteld. De secretaris zal
een onderzoek instellen naar de klacht en beëdigde verklaringen inwinnen. Een
maand later komt hij met verklaringen onder ede van Johannes van Beers en
Diederik Willem van Aldendorp. Uit die verklaringen blijkt dat er inderdaad
hoogstwaarschijnlijk sprake is van overspel. Verder meldt de secretaris dat gebleken is dat Glavimans veel buiten het dorp is zonder toestemming van de
`Regering'. Daardoor verwaarloost hij de school en de kostkinderen. Het laatste
artikel van het reglement wordt aangewend om de schoolmeester te ontslaan. Zijn
traktement wordt gestopt; op 1 november moet hij zijn woning hebben verlaten;
hij krijgt opdracht de kerkenraad op de hoogte te stellen.
Overigens: het laatste artikel van het reglement luidt: "En ten laatste dat het aan
Heeren Officier en Regenten ten allen tijden vrij zal staan, wanneer hij zich door
debouches off nougelangen en verzuim in het waarnemen van zijn school en post
(...) te kunnen bedanken en een ander in zijn plaats te stellen".
Glavimans reageert op zijn ontslag op staande voet met een brief "Aan de Edele
Eerw. Heeren officieren, schepenen, gezworen raden, Kerk en Armmeesters der
7
Vrije Heerlijkheijd Oirschot".
Hij schrijft dat hij Christiaan Glavimans op 1 oktober 1773 tot franc schoolmeester beroepen en op 19 december 1773 beëdigd en
in functie is gesteld Door het overlijden van zijn huisvrouw is hij "(...) buijten
staat gesteld (...) om na behoren Zijne zaken in dezen door te zetten of vervolgen,
gemerkt de oudste zijner kinderen ter dier tijd naulijks den ouderdom van 17 jaren
bereijkt hebbende (...)". Hij vraagt om annulering van zijn ontslag of tenminste
uitstel tot 1 mei. De bestuurders van Oirschot blijven bij hun beslissing van 18
september 1778; wel kan Glavimans tot maart in de schoolmeesterwoning blijven
in verband met de komende winter.
2.3. Antonius Frederik Carton (1779-1784)
Met de derde Franse schoolmeester gaat het al niet veel beter dan de met de vorige benoemden. Ook hij verdwijnt na enkele jaren als gevolg van een conflict. Het
gaat daarbij om ongehoorzaamheid. In de kerkdiensten op zondag komt Carton
niet langer van de orgelbank af om bij zijn kostkinderen te gaan zitten' "(...) tot

ergernis van veele in de gemeente". Carton wordt in de vergadering van de kerkenraad binnengeroepen en krijgt te horen dat hij beter op zijn kostkinderen moet
letten en dat hij gehoorzaam moet zijn aan de kerkenraad. Veel haalt het niet uit,
want de volgende dag al is Carton niet in de kerk. Opnieuw wordt hij ontboden.
Weer krijgt hij een waarschuwing met de dreiging zijn tractement voor voorlopig
zes weken in te houden. Het gemeentebestuur stuurt een brief aan de kerkenraad.
De inhoud luidt: 'Wij kunnen weinig doen aan het gedrag van de Franse Meester
in de kerk, want daarover is in de aanstellingsvoorwaarden niets te vinden. Wel
moet hij goed zorgen voor zijn kostkinderen'. Carton reageert door de schuld te
leggen bij de predikant en de ouderling J.A. van der Voort. Zij zouden zich bij het
laatste huisbezoek hebben misdragen.
Begin mei stuurt Carton een brief aan de president-schepen H. van Ravesteijn. In
deze brief schrijft hij dat hij de organistenplaats niet kan waarnemen als zijn tractement als kostschoolhouder wordt ingetrokken. Op voorhand legt hij beide ambten neer. Het gemeentebestuur wint juridisch advies in en daarna krijgt Carton acht
dagen de tijd om de sleutel van het orgel in te leveren. Binnen twee maanden dient
hij zijn huis te ontruimen. Daarop bindt Carton in. Op 9 mei 1784 komt een brief
van Carton aan het corpus van Oirschot aan de orde. In deze brief biedt hij zijn
excuses aan en hij belooft beter zijn best te zullen doen. Het Oirschots bestuur is
onverbiddelijk; zij blijven bij hun eerdere besluit van 2 mei. Ook de kerkenraad
heeft inmiddels laten weten niet met hem verder te willen.
2.4. Johan Siihngen (1784-1824)
Op 21 december 1784 wordt Johan SOhngen bij meerderheid van stemmen
benoemd. De tweede kandidaat was Joh. Leenderts ondermeester te Woudrichem.
Op 28 februari 1820 schrijft zijn zoon een brief aan schoolopziener Van Moorsel
in Eindhoven9: "(...) Met leedwezen moet ik u melden, dat onze goede vader gisteren morgen een soort beslag heeft gekregen, en nog niet gansch buiten gevaar is;
't geen mij elk ogenblikje tijd kostbaar doet zijn".
De Gouverneur van de provincie schrijft op 29 januari 1824 aan de schoolopziener dat er door het overlijden van J. Sangen op 23 januari een vacature is ontstaan. Er zal tijdelijk moeten worden waargenomen. De schoolopziener beveelt
`den Jongen SOhngen' aan als waarnemer.
Voor verdere wetenswaardigheden over de eerste SOhngen verwijs ik graag naar
de publicaties die ik noem in de inleiding van deze artikelenreeks.
2.5. Jan Siihngen (1824-1866)
Op 31 mei 1824 vindt er een vergelijkend examen plaats voor de post van onderI9
Er is een kandidaat, namelijk Jan
wijzer in de Franse kostschool te Oirschot.
SOhngen, oud 31 jaar, kandidaat Franse onderwijzer te Oirschot, tweede rang.
Tussen 10.00 en 17.00 uur doen de schoolopziener, de schout en de raden van
Oirschot een degelijk onderzoek. De schoolopziener draagt na afloop de kandidaat
voor als opvolger van zijn vader. Op 27 juli 1824 wordt de benoeming bekrachtigd door de gouverneur van de provincie Brabant. Een maand later aanvaardt Jan
SOhngen zijn benoeming.
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Voor verdere gegevens verwijs ik graag naar de publikaties waarvan ik melding
1
heb gemaakt in de inleiding op het eerste deel van deze publicatie)
2.6. Jan Siihngen (1866-1883)
Op 3 juli 1866 verzoekt Johannes Nicolaas Gottlieb SOhngen of hij zijn overleden
vader kan opvolgen» (zie afbeelding blz. 44 en 45 vorige aflevering)
In de verslagen van het onderwijsla over 1866 staat dat J. SOhngen is opgevolgd
door zijn zoon "Jan SOhngen (hoofdonderwijzer en toegelaten tot het onderwijs
der Fransche, Engelsche- en Hoogduitsche talen en der wiskunde) - z66 nogtans,
dat uwe vergadering, bij besluit van 20 Julij 1866 heeft goedgevonden, geen subsidie vanwege de gemeente voor deze inrigting meer te verstrekken -". Verder staat
er dat de school begin 1867 verplaatst zal worden naar het huis Groot Bijsterveld.
De onderwijscommissie spreekt tot slot lovende woorden over de overleden
S(ihngen; zij spreekt de verwachting uit dat zijn zoon succes zal hebben.
Op 13 augustus 1883 vertrekt hij met vrouw en dochter naar Schaarbeek bij
Brussel. Zijn zoons Johannes Frederik Adolf Jacobus en Cornelis Johannes gaan
op dezelfde dag naar 's-Hertogenbosch.
2.7. G.J. ter Braake (1876-1880) ?
Gerrit Jan ter Braake is op 15 mei 1842 geboren in Almelo. Volgens het bevolkingsregister komt hij in januari 1876 naar Oirschot, waarin hij als kostschoolhouder omschreven wordt. Deze beroepsaanduiding behoudt hij tot aan zijn vertrek in 1880 naar Zevenaar. In deze periode worden vier kinderen in Oirschot
geboren. Dit zijn: Hendrikus Johannes Benjamin, geboren op 16 mei 1876
Alida, 12 november 1877
Margueretha, 16 maart 1879
Jeanette Wilhelmina, 18 april 1880
In deze periode is Jan III naar ik aanneem ook kostschoolhouder. Wellicht had
deze SOhngen nu hij zijn particuliere kostschool had op Bijsterveld behoefte aan
een vaste vervanger. Duidelijk is de rol van ter Braake naast SOhngen niet.
2.8. B. van Ruyven (1880-1888) ?
Bernardus van Ruyven is in Voorburg geboren op 18 mei 1846. Volgens de bevolkingsadministratie komt hij op 2 augustus 1880 uit Enschede naar Oirschot en
blijft hier tot 31 juli 1888. Wij hebben geen bewijs kunnen vinden dat hij kostschoolhouder zou zijn geweest.
14
Vergelijk de opmerking van H. Kupers
: "Hij (G.J. ter Braake) wordt opgevolgd
door Bernardus van Ruyvens tot 1888 ofwel door Rinze Prins, die ook al sedert
1880 op Bijsterveld woonde(...)". Zoals uit het volgende blijkt, is de heer Prins pas
later naar Oirschot gekomen.
2.9. Rinze Prins (1888-1891)
Deze schoolmeester is op 4 september 1861 in 't Bildt in Friesland geboren. Hij
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vestigt zich in Oirschot als kostschoolhouder. Hij komt dan met vrouw en schoonmoeder op 13 september 1888 uit Oosterhout. Zijn adres is wijk C nummero 39,
Notel.
In augustus 1891 vertrekt hij naar Haarlem. Een aantal leerlingen (een handvol)
gaat met hem mee. Het lijkt erop dat met zijn vertrek de Franse school ophoudt te
bestaan, maar er blijven nog enkele kostschoolleerlingen in Oirschot na die vertrekdatum.
Met de verkoop van Bijsterveld in 1892 is de Franse school definitief verdwenen.
2.8. Waarnemende schoolmeesters
Of Johan Nicolaas SOhngen na zijn vertrek naar het zuiden in 1883 tot 1888 kostschoolhouder blijft, is niet duidelijk. Hoe de verhouding tot ter Braake en Ruyven
is zal voorlopig wel een raadsel blijven. Duidelijk is wel dat lopende zaken worden gedaan door onderwijzers en hulponderwijzers. Ik noem er enkele uit de
periode 1883-1888: Charles Stracké (1882-1884), Petrus Moesveld (1884-1888),
Bernard de Jonge (1885-1886).
Deze praktijk is echter niet tot deze periode beperkt. In de volgende bijlage is te
zien dat er al sinds meerdere jaren één of meer onderwijzers of hulponderwijzers
aan de kostschool zijn verbonden.
NOTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mijland, J., De Franse school in de kom van Oirschot 1770-1868, in: Campinia 28e
jrg., nr. 108, p. 34-48.
Archief Nederlands Hervormde gemeente Oirschot e.a. (ANHGO), inv.nr . 6.
Jespers, F.P.M., Orgelspel en kerkzang in de Oirschotse kerken, in: Oog op Oirschot,
(Oirschot 1991), p. 219-230 en OAA Oirschot, resolutieboek 1762-1778, fol. 120vo.
OAA Oirschot, resolutieboek 1762-1778, fol. 120v0.
Idem, fol. 139vo.
Idem, fol. 124vo (= 224vo).
Archief Franse school, voorl.inv.nr . 4, vergadering van 18 april 1784.
OAA Oirschot, resolutieboek 1780-1792, vergadering van 18 april 1784.
Archief Schoolopziener, twee dozen, ongeordend.
Idem, ongeordend.
Meer over J. Sbhngen: Jacques Mijland, De Hervormde Gemeente Oirschot ten tijde
van predikant J.D. Bloemen (1834-1844), in: Campinia 23e jrg. (1993), p. 108-115.
AGO, inv.nr . 1503.
AGO, inv.nr . 1485.
Kupers, H., Honderd jaar Sóhngens in Oirschot, in: Campinia 21e jrg. (1991), p. 89100.
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BIJLAGE
FRANSE SCHOOLMEESTERS IN OIRSCHOT
Een volledige lijst van Franse schoolmeesters is niet mogelijk, omdat de bevolkingsregisters pas na 1850 redelijk correct de datum van vestiging in de gemeente en de datum van vertrek aangeven. In deze bijlage worden de namen in alfabetische volgorde gegeven van die personen, waarvan bekend is dat hun beroep kostschoolhouder, onderwijzer of hulponderwijzer is en die woonachtig waren in het
pand van de kostschool.
In de kolommen zijn opgenomen: de naam en voornamen, de geboorteplaats en datum, de plaats waar vandaan de persoon gekomen is met een datum en de plaats
waarnaar hij vertrekt met een datum. De data van vestiging of vertrek zijn deels
ontleend aan de afgegeven attestaties door de nederlands hervormde kerk, die niet
hoeven te corresponderen met die van vestiging of vertrek.
naam

Barnaud,
Charles E. J.

geb.plaats
en -datum

Lausanne
29-11-1848

Bourguin,
Leon

ingekomen
uit

Lausanne
01-11-1867

vertrokken
naar

Hattem
09-04-1868

(1876)

Braake, ter
Gerrit Jan

Almelo
15-05-1842

Amsterdam
19-01-1876

Zevenaar
06-09-1880

Bruggen, van
Memora (?)

Amsterdam
07-10-1850

Groningen
25-08-1874

Amsterdam
22-12-1874

Bruschwiler,
J.
Burg,
Cornelis
Carton,
Antonie Frederik

Wijdewormer
20-02-1860

Oosterhout
14-02-1889

Gijsler,
Frederic Louis

Saint Aubin
11-08-1849

Schwarzenegg
21-08-1868

Leeuwarden
02-08-1871

Oosterend
31-10-1871

Middelburg
30-09-1773

ontslag
02-05-1784

Coevoets,
Lammert Gabriel

Utrecht
03-10-1859

Utrecht
13-08-1881

Utrecht
31-01-1882

Fabriek,
Roelof

Zwartsluis
02-03-1870

Zwartsluis
30-10-1888

Zwartsluis
31-05-1889

Transvaal
ca. 1890

Idem

Saint Aubin
22-02-1882

Arnhem
30-08-1882

Idem

Arnhem
13-07-1883

Saint Aubin
03-07-1885

01-10-1773

ontslag
18-09-1778
Westzaan
06-04-1874

Glavimans,
Christiaan
Grand, le
Pieter

Zuidzande
02-05-1853

Haarlem
15-07-1872

Gruis,
Pieter

Sluis
1832/33

19-12-1854

Haas, de
Albertus

Neerrijnen
27-07-1847

Den Bosch
26-06-1866

Hessen,
Jan Hendrik

Hoorn
22-10-1844

Hissink,
Jacques Justin

Zutphen
13-12-1856

IJsselstein
13-05-1878

Leerdam
09-01-1879

Hofstede,
Egbert

Denekamp
09-07-1859

Enschede
20-08-1880

Amsterdam
30-08-1882

10-03-1765

overleden
ca. 14-06-1773

Houbré,
George Nicolaas

14-08-1868
Leeuwarden
12-03-1852

Francken,
Adriaan

Sluis

Zaltbommel
11-12-1867
Nijmegen
14-08-1882

Hulshoff,
Pieter

Bergum
09-10-1845

Oostdongeradeel
1874
28-07-1868

Jonge, de
Bernard

Emmen
14-01-1860

Sappemeer
02-03-1885

Jonkers,
Dirk Andries

Oldeholtpade
15-09-1850

Weststellingwerf Weststellingwerf
22-08-1872
03-10-1872

Julius,
Christiaan

Amsterdam
1833

05-05-1855

Ten Boer
30-11-1886

Amsterdam
1856
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Kingma,
Hendrik Johannes

Vrouwenparochie
19-10-1870

Het Bildt
07-10-1889

Koornwinder,
Dirk

Bodegraven
05-10-1862

Den Bosch
17-07-1882

Laban,
Anthonie

Nw-Beijerland
26-06-1859

Oud-BeijerlandHaarlem
08-09-1880
01-06-1881

Laneel,
Charles Willem

Nieuwkoop
11-08-1865

Rijnsburg
20-11-1890

Haarlem
21-08-1891

Marra,
Johannes

Franeker
29-04-1848

Arnhem
11-04-1883

Oldeboorn
11-09-1883

Meijer,
Hendrik

Utrecht
18-02-1855

Utrecht
22-01-1874

Utrecht
01-07-1874

Meijer,
Nicolaas

Sneek
08-02-1852

Sneek
02-01-1873

Sneek
18-07-1873

Moesveld,
Petrus Theodorus
Nicolaas

Soest
16-06-1859

Dordrecht
23-01-1884

Den Haag
23-08-1888

Morra,
Carel Frederik Bechlin

Zijpe
28-01-1848

• Alkmaar
08-03-1867

Noorloos,
Antonie

Andel
21-10-1841

Gouderak
30-03-1864

Den Bosch
06-11-1866

Onvlee,
Louis

Leiden
12-09-1850

Groningen
22-01-1876

Bergen op
Zoom
01-01-1878

Vrouwenparochie
26-08-1890
Apeldoorn
22-08-1884

Appingedam
23-08-1869

Oss, van
Salomon Levie

Werkendam
24-05-1864

Werkendam
10-10-1888

Paux Kielreiter,
Arthur Leon

Lausanne
10-05-1852

Den Haag
29-08-1879

Arnhem
24-12-1880

Polderman,
Jan

St. Annaland
05-04-1855

Charlois
08-08-1879

St. Annaland
01-05-1880

Prins,
Rinze

't Bildt
04-09-1861

Oosterhout
13-09-1888

Haarlem
11-08-1891

Amsterdam
Reiziger,
Jacobus Anna Hendrikus 13-09-1856

Amsterdam
24-12-1877

Noordwijk
01-09-1879

Rollier,
Ami Jules

Nods (Zwit)
24-04-1834

Vianen
29-01-1867

Ruijven, van
Bernardus

Voorburg
13-05-1846

Enschede
02-08-1880

Lochem
08-10-1888

Santen, van
Johannes Gerardus

Voorburg
01-08-1853

Liverpool
02-12-1881

Zierikzee
15-09-1882

Scheltema,
Frederik Pieter

Den Haag
25-10-1831

Kralingen
01-03-1875

Breda
09-08-1875

Scholl,
Jules

Perlé (Zwit)

Boudry (Zwit)
08-03-1871

Arnhem
05-08-1872

Schouten,
Evert

Putten
06-10-1863

Markelo
04-01-1887

Barneveld
15-10-1887

Sibinga,
Joannes

Groningen
16-04-1844

Soest, van
Jan

Raamsdonk
01-12-1854

551-ingen,
Jan

Oirschot
28-07-1793

overleden
24-05-1866

So5fingen,
Jan Nicolaas Gottlieb

Oirschot
05-04-1841

Schaarbeek
(Belg)
13-08-1883

SOlingen,
Johan

Nassau-Siegen
1753

Steenis, van
Jan

Noordeloos
06-09-1856

Stolp,
Cornelis

Twisk
25-05-1847

Leiden
20-06-1874

Bergum
19-11-1874

Stracké,
Charles Louis Paul

Middelburg
13-06-1858

Utrecht
14-08-1882

Den Haag
03-09-1884

Breda
10-09-1883
Nw. Beijerland
19-01-1874

Etten
01-05-1785

Val ken swaard
24-04-1874

overleden
23-01-1823
Noordeloos
02-07-1880
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Thomson,
Jan Willem

Breda
12-01-1841

Den Helder
16-11-1863

Leerdam
10-12-1863

Thiel,
Johannes Martinus

Wissekerke
03-04-1868

Amsterdam
19-05-1890

Haarlem
21-08-1891

Timmers,
J.

Klundert
09-12-1847

Klundert
08-06-1865

Klundert
21-06-1866

Tuuk, van der
J.

't Zandt
14-10-1850

Dubbeldam
26-11-1874

Ede
01-02-1876

Veen, van
Piet Adriaan

Barneveld
05-06-1860

Barneveld
31-12-1878

Barneveld
06-07-1879

Vinkebos,
Willem

Amsterdam
1823/24

Arnhem
11-11-1849

Hilvarenbeek
14-10-1850

Visser, de
A.

Den Haag
26-09-1845

Den Haag
09-08-1869

Vogel, de
Jean Adam

Dordrecht
02-04-1841

Brussel
18-01-1873

Pretoria

Weerd, de
Gillis

Ten Boer
18-10-1851

Deventer
24-08-1882

Loenen a.d.
Vecht
14-11-1883

Yaux,
Jules

Zwitserland
1849/50

Planches
(Zwit)
01-02-1872

Voorschoten
04-04-1874
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I.

DE OIRSCHOTSE SINT-PETRUSKERK NA 1800
door J. Lijten

II 1887 - heden
Nadat in de jaren 1858 - 1861 de Oirschotse kerk inwendig gerestaureerd was,'"'
werd in 1887 de restauratie van de buitenzijde ter hand genomen. Deze ingrijpende restauratie hebben wij als scheidingspunt genomen voor de twee delen, waarin
de beschrijving van de Oirschotse Sint-Petruskerk na 1800 is ingedeeld, omdat
deze restauratie het duidelijkst de overgang markeert naar een 'aankleding' van de
kerk in neogothische zin.
De restauratie
Omtrent deze restauratie zijn slechts weinig gegevens bewaard, maar deze geven
toch een indruk van dit ingrijpende werk. Het is uitgevoerd onder leiding van J.C.
Hezenmans, architect van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch, begonnen in het voorjaar van 71887 en voltooid in oktober 1889. De totale kosten waren fl.
42.343.9677. " In onze tijd zou het dus millioenen gekost hebben.
Ter oriëntatie is het goed ons te realiseren, dat in 1886 als opvolger van pastoor P.
de Bont J.B. Franken tot pastoor was benoemd. Tot zijn benoeming in Oirschot
was hij kapelaan geweest in de Sint-Jan hij plebaan W. v.d. Ven, die spoedig
nadien bisschop van 's-Hertogenbosch zou worden. Hij stamde uit een Tilburgse
fabrikantenfamilie en heeft herhaaldelijk uit eigen bezit aan de kerk bijgedragen.
De relatie met architect Hezenmans is zo verklaard. Deze zou een grote rol spelen, niet alleen hij de restauratie maar ook de
hijlatere 'aankleding' van de kerk.
De uitgesproken neogothische opvattingen van Hezenmans hebben voor de kerk
niet altijd gelukkige gevolgen gehad, maar zij vormden nu eenmaal de mode van
die tijd.
Zo heeft Strijbos geconstateerd, dat in 1887 een groot deel van de tufsteen van de
speklagen maar ook van de druiplijsten en afzaten onder de ramen, afdekkingen
van steunberen, pinakels en consoles en verder de afdekking van de plint rondom
de gehele kerk vervangen is door Franse kalksteen. Deze heeft in tegenstelling tot
tufsteen geen tekening en laat zich strak verwerken volgens de mode van die tijd.
Het was echter historisch en bouwkundig onjuist."'
De stucgewelven in het schip en in de voorste travee van het koor en de schijntriforia in het schip waren vermoedelijk al hij de inwendige restauratie van 1858 aangebracht.
Bij de restauratie van 1887 werden de bergingen terzijde van de kooromgang aangebouwd, waarvan de tekening bewaard is. Zij zijn in (te) strakke neogothische
stijl getekend en gebouwd en vallen daarom bij kritische beschouwing enigszins
uit de toon.
De neogothische altaren
Onder supervisie van architect Hezenmans zijn de barokke altaren, die kort na
1800 werden aangeschaft, vervangen door neogothische.

Reeds in november 1889, een maand na de voltooiing van de uitwendige restauratie der kerk, werd het neogothische Maria-altaar geplaatst. Het was naar een
tekening van Hezenmans vervaardigd door Goossens en van der Geld te 'sHertogenbosch. Voor het schrijnwerk werd aan de firma fl. 1250 betaald, terwijl
van der Geld voor het snijden der beelden fl. 400 ontving. Door J. Schellekens was
bij gelegenheid van zijn honderdste verjaardag f1. 1000 geschonken voor dit altaar.
De rest werd door pastoor Franken privé bijgelegd."'
Over het Odulphusaltaar vonden we geen gegevens. Het komt echter zozeer overeen met het Maria-altaar, dat we niet anders kunnen veronderstellen dan dat het in
dezelfde tijd door dezelfde firma is uitgevoerd.
In juni 1890 werd het Sacramentsaltaar geplaatst bij de ingang van het priesterkoor aan de kant van de sacristie. Dit altaar werd v66r de verwoesting van de kerk
voor veruit de meeste H.H. diensten gebruikt. Ook dit altaar was naar een tekening
van Hezenmans uitgevoerd door Goossens en v.d. Geld voor fl. 1265, terwijl v.d.
Geld voor de beelden van Guilielmus en Lucas fl. 285 ontving en van Kalken voor
de bekleding van de expositietroon fl. 200. Voor dit altaar was door Guilielmus
Lucas van Baar, uit Oirschot afkomstig en in Oirschot verblijvend als rustend
priester (overleden 16 december 1897 oud 73 jaar) fl. 1000 geschonken. Het ontbrekende werd uit de kerkekas betaald.'
Het neogothische hoogaltaar werd gebouwd in mei 1892 en met Pinksteren (5
juni) in gebruik genomen maar pas op 17 oktober 1892 door mgr. W. v.d. Ven
geconsacreerd. De ontwerper was weer Hezenmans. Het werd gebouwd door
Goossens en zoon voor fl. 3900; de beelden werden
vervaardigd door v.d. Geld
voor fl. 2650; voor de fundering werd nog betaald1.189.83
1
en hier wordt voor het
eerst vermeld, dat Hezenmans salaris ontving: 2% van de aanneemsom zijnde
11.130. Voor dit hoogaltaar was door de parochianen en door de uit de parochie
afkomstige priesters fl. 2069.65 bijeengebracht ter gelegenheid van het zilveren
priesterfeest van pastoor Franken. De rest werd betaald uit de kerkekas.
Uit de formulering zal men kunnen besluiten, dat v.d. Geld bij de firma vervangen
was door een zoon van Goossens, maar nog wel nauw samenwerkte, terwijl ook
voordien al afzonderlijk werd afgerekend."'
De communiebanken
De houten, marmergeschilderde communiebanken van ca. 1806 waren in 1830
reeds vervangen door marmeren en werden in 1900 weer vervangen door eikenhouten, naar tekening van L.C. Hezenmans vervaardigd door J. Custers te Stratum
voor f1. 3425. Door v. Rijswijk te Antwerpen werden voor deze communiebanken
4 vijfarmige koperen kandelabers vervaardigd â fl. 140 per stuk en 8 koperen
beeldjes â f1. 110 per stuk."' Er is opgemerkt, dat deze communiebanken geheel
overeenkwamen met die van de Sint-Jan. Blijkbaar had Hezenmans zijn tekeningen voor de Sint-Jan ook ter beschikking gesteld van Oirschot. Bij de brand van
de kerk in 1944 zijn kandelabers en beeldjes gespaard. De kandelabers staan nu
op het muurtje tussen koor en omgang en de beeldjes in het celebratie-altaar.
Restauratie van de koorbanken
Eveneens onder supervisie van Hezenmans is door v.d. Geld van april 1893 tot
december 1895 gewerkt aan de restauratie van de koorbanken."' Ofschoon v.d.
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Geld met veel toewijding hieraan heeft gewerkt, is zijn arbeid, in tegenstelling tot
zijn restauratiewerk aan de Bossche koorbanken, als te zeer neogothisch niet zo
hoog gewaardeerd."'
Beelden
Twee beelden, van het H.Hart en Maria, werden geplaatst op 2 december 1890. Zij
waren gemaakt door van Bokhoven te 's-Hertogenbosch voor fl. 280. De piedestals waren naar tekening van Hezenmans uitgevoerd door Goossens voor fl. 80
per stuk. De polychromie kostte fl. 90. Van de parochianen waren hiervoor bijdragen ontvangen van fl. 330. De resterende
fl. 200 werden door pastoor Franken
privé betaald." Hoe de beelden gepolychromeerd waren, is ons niet bekend. In
later tijd was het H. Hartbeeld geschilderd in wit en goud. Thans is het geloogd en
staat op een nieuw voetstuk nabij de sacristie.
De grote monstrans
De zogenaamde torenmonstrans werd geschonken door pastoor J.B. Franken,
zoals hij zelf noteert in het oud memorieboek,"' uit dankbaarheid op de eerste
plaats jegens God en op de tweede plaats jegens zijn parochianen voor hun ruime
bijdrage aan het nieuwe hoogaltaar bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest.
De monstrans van verguld zilver is gemaakt door Lambertus van Rijswijk te
Antwerpen naar een tekening van Hezenmans. De kosten bedroegen fl. 2000.
Bovendien zijn aan deze monstrans met speciaal verlof van de paus de juwelen
verwerkt, die in 1830 door Catharina Vlijminex, echtgenote van Jean B lanquart te
Brussel waren geschonken aan O.L.Vrouw van de H. Eik en die destijds door pastoor Rovers persoonlijk te Brussel waren opgehaald. Het geschenk bestond uit een
gouden ketting met medaillon, waarin de naam van
Maria met diamanten gezet
8
was. De waarde werd in 1830 getaxeerd op fl. 1990.75. " De diamanten zijn gezet
rond de lunula; het goud is vermoedelijk gebruikt voor het vergulden van de
monstrans.
Op de voet is het volgende chronicon aangebracht:
Deo Me VoVIt gratVs CLero et popVLo sVo paroChVs I.b. franken presbIIter
IVhILarIs (1893). Vertaling:
Aan God schonk mij uit dankbaarheid jegens zijn geestelijkheid en volk pastoor
J.B. Franken hij zijn priesterfeest.
De monstrans is voor de eerste keer gebruikt bij het veertigurengebed in 1893 (12
- 14 februari).
De kerkbanken
Na Pasen 1898 werd begonnen met het plaatsen van de nieuwe kerkbanken naar
ontwerp van Hezenmans gemaakt door Thomas Somers en Piet den Ouden voor
f1. 9716.99. In mei werden deze banken verpacht voor fl. 4617.15 per jaar (ca. 11.
2400 meer dan vroeger banken en stoelen)" omgerekend ongeveer het dubbele
van de huidige gezinsbijdrage.
De troon van O.L.Vrouw
Een van de laatste ingrepen van pastoor-deken Franken was de vervanging van de
barokke troon van O.L.Vrouw tegen de middelste pilaar in de noorder zijbeuk
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door een neogothische." De tekening werd gemaakt
84 door Hezenmans; het werk
) Wij veronderstellen, dat
werd uitgevoerd door J. Custers te Stratum voor fl. 570.
delen van de oude troon, zoals de achterwand, daarbij zijn hergebruikt.
De troon werd geplaatst in 1916 maar heeft niet lang dienst gedaan. Pastoor-deken
J.B. Franken stierf in het voorjaar van 1917 en werd als pastoor opgevolgd door
H.C.M. Freyssen. Deze pastoor heeft zeer weinig genoteerd in het memorieboek
der parochie, zodat wij het vervolg uit mondelinge getuigenis moesten reconstrueren.
Pastoor Freyssen wilde het Mariabeeld op het Maria-altaar plaatsen en liet daartoe de Mariatroon in dat altaar inbouwen. Vanwege het kleurverschil tussen de
recente Mariatroon en het uit 1889 stamende altaar moest dit niet alleen gedeeltelijk gedemonteerd worden maar ook helemaal worden opgeschuurd. Daarom hebben de heer H. Nuyens" en ook andere getuigen, die dit in hun prille jeugd hebben meegemaakt, deze inbouw ervaren als totale nieuwbouw van het Maria-altaar
en zo is de misvatting ontstaan, dat het Maria-altaar zou dateren van 1916.
Ofschoon troon en altaar van dezelfde ontwerper waren, is de inbouw van de troon
in het altaar geen onverdeeld succes geworden. Er is dan ook na de herplaatsing
van het Maria-altaar in het zuider transept meermalen aan gesleuteld, maar het
heeft nog steeds iets geforceerds.
De toren
Bij de overdracht van de kerk aan de R.K. parochie in 1800 was de toren eigendom gebleven van de gemeente. In de loop van de tweede helft der negentiende
eeuw werd in de gemeenteraad herhaaldelijk gedelibereerd over de waarschuwingen van steeds verder lopende scheuren in de toren, maar er werd geen enkele
afdoende maatregel genomen. In 1904 stortte de zuidwest hoek van de toren tot de
grond toe in, waarbij ook het orgel en het zangkoor werden vernield.
Bij de restauratie werd de zuidwest hoek van de toren met behulp van gestelde
profielen in te strakke neogothische stijl opgemetseld en de toren bekroond met
een niet-passende achtkantige spits met pinakels. De toren werd daarbij wel aan
het R.K. kerkbestuur overgedragen.
We hopen later de lijdensgeschiedenis van de Oirschotse toren uitgebreider te
beschrijven.
De ramen
Pastoor-deken Freyssen was in 1935 overleden en opgevolgd door pastoor Th.L.
de Vries. Deze is naast het oude memorieboek der parochie een nieuw begonnen.
Een van zijn eerste aantekeningen is, dat in september 1935 in het zuider transept
door atelier van Straaten te Utrecht het grote raam geplaatst werd, voorstellende
het koningschap van Christus.'" De opdracht daartoe zal nog onder pastoor-deken
Freyssen gegeven zijn. Dit raam is hij de verwoesting van de kerk verloren gegaan.
Omtrent het grote raam in het noorder transept, voorstellende de tenhemelopneming van Maria, dat in dezelfde tijd door atelier van Straaten is geplaatst, vonden
we geen aantekening. Het zal dus al eerder, nog onder het pastoraat van deken
Freyssen zijn aangebracht. Het was na de verwoesting van de kerk nog te restaureren en is daarna evenals het Maria-altaar in het zuider transept geplaatst.
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Moderne techniek
In 1937 kwam er een electrische geluidsinstallatie in de kerk. Zij werd in gebruik
genomen bij de missie, die van 13 tot 23 maart werd gegeven. Ook werd
een er
nieuwe verlichting in de kerk aangelegd door de firma van Lith uit Eindhoven."
Roof der klokken"'
Eind december 1942 werd bericht, dat de klokken uit de toren gehaald zouden
worden, wat geschiedde op 5 januari 1943. Nadat de vier klokken tot 12 januari in
het torenportaal hadden gestaan, werden ze op die dag naar Tilburg vervoerd.
Het slagwerk voor het volle uur werd aangebracht op een klein klokje, dat door de
familie de Vries te Schijndel in bruikleen was gegeven en het halfuur op een klokje van de gemeente.
Op 16 juli 1943 werd het angelusklokje uit het vieringtorentje gehaald en vervangen door een kleiner.
De verwoesting der kerk
In de mondelinge overlevering van deze ramp voor Oirschot constateerden we
enige tegenspraak. Wij menen echter te kunnen vertrouwen op de aantekeningen,
die pastoor-deken Th. de Vries bijna gelijktijdig in het nieuw memoriehoek voor
het nageslacht heeft bewaard," zodat men voor de toekomst een ijkpunt heeft om
de orale traditie aan te toetsen.
Op 20 september 1944 begon de beschieting van Oirschot en de toren. Op 2 oktober 's middags om twaalf uur werd de kerk bij het vieringtorentje in brand geschoten. Terwijl de kerk brandde, ging de beschieting, met name van de toren, door en
circa half drie stortte de bovenste geleding naar beneden.
Door het voortdurend granaatvuur werden zowel het blussen als het reddingswerk
bemoeilijkt, zodat de kerk totaal uitbrandde en er slechts kleine kostbaarheden
gered konden worden. Door dat granaatvuur kwam Jan Schoenmakers uit de
Nieuwstraat, die tot kort voordien meegeholpen had aan het reddingswerk, om het
leven.
Na de bevrijding van Oirschot noteerde deken de Vries: 'Nu gaan we met vereende krachten heropbouwen. God zegene ons werk'.
De heropbouw der kerk"'
In januari 1945 begon men met het opruimen van het puin en de voorbereiding
voor de wederopbouw. Door de parochianen werden voldoende eikenbomen ter
beschikking gesteld voor de constructie van de enorme kap. De timmerlieden van
Oirschot en omgeving hadden echter hun handen vol aan het weer bewoonbaar
maken van de vele verwoeste huizen, zodat er een dertigtal timmerlui werd gerequireerd uit de omgeving van Den Haag om de kap van de kerk te herstellen.
Op zaterdag voor Pinksteren 8 juni 1946 konden koor en transepten van de kerk
in gebruik genomen worden en werd het Allerheiligste in plechtige processie van
de noodkerk in het parochiehuis overgebracht naar de kerk.
Het verdere jaar 1946 lag de herbouw practisch stil vanwege gebrek aan bouwmaterialen.
In 1948 kon een noodspits op de afgeknotte toren worden geplaatst, waarvoor het
kruis werd gemaakt door de firma Latour en de haan door Jan van Leuven. Het

ENIGE MAATGEGEVENS VAN KERK EN TOREN
kerk

grootste lengtebuitenwerks met toren: 86 m
binnenwerks zonder toren: 70 ni
grootste breedte buitenwerks: 39 in
hinnenwerks: 34 m
dikte buitenmuren: 90 cm
hoogte nok van het schip: 30 m
toren

hoogte metselwerk:
58 m
64 m
haan:
breedte hinnenwerks: 7 x 7 m
buitenwerks: 16 x 16 m
dikte muren aan maaiveld:
op 40 m hoogte:
onder de kap:

210 cm
180 cm
160 cm

De toren met bijpassende spits zou ca. 90 m hoog zijn overeenkomstig de
totale lengte van de kerk (86 m)
kruis werd op donderdag 4 november gewijd en dinsdag 9 november met de haan
op de toren geplaatst.
Bij de restauratie zijn de stucgewelven in het voorste travee van het koor en in het
hele schip vervangen door de oorspronkelijk bedoelde stenen gewelven. Ook het
neogothische vieringtorentje, dat hij de restauratie van 1887 was aangebracht,
werd vervangen door de oorspronkelijke lantaarn met bol.
Intussen was in de parochie geld bijeengebracht om nieuwe klokken aan te schaffen. Op zaterdag 18 december 1948 werd de grote luidklok, wegende 2800 kg en
kostende 11. 14800, plechtig ingehaald en daags daarna door deken de Vries onder
grote belangstelling geconsacreerd.
Het opschrift van de klok luidt:
Bello duro confractus conflatusque ego, Petrus, revivisco et denuo fideles ad
ecclesiam voco.
Me dono dederunt parochiani duin erat decanus et parochus Th. L. de Vries et
princeps municipii E.A.M.A. Steger.
Vertaling:
Door wrede oorlog gebroken en versmolten herleef ik, Petrus, en roep de gelovigen weer ter kerke.
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Mij schonken de parochianen, toen Th.L. de Vries deken en pastoor was en
E.A.M.A. Steger burgemeester.
Op Hemelvaartsdag (14 mei) 1953 is deze klok gebarsten, maar met dezelfde
inscriptie hergoten.
Het nieuwe uurwerk, vervaardigd door de firma Eysbouts te Asten, werd op 18
januari 1949 in bedrijf gesteld.
Drie kleinere klokken werden op 2 oktober 1949 door deken de Vries gewijd:
Maria, geschonken door de parochianen, Joseph, geschonken door Jos.
Timmermans, en Willibrordus, geschonken door de Boerenbond.
Op 22 juli 1951 na de hoogmis werd het nieuwe angelusklokje gewijd, geschonken door baron Bentinck en mevr. M. Tret - van Haaren.
Nadat op 1 februari 1951 de restauratie van het schip van de kerk was klaar gekomen, kon op 18 december 1952 onder een grote toeloop van volk de geheel gerestaureerde kerk in gebruik genomen worden met een pontificaal Lof gecelebreerd
door Mgr. W. Mutsaerts.
Het barokke hoogaltaar en de twee bijbehorende zijaltaren in de straalkapellen
waren oorspronkelijk gemaakt voor de kerk van de H. Landricus te Echt. Zij waren
in 1854 overgebracht naar (Helden-)Panningen en in 1952 door Oirschot gekocht
voor fl. 9000, welk bedrag voor het grootste gedeelte door de parochianen
geschonken was. Het hoogaltaar wordt - op niet helemaal zekere gronden - gedateerd ca. 1700. De zijaltaren zouden dan later bijgemaakt zijn, want een is gedateerd: 1766.
De voorstelling van de verrijzenis van Christus in het hoogaltaar is geschilderd
door Luc van Hoek, het beeld van Petrus is gesneden door Uiterwaal te Utrecht.
Volgens een aantekening van 1958 is het geschonken door zuster Geenen en de
familie Adr. de Weert - v.d. Sanden.
De herbouw van de kerk werd op zondag 31 mei 1953 feestelijk afgesloten, doordat Mgr. W. Mutsaerts het nieuwe hoogaltaar kwam consacreren. In de namiddag
werd een optocht gehouden naar het sportterrein, waarvan uitgebreid verslag werd
gedaan in Streekbelangen. In zijn toespraak noemde de bisschop de Oirschotse
kerk 'de schoonste van het bisdom'. Hij vertelde ook, dat hij in november 1944 de
kerk gezien had in gezelschap van een Oirschotse priester, die hem gezegd had:
`Als u de mensen van Oirschot zo goed kende als ik, zou u weten, dat ze schoner
herrijzen zal dan ze is ten onder gegaan'.
Daartoe zou echter de toren nog in zijn volle luister moeten worden hersteld.
Het orgel"
Men had met de feestelijke afsluiting van de herbouw der kerk niet willen wachten, tot ook het orgel gereed was. Dit was geleverd door de firma Vermeulen uit
Weert en kostte fl. 60.000. Het werd op zondag 19 juli 1953 door de deken ingezegend en ingespeeld door H. Houët, organist van de Sint Cathrien te Eindhoven.
Kerkelijke paramenten')
Bij het veertigjarig priesterfeest van deken dc Vries in 1955 werd hem door de
parochianen f1. 7000 aangeboden voor een nieuwe communiebank.
s_
De congregatie schonk een kazuifel gemaakt door de firma Pijnappel
te '
Hertogenbosch. Ook L. Huyskens gaf een kazuifel en M. v.d. Steen - Bacx een

driestel met koorkap, ontworpen door Luc van Hoek en vervaardigd door de firma
Verbunt te Tilburg.
De restauratie van de toren`"'
In 1959 begonnen de voorbereidingen voor de algehele restauratie van de toren.
Het werk zou onder toezicht van Monumentenzorg in regie worden uitgevoerd
door de firma A. v. Breemaat te Oirschot. De huur van de steiger voor de duur van
het werk kostte 1192.000.
Bij de noodrestauratie in 1946/8 was de afgebrokkelde bovenkant van de toren
provisorisch opgemetseld. De toen aangebrachte kap en de noodopmetseling
moesten eerst worden afgebroken.
Het fundament van de toren werd onderzocht. Daarbij bleek, dat men bij de oorspronkelijke bouw na uitgraving tot op de vaste grond puin gestort had en daarop
was beginnen te metselen. Met een betonijzer kon men door dit fundament heen
steken. Op dc toren en op het raadhuis werden merktekens aangebracht en op de
bouwnaad tussen toren en schip gipspleisters. Elke vrijdag werden door de heer
Verdonk, oud-medewerker van monumentenzorg en nu opzichter voor architect
Geenen, de merktekens uitgewaterpast en 1de gipspleisters gecontroleerd. Bij de
voltooiing van de toren bleek deze slechts 1 /2 mm verzakt te zijn, zonder dat de
gipspleisters gescheurd waren, terwijl de druk op de fundering per cm' toch 2'/2
maal het maximum toelaatbare is volgens de huidige wetgeving.
Bij het begin van de restauratie werd geconstateerd, dat de toren op 40 m hoogte
8 cm overhelde naar het raadhuis en 14 cm in de richting van het kantongerecht.
Na ampele deliberatie werd besloten, de bovenste geleding loodrecht op te metselen. Vermoedelijk is deze beslissing foutief geweest en was de toren door de oorspronkelijke bouwmeester bewust op de noordwester storm 'gehangen'.
Bij de hevige stormen van januari 1990 is de toren namelijk gaan bewegen, zodat
onder de bouwnaad tussen toren en schip over het zangkoor een dikke streep gruis
kwam liggen. Wanneer men ook de bovenste geleding van de toren in de oorspronkelijke lijn op de noordwester storm 'gehangen' had, was de beweging van
de toren mogelijk voorkomen.
Op 21 augustus 1962 kon het kruis en de haan op de herstelde toren geplaatst worden. Daarna kon men beginnen met het herstel van de vele beschadigingen aan de
toren, waarbij de steiger steeds verder werd ingekort. In het najaar van 1963 was
de toren geheel klaar en kon het laatste stuk van de steiger verwijderd worden."
Bij gelegenheid van het torenfeest, dat in mei 1964 werd gehouden, werd het eerste van de vier evangelistenbeelden geplaatst naast de hoofdingang. De beelden
zijn gekapt door beeldhouwer Antoon Stegers uit Bergeyk. Zij werden bekostigd
uit een fonds, dat gevormd was voor de oprichting van een H. Hartbeeld."'
Het carillon
In 1977 werd het carillon geleverd door de koninklijke klokkengieterij Eysbouts
te Asten. Het bestaat uit 49 klokken, waarvan 6 geluid kunnen worden. De beiaard
is op basis van es en wordt regelmatig bespeeld door beiaardier Arie Abbenes en
soms door leerlingen en amateur-beiaardiers. Soms worden er concerten gegeven
en examens afgenomen van leerling-beiaardiers. De bespeelbaarheid is onlangs
verbeterd, waarbij de speelcabine betere voorzieningen heeft gekregen.
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Het Smits-orgel''
Bij de opheffing van de parochie Sint-Pieter te 's-Hertogenbosch vanwege de ontvolking der binnenstad bleek alleen de Oirschotse kerk in aanmerking te komen
voor overplaatsing van het daar aanwezige Smits-orgel.
Dit orgel is in de jaren 1843 - 1847 gebouwd door de orgelbouwer Franciscus Cornelis Smits uit Reek 'naar het model van het orgel van de Sint-Jan'. Met belangrijke
steun van monumentenzorg is het in 1978 gerestaureerd en in Oirschot herbouwd.
Voor de overplaatsing van het orgel moest het Oirschotse zangkoor worden uitgebreid. Het rust zoals in 's-Hertogenbosch op Ionische, marmergeschilderde zuilen.
Het orgel is gedemonteerd, gerestaureerd en in Oirschot herbouwd door de fa.
Verschueren te Heythuysen.
Het heeft drie klavieren en een pedaal, 45 registers: 11 in het rugwerk, 12 in het
hoofdwerk, 12 in het bovenwerk en 10 in het pedaal. De zeven windladen blazen
2960 pijpen aan, waarvan 209 in het front. Het voldoet in Oirschot in aanzicht en
klank, alsof het voor deze kerk gebouwd is.
Het rugwerk wordt bekroond door koning David met de harp terwijl aan de zijkanten de kerkvaders Gregorius en Augustinus zijn afgebeeld.
De preekstoel
Tegelijk met het Smits-orgel wist de kerk ook de preekstoel van de Bossche SintPieter te verkrijgen. Deze is ca. 1843 vervaardigd door atelier A.I. Rutten te
Antwerpen, waar Henricus de Groot uit Ammerzoden er als beeldsnijder aan heeft
gewerkt. Onder de kuip wordt uitgebeeld de bevrijding van Petrus uit de gevangenis door een engel, op de wand van de kuip de geloofsbelijdenis van Petrus: 'Gij
zijt de Christus, de zoon van de levende God'.
Naast orgel en preekstoel zijn nog andere aanwinsten afkomstig uit de Bossche
Sint-Pieter, zoals de communiebanken van ca. 1850 in de kooromgang voor de
barokke zij-altaren. Meerdere schilderijen zijn uit de Sint-Pieter: de kroning van
Maria van ca. 1675, de martelaren van Gorcum en Leonardus van Veghel in de
kooromgang en het berouw van Petrus na zijn verloochening naast de deur van de
sacristie.
Van de oude preekstoel, die na de oorlog verkregen werd van de parochie Zeelst,
maar oorspronkelijk gemaakt was voor de Franciscanerkerk te Weert, werden de
panelen met Franciscaanse heiligen onder protest van monumentenzorg gebruikt
voor het celebratie-altaar, vervaardigd door de gebroeders van de Ven, en andere
delen voor de lezenaar en de credenstafel.
De kruiswegstaties, afkomstig uit de waterstaatskerk van Weerselo (0v.) zijn
gedateerd 1855 en gesigneerd met het monogram L.J.B.
Men kan zeggen, dat de kerk behoorlijk is 'aangekleed', hoewel zij natuurlijk
nadrukkelijk vraagt om herstel van de hoge spits en in mindere mate om boeiende glas-in-lood-ramen.
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90. Nieuw memorieboek, blz. 7 - 13.
91. Nieuw memorieboek, blz. 13.
92. Nieuw memorieboek, blz. 14.
93. Nieuw memorieboek, blz. 15. De exacte details betreffende de toren zijn mij bekend
uit bijna wekelijkse gesprekken met opzichter Verdonk in de jaren 1960 - 1962.
94. Nieuw memorieboek, blz. 16.
95. Nieuw memorieboek, blz. 17.
96. H. van der Harst, Orgels in de parochiekerk van Sint Pieter te Oirschot, Oirschot 1978.
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II.

draagt Margriet de tocht indie Braeck te Notel over aan haar zoons, die
deze transporteren aan Willem Elias Schilders'".
Kinderen uit het huwelijk van Willem en Margriet zijn:
Katelijn, tr. Jan Daniel Smetsers, die overleden is voor 1563.
2.
Hun kinderen delen op 13-1-1571 de nalatenschap'''.
Mathijs, tr. Henrica Nicolaas Michiels. Mathijs is overleden
3.
voor 1563, als Jan Jans sBressers optreedt als momboir over zijn
onmondige kinderen.
Mariken, tr. Aert Wouter Aarts. Aert transporteert op 30-1-1570
4.
een akkerland in de Notel aan zijn schoonzuster Kathelijn'''.
Margriet is weduwe op 23-3-1563, als zij de tocht in haar huis en andere onroerende goederen, gelegen in de Notel, transporteert aan haar kinderen'''.

GENEALOGISCHE FRAGMENTEN
4. SCHILDERS
door A. Neggers

De naam SCILDERS komt in de Oirschotse schepenprotocollen voor het eerst
voor in de eerste helft van de zestiende eeuw, als de kinderen van Elijas Scilders
genoemd worden.
Het patroniem Elias is in Oirschot ouder: op 27-10-1470 transporteren de kinderen van Elijas, Goessen en Henrick, zoons van Wilhelm Elijas een stuk beemd,
geheten de Deenkensweijte Erdbrugge aan Jan van de Laeck en Goessen Thomas
van Audenhoven". Gheraert Elijas is vader van Jan (ook VAN WINTELRE")),
Geertruida, Kathelijn, Willem, Heilwich en Gerrit. Bij het transport van een mud
rogge uit de nalatenschap van Heilwig Gerrit Elijas, weduwe van Jan Wouter
Cuijpers, worden de nakomelingen van Gheraert genoemd'''.
Een mogelijke familierelatie met Elijas Scilders, de stamvader van de nabeschreven familie, is niet gevonden.
Leo Adriaenssen beschrijft in de Brabantse Leeuw de Diessense tak van de van
oorsprong Bossche familie Schilders'''. In 1632 trouwt Jan Laureijns Schilders, uit
deze familie, met Catharina Geerling Gijssels uit Oirschot». Ook van enige verwantschap tussen de Oirschotse familie Schilders en dit geslacht van "boeren,
henificianten en bankiers" is niets gebleken.
De Oirschotse familie brengt tenminste twee priesters voort: heer Elias is kapelaan
te Herselt, en pastoor te Zammel en Oevel; heer Gerard Schilders, priester, overlijdt als kapelaan van Oirschot in 1652.
De Oirschotse genealogie vangt aan met:
Elijas (SCHILDERS?), is vader van:
1
Jan
Mechteld, tr. Ghijsbrecht Jan Lebbens. Hun zoon is Elijas.
2.
Willem Wouter Colen gelooft op 10-2-1530 voor Jan Lebbens
ten behoeve van Elias Lebbens zoon van Gijsbrecht Lebbens
"van den ijerste bedde" 38 gouden Carolus guldens'.
Willem, volgt IIa
3.
4.
Melis, volgt III)
Geraert, volgt 11e
5.
IIa

Willem Elias SCILDERS, trouwt Marie Ard Houtloex, wiens weduwnaar hij is op 1-7-1530".
Hun dochter is:
Heijlwig"', tr. Peter Jan Roefs
1.
Willem hertrouwt met Margriet, dochter van Mathijs Huijskens hij IJken
Henric Daniels, die de weduwe was van Jan Dirc sBressers"'. Margriet
had uit haar eerste huwelijk twee kinderen, Jan en Dirk'"'. Op 20-1-1542

IIb

Melis Elias SCILDERS,
trouwt Marie, dochter van Henrick Jacops
5
Henrick van Strijp' '.
Uit dit huwelijk:
Jan, heeft een zoon Jan.
1.
Elias, volgt Ma
2.
Melis is in 1531 momhoir over de kinderen van zijn broer Willem'''.

IIe

Geraert Elias SCILDERS, trouwt Heijlwig, dochter Willem van Kuijck
en Hadewich Dielis Hoppenbrouwers. Hun kinderen zijn:
Elias, volgt 111h
Dirckske
2.
Hadewig
3.
Dielis. Dielis Gerit Schilders transporteert op 22-5-1576 een
4.
erfelijke chijns hem aangekomen van Catharijne Willems van
Cuijck, zijn "moeijen"'''.
Heijlwig is overleden voor 19-3-1543: Melis Elias Schilders treedt op die
datum op als momboir over de kinderen hij de erfdeling van hun grootouders van moederszijde'''.
Elias en Dielis, gebroeders, kinderen van Geert Elias Schilders, transporteren op 30-1-1557 de helft) van een beemd onder Spoordonk aan
Willem Ruigers van Audenhoven'"
2 .
w.
Geerit is overleden na 13-3-1559

Ina

Elias Melis SCILDERS, gelooft op 24-1-1559 "tot
behoef van Jannen
". Hij trouwt met
zoon Jannen Melis Scilders" 32 Carolus guldens'
Heijlke Lenaert Jacob Kcijmps.
Uit dit huwelijk:
Lenaert, volgt IVa
1.
Iken, tr. Henrick Marten Merks, die op 23-10-1603 d
2.
Broeckacker onder Verrenbest transporteert aan zijn zwager
Lenacrd Elias Schilders"'.
Marike, tr. Jan Mathijs Gijsherts. Hun kinderen zijn Mathijs,
3.
Anneke en Heijlke. Zij hertrouwt met Jan Niclaes Henrics"). Op
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6-9-1610 sluit Jan een accoord met de kinderen van Marike uit
haar eerste huwelijk"'.
Barbara, tr. Daniel Geraerts de Roij, schepen te Oirschot"'. Hun
4.
kinderen zijn Gerart, Aert, Jan, Anna en Marijke. De kinderen
delen in september 1645 de erfenis").
Elias doet op 29-4-1597 afstand van de tocht van al zijn onroerende goederen ten behoeve van zijn kinderen'. In het accoord wat hierop volgt
wordt bepaald dat Elias "sal behouden alle de have" en "lijn leven lanc
sal mogen blijven wonen in het woonhuijs" te Verrenbest. De kinderen
delen vervolgens de boedel").
IIIh

IVa

Elias Geraert
SCHILDERS, trouwt met Jenneke Wouter Andries van
2
Gestel "). Elias hertrouwt met Elisabeth Michiel Jan van de Hoeven,
weduwe van Jan Dirck Castermans. Elisabeth draagt op 25-11-1577 de
tocht in een akker aan de Heuvel over aan de kinderen uit haar eerste
huwelijk".
Elias is vader van:
1.
Geraert Eliassen, volgt IVb
Marijke, tr. Henrick Herberts van Boxtel. Hun kinderen zijn
2.
Elias en Herbert. Zij wonen te St. Oedenrode. Marijke machtigt
op 4-2-1609 haar beide zoons om de helft van een straatakkertje te Verrenbest te verkopen aan Dirck Steven Speccx'".
Lenaert Elias Melis SCHILDERS, tr. Jenneke, dochter van Jan Denis van
den Dijck'''.
Lenaert gelooft op 6-3-1599 Henrick Denis van Dijck, zijn zwager, ten
behoeve van mr. Cornelis van den Dijék, kanunnik te Hilvarenbeek, vier
gulden 10 stuivers per jaar uit een heiveld onder Verrenbest"). Lenaert
deelt als man van Jenneke op 21-11-1605 mee in de erfenis van mr.
Kinderen uit dit huwelijk:
heer Elias, ged. Oirschot 2-2-1603, studeert te Leuven, wordt op
1.
8-12-1627 te Tongerlo geprofest als norbertijn. Hij is kapelaan
te Herselt, en pastoor te Zammel en Oevel. Hij overlijdt op 117-1690"'.
Jan, volgt Va
2.
3.
Cornelis, nog onmondig in 1630. Zijn momboiren zijn Geraert
Daniels de Roij en Henrick Goijaerts de Crom. Hij is waarschijnlijk de Cornelius Scilders, die op 15-2-1637 werd ingeschreven als student aan de universiteit van Leuven'''.
Jan en Cornelis delen op 21-2-1630 de nalatenschap van hun ouders"'.
Cornelis erft onder andere een huis te Verrenbest.

I Vb

Geraert Eliassen, is vader van:
Mechtildis Gerardus Ellens, trouwt voor de pastoor te Oirschot
1.
op 1-2-1595 met Cornelius Jan Rutgers.
2.
Jan, volgt Vb

Va

Jan Lenaert SCHILDERS, tr. Jenneke Adriaen Bernaerts van
Croonenborgh.
Uit dit huwelijk:
Jenneke, tr. Jan Martens. Zij wonen te Oeuffel (Oevel) onder de
1.
vrijheid Geel in het kwartier van Antwerpen, waar Jenneke's
oom Elias pastoor is. Jenneke is een weduwe van 23 jaar als ze
op 8-10-1651 voor de schepenen te Oirschot hertrouwt met
Daendel Aerts van Croonenborg. Voor het huwelijk wordt dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de vierde
graad.
Lendert, onbejaarde zoon in 1648. Zijn momboiren zijn Gerit
2.
Daendcls de Roij en Jan Henrick Marcelis. Elias Schilders, pastoor, sluit op 19-4-1646 een accoord met Peter Henrick
Blanckaerts over een heurs voor Adriaen van Dijck en Lenaert
Jan Lenaert Schilders"'.
Jenneke en Lendert gaan op 30-6-1648 een erfdeling aan van de goederen van hun ouders. Jenneke erft een groot huis te Verrenbest, voor
Lendert is er nog een huis te Verrenbest".

Vb

Jan Geraerts Eliassen SCHILDERS, trouwt voor de pastoor te Oirschot
op 31-1-1598 met Merike Adriaen Goijaerts.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth, trouwt voor de kerk te Oirschot op 2-9-1642 met
1.
Henrick Willem
Brants. Zij gaan op 26-8-1642 huwelijksvoor40
waarden aan '. Elisabeth wordt bij die gelegenheid geassisteerd
door heer Geraert, haar broer, en heer Aert Niclaes, haar neve.
Hun kinderen zijn Heijlke, tr. Cornelis Frank de Croon, en
Maria, tr. Goossen Dielis van de Ven.
Elisabeth wordt begraven te Oirschot op 12-11-1650. Henrick
Willem Brants maakt op 31-1-1667 een inventaris op de goederen van zijn overleden echtgenote'. Op 12-4-1667 sluit Henrick
met de zusters van zijn overleden echtgenote een acoord over de
Henrick betaalt 262 gulden en 10 stuivers.
Adriaentken, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 5-5-1629
2.
met Jan Mathijssen van Overdijck, zoon van Matthijs Willem
Laureijssen en Grietken Jans Hanricx van Gestel. Zij wonen in
een huis gelegen aan Onze
Lieve Vrouwekerkhof te Oirschot.
4
Zij testeren op 2-10-1674 ". Jan wordt begraven te Oirschot op
13-9-1676. Mogelijk sterft hij net als zijn weduwe aan dysenterie; Adriana wordt op 27-9-1676, twee weken na haar echtgenoot, te Oirschot begraven.
Anna, trouwt voor de kerk te Oirschot op 14-4-1641 met
3.
Adriaen Henrick van Cuijk.
Heijlke, trouwt voor de schepenen van Oirschot op 23-9-1657
4.
met Henrick Lenaerts van Gestel, weduwnaar van Merike Aert
Jans van Strijp. Volgens de huwelijksakte is de bruid 44 jaar, en
de bruidegom 37. Zijn voorkind heet Bartholomeus. Henrick en
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Heijlke gaan op 1-9-1657 huwelijksvoorwaarden aan°". Zij
maken op 2-2-1670 hun testament"'. De vrouw van Hcnrick
Leenders van Gestel wordt in de kerk begraven op 18-11-1677.
heer Gerard, priester, wordt als kapelaan genoemd in een inven5.
taris van de registers van deken en kanunniken van het kapitel
van Oirschot in 1666'. Heer Gerard
47 is rector van het St.
Antonius altaar en kapelaan te Oirschot '. Hij wordt begraven in
de kerk van Oirschot op 29-7-1652.
Op 18-3-1627 transporteert Job Bartholomeus Hasselmans een stuk
"hoofs" aan Jan Gert Schilders'. Merike maakt op 18-4-1648 als weduwe haar testament"'.
NOTEN
1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rechterlijk Archief Oirschot, nr. 123,
folio 120
RAO, 124A, tol. 7
RAO, 124B, tol. 172
Brabantse Leeuw 46 (1997), pag. 103,
163,193; 47 (1998), pag. 52
Br. L. 47 (1998), pag. 53
RAO, 131 A, tol. 59
RAO, 131A, tol. 133
RAO, 131B, tol. 293
W. de Bakker, De Bresser in Brabantse
Leeuw 21 (1972), pag. 125
RAO, 134D, tol. 15
RAO, 134D, tol. 19
RAO, 140A, tol. 101v
RAO, 140A, fol. 3v
RAO, 139C, fol. 322v
RAO, 136A, tol. 164
RAO, 131A, fol. 222
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RAO, 135A, tol. 721
RAO, 138A, fol. 234
RAO, 138B, fol. 257
RAO, 138B, fol. 215
RAO, I45C, tol. 400
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RAO, 147A, tol. 120
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26.
27.
28.
29.
30.

(1993), pag. 9
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5093, tol. 81
39. RAO, 173, tol. 94
40. RAO, 167, tol. 335
41. NAO, 5073, tol. 8
42. NAO, 5120, fol. 24
43. NAO, 5123, tol. 98
44. NAO, 5113, tol. 74
45. NAO, 5122, tol. 5
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KEMPISCHE CURIOSA 42
ZANDZOLDERS
door J. Uiten
Brandpreventie is een modern woord. Mogelijk denken we dan, dat ook het begrip
recent is. Dan vergissen we ons, want voorkoming van brand en van uitbreiding
van brand is al vele eeuwen oud. In de oudste bewaarde jaarkeuren van Oirschot
uit het jaar 1489 werden door Oirschotse schepenen al bepalingen gegeven ter
voorkoming van brand."
In zijn beschrijving van de brand der Oirschotse torenspits in 1627 vermeldt secretaris Gerard Goossens: dat 'den thooren totten steenwerck ende den santsolder
boven de doeken, voor den brant aldaer gemaeckt, allen het houtwerck affgebrant
2
is'. Het resultaat was, 'dat men de kerck ende doeken behouden had'. )
Hier is dus met evenveel woorden geconstateerd, dat een dergelijke zandzolder uit
motief van brandpreventie gemaakt werd en dat hij effectief was.
Zo'n zandzolder was als volgt gemaakt. In de top van de toren metselde men een
gewelf, dat volgestort werd met droog heizand. Daarop metselde men een vlakliggende stenen vloer. De isolatie van zand tussen het gewelf en de stenen vloer
bleek afdoende.
Nu veroorzaakt elk gemetseld gewelf zijwaarts drukkende spatkrachten, die door
het gewicht van het zand nog versterkt worden. De tot de bovenkant van het metselwerk van de toren doorlopende steunberen zijn dus niet louter bedoeld als versiering, maar waren noodzakelijk om de spatkrachten van de zandzolder op te vangen. Wanneer het zand nat zou worden, zou dit de zijwaarts drukkende spatkrachten nog versterken. Maar wanneer dit natte zand daarna zou bevriezen, waren de
steunberen niet toereikend, om die spatkrachten op te vangen. De goot rondom de
torenspits moest daarom goed voorzien zijn en ruime waterafvoer hebben. Deze
goot is daarom ook voorzien van acht waterspuwers.
Het inlokken van niet goed onderhouden goten, gevolgd door bevriezing van het
natgeworden zand, is vermoedelijk de oorzaak geweest van de steeds verder
lopende scheuren in de toren in de negentiende eeuw en uiteindelijk van de instorting van de zuidwest hoek van de toren in 1904.
Thans is er geen zandzolder meer in de top van de toren, maar een los op de muren
3
liggend, zwaargewapend betonnen platform, bestaande uit 26 m beton. Dit zal een
eventuele brand evengoed tegenhouden als een zandzolder. Het gevaar van blikseminslag in het houtwerk van de kap is echter gering door degelijke bliksemafleiders.
In de Oirschotse kerk zijn thans nog vier zandzolders aanwezig, n.l. hoven de
sacristie en de bijsacristie en boven de bergruimten daarboven. Zij zijn op dezelfde manier geconstrueerd als boven omschreven is. Zij hebben hij de brand van de
kerk in 1944 het Oirschotse archief gered, dat lag opgeslagen in de ruimte hoven
de bijsacristie, 'op de Latijnse school'."
Ofschoon het dak hoven de ruimte, waarin het archief was opgeslagen, helemaal
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verbrand was en de brandende balken en dakbeschot op de zandzolder waren
gevallen, had het archief niets geleden. In de tijd echter, dat er geen dak hoven
was, trok het regenwater door de zandzolder langs de muren, zodat van vele
archiefstukken de randen, die tegen
de muren lagen, verrot zijn, waardoor een
enorme hoeveelheid restauratiewerk noodzakelijk werd.
Deze zandzolders hebben de extra optredende spatkrachten van het natte zand
gelukkig kunnen doorstaan. In de loop der jaren zijn zowel de zandzolder als de
archiefstukken langzaam opgedroogd, waardoor de schade uiteindelijk is meegevallen.
Het is goed ons te realiseren, dat zandzolders, die in 1463 zijn geconstrueerd, in
1944 het Oirschotse archief nog gered hebben.
NOTEN
I.
2.

3

Zie J. Lijten, 'De Oirschotse jaarkeuren' in Campiniajrg. 27 (1997), blz. 113 c.v.
bepalingen 3, 4 en 5.
Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 243 kaderstuk.
J. Lijten, 'De Latijse school van OirschotÇ in Campinia jrg. 19 (1989), blz. 96.
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Reactie op Kempische Curiosa 41: Oirschotse vormelingen in vervlogen tijden
(Campinia all. 109, 28e jrg. 1998 blz. 88-89).
Aansluitend op het artikel over de Oirschotse vormelingen, kan ik verwijzen naar
gegevens in het archief van de parochie Eersel.
De toenmalige pastoors Amb. Bertrandt en Reinerus Blox, beiden kanunnik van
1690,
Postel, vermelden in een der DTB-boeken toediening van het H. Vormsel
in
1693, 1699 en 1708.
In mei 1690 werd aan parochianen van Eersel het vormsel toegediend in Turnhout
door de bisschop van Antwerpen. Zij moeten dan enkele reis een afstand van ongeveer 30 kilometer overbrugd hebben, over een veel gebruikt Maar onverhard
tracée. Gevormd werden 4 kinderen uit twee gezinnen. Zo te zien een partikulier
initiatief Misschien waren het kinderen, die elders zouden gaan studeren en vooraf gevormd moesten zijn. Of verhuisden ze niet hun ouders naar elders.
Drie jaar later op 4 juni 1693, werd de toediening van dit sacrament aldaar door
dezelfde bisschop herhaald, nu voor een groot aantal jongeren, totaal 93 vormelingen uit 46 gezinnen. Er waren driemaal 4 vormelingen uit één gezin en twaalfmaal 3 vormelingen uit één gezin. Dat doet vermoeden, dat het toen vele jaren
geleden moet zijn geweest, dat het sacrament aan Eerselse parochianen was toegediend. Bijna elk gezin had zijn eigen peetvader of peetmoeder meegenomen.
In mei 1699 gaf de abdij van Postel gastvrijheid aan de Eerselse vormelingen. Die
abdij lag maar ongeveer 12 kilometer van Eersel. Het II.Vormsel werd toegediend
76 vormelingen.
door de bisschop van Namen. Uit 44 gezinnen waren
er
Vermoedelijk is de grote afstand naar Turnhout een bezwaar geweest. In enkele
gevallen fungeerde deze keer een kanunnik van Postel als peetvader. Waarom nu
een bisschop uit Namen ? De abdij van Floreffe in het Naamse land was eerder de
moederabdij van die in Postel geweest; mogelijk was de bisschop van Namen nog
toezichthouder over Postel.

In 1708 was in de kerk van Retie de mogelijkheid tot het ontvangen van het
11.Vormsel. Een in ballingschap levende bisschop uit Spanje was de kerkelijke
bedienaar 51 jongeren ontvingen het sacrament, afkomstig uit 32 Eerselse gezinnen. Ook hierbij traden enige niet-Eerselnaren als peetvader of peetmoeder op.
In het betreffende DTB-register is niets vermeld over een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten c.q. andere kostenvergoedingen. In liet parochiearchief van Eersel staan geen gegevens vermeld over toedieningen van het
H. Vormsel in latere jaren van de 18e eeuw. Of toedieningen van dit sacrament na
1795 in andere registers zijn opgenomen, heb ik niet nagegaan.
Uit het bovenstaande durf ik de conclusie te trekken, dat het voor jeugdigen uit
Staats-Brabant mogelijk was het 11.Vormsel toegediend te krijgen, zij het buiten de
macht van de staatsambtenaren.
Th. van der Aalst, Hapert

IV. DE FRANSE SCHOOL IN DE KOM VAN OIRSCHOT
1770 - 1868
(slot)
door Jacques Mijland
1. INLEIDING
In mijn tweede artikel over dit onderwerp" beloofde ik u, geachte lezer, meer
informatie te geven over de kostschoolleerlingen in Oirschot. In dit slotartikel
staan de leerlingen centraal.

2. KOSTSCHOOLLEERLINGEN IN OIRSCHOT
Het onderwijs op de Franse scholen is gericht op beheersing van het Frans en het
aanleren van voldoende kennis cn vaardigheden voor de handel. Voor Dordrecht='
is dat in ieder geval heel duidelijk, want vanuit deze stad zijn er handelsrelaties
naar dc Nederlandse koloniën in Oost- cn West-Indië en de Baltische staten.
Verder is er in de vorige eeuw een intensieve binnenscheepvaart over Rijn, Maas,
Schelde en Zeeuwse wateren. De officiële taal waarvan de kooplieden zich bedienen is het Frans."
Er is nog een ander gebied waar het Frans gebruikt wordt: het militaire bedrijf. Ik
ga daar nu niet op in, maar ook in het hedendaagse Nederlands zijn veel Franse
relicten te ontdekken bij benamingen van rangen, wapens, kazernebouw, verdedigingswerken en militaire strategie"
Een derde groep die zich voornamelijk van het Frans bedient is de adel en de
gegoede burgerij. En met name de adel brengt traditioneel bestuurders en gezagdragers voort.
Bij de inventarisatie van Franse kostschoolleerlingen ben ik op dezelfde wijze te
werk gegaan als bij de inventarisatie van de Franse schoolmeesters. Het resultaat
kunt u aantreffen in de uitvoerige bijlage 2 bij dit artikel. In bijlage 1 vindt u een
indicatie van de omvang van de school.
Een nadere bestudering van de lijst van leerlingen levert een aantal onbeantwoorde vragen op:
- Is er een verklaring voor dc grote klandizie van leerlingen uit onze koloniën
Oost- en West Indië?
- Komen bepaalde leerlingen uit families van militairen?
- Is er meer te vinden over de leerlingen uit de adelijke families?
- Zijn leerlingen later actief in dc handel?
- Zijn leerlingen later actief in bestuurlijke functies?
Bij de mogelijke beantwoording van deze vragen koos ik twee strategieën:
1. een geografische:
waar kwamen leerlingen vandaan; hadden die plaatsen
een belangrijke functie op het gebied van handel, militaire opleiding"
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2. een biografische:
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zijn de (oud-)leerlingen terug te vinden in bronnen die
zich bezighouden met koloniale geschiedenis, internationale handel en openbaar bestuur
Een uitputtend onderzoek was niet mogelijk; het bleef beperkt tot voorhande zijnde bronnen.
Vertrekpunt daarbij was het Biografisch woordenboek van.
6
Nederland. ' Daarnaast zijn boeken geraadpleegd over de geschiedenis van Oost
en West Indië, literatuur over het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en steekproefsgewijs het Nederlands Adelsboek en Patriciaat. Beantwoording van de
gestelde vragen vereist echter een diepgaander, systematisch onderzoek.
Deze zoektocht leverde wel een aantal namen met soms interessante gegevens op;
ik geef ze hieronder weer:

2.4 Van den Broeke"

2.1 Beets

Catharinus Antonio ter Cock is de zoon van Berend ter Cock en Maatje
Bosschieter."' Catharinus zal in Oost Indië een hoge militaire rang bekleden.

Abraham Beets komt op 12 september 1879 vanuit Schooten naar de school van
Sëhngen. Twee jaar later gaat hij terug naar Schooten. Abraham is notaris geweest
in Baarn; hij sterft daar op 8 juni 1916. Hij was getrouwd met Johanna Frederika
Schutte. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren."
Zijn vader is Adrianus Beets, die geboren is in Haarlem op 17 september 1 820; hij
is daar onder andere directeur van de gasfabriek. Op 15 augustus 1874 overlijdt hij
te Schooten. Hij was getrouwd met Pieternelia Jacoba Maria Makkers.
2.2 Beresteijn"'
In dit onderzoek in de bevolkingsregisters van Oirschot komt de familienaam
Beresteijn drie keer voor. De eerste keer is jonkheer Hugo van Beresteijn. Hij is
een zoon van jhr. mr
. Christiaan Johannes "van Beresteijn en Jeanne Marie
Henriette Conrad. Hugo wordt op 8 november 1864 geboren in West-Java. Hij
komt op achtien jarige leeftijd (20 augustus 1882) vanuit Breda naar Oirschot.
Hoelang hij op de school blijft is niet duidelijk. Hij is later onder andere luitenantkolonel van de artillerie. Op 13 februari 1924 sterft hij in 's-Gravenhage.
Ongeveer tien jaar na de geboorte van Hugo ziet Paul Johan van Beresteijn het
levenslicht op 20 oktober 1874, eveneens op Java. Vijf jaar later dan zijn broer
Hugo arriveert hij vanuit 's-Gravenhage te Oirschot (20 aug. 1887). Hij is kandidaat-notaris en voorzitter van de Wees- en Boedelkamer te Soerabaja. Hij overlijdt
in Arnhem op 6 december 1943.
De derde kostschoolleerling met de naam van Beresteijn, ook een Hugo, volgens
het bevolkingsregister op 5 juni 1860 te Batavia geboren, heb ik niet gevonden.

Hendrik van den Broeke, geboren in Amsterdam als eerste van het gezin op 1 september 1856, komt op 28 mei 1877 naar Oirschot. Het is niet duidelijk hoelang hij
blijft. Later is Hendrik ingenieur te Pretoria. Hij overlijdt op 22 maart 1900 in
Amsterdam.
Zijn vader is Arend van den Broeke, geboren in Amsterdam op 7 juli 1830 en overleden op 16 maart 1868. Hij is commissionair. Op 25 mei 1855 trouwde hij met
Elisabeth Justina Bos. Arend en Elisabeth krijgen zes kinderen.
2.5 Ter Cock

2.6 Ebeling
Twee leerlingen met deze achternaam zijn kostschoolleerling geweest in Oirschot.
Coenraad Jacob is geboren te Amsterdam op 20 april 1811 en Pieter Lodewijk
eveneens te Amsterdam op 24 december
1814. Zij zijn twee van de zeven kinde2
ren van Coenraad Cornelis Ebelingl ), geboren op 16 augustus 1777; koopman in
Amsterdam; overleden in Aalten op 8 januari 1847. Op 25 april 1803 trouwt hij te
Zutphen met Anna Jacoba van Hoesen.
Coenraad Jacob was employé bij de Nederlandsche Handelmaatschappij. Hij
overlijdt op 8 mei 1868 in Amsterdam.
Zijn broer Pieter Lodewijk maakt carrière bij de marine: daar brengt hij het tot
tweede luitenant. Daarna is hij actief in het bestuur: 1858-1863 burgemeester en
secretaris van Westervoort; 1863-1881 burgemeester van Dinxperlo. Daar sterft hij
op 17 mei 1881.
13

2.7 Fa1ck '
Jonkheer Frederik Lambertus Falk komt in juni 1877 vanuit Leiden naar Oirschot
om daar de Franse kostschool te volgen. De lengte van zijn verblijf is onbekend.
Hij is als zoon van Anton Paul Everard Falck
14 en Susanna Cornelia Margaretha
Geerling geboren in Gouderak op 7 april 1853. ' Na een militaire loopbaan is hij
vanaf 1900 rentmeester van het kroondomein Oosterhout, Dordrecht en Schiedam.
Hij overlijdt op 20 mei 1924 in Rotterdam.

2.3 Borel

2.8 Van Gogh')

Willem Lodewijk Borel wordt geboren in Semarang op 8 juli 1862. Hij is kostschoolleerling in Oirschot van oktober 1874 tot en met augustus 1875. Hij is later rechterlijk ambtenaar in Nederlands Oost-Indië; zijn carrière beëindigt hij als president
van de Raad van Justitie in Soerabaja. Hij sterft in 's-Gravenhage op 29 juni 1919."
Zijn vader was eerste luitenant van de genie in het Oost-Indisch leger; en later suikerfabrikant in Semarang.

De twee broers genoemd in deze publicatie zijn kinderen van Johannes van Gogh,
die geboren is in Bensdorp op 19 augustus 1817, vice-admiraal; en van Willemina
Hermana Alexandrina Elisabeth Bruyns. Een broer van deze Johannes was
Theodorus, de vader van de beroemde Vincent Willem van Gogh.
Nu terug naar beide kostschoolleerlingen. Zij arriveren alle twee op 17 april 1867
te Oirschot. De oudste, Hendrik Jacob Eerligh, die geboren is op 20 januari 1853
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met Anna Sara Velsberg nog drie kindern geboren: Henri, Emilie Annette en
Maurits.
De vader van genoemde zeven kinderen maakte een flinke carrière. Ik citeer:
"Rochussen is tot Gouverneur-Generaal benoemd hij Koninklijk Besluit van 5
Februari 1845, no 14 (....). Hij is dan 47 jaar oud en overladen met eerbewijzen en
decoraties." V66r 1845 was hij onder andere minister van Financiën, minister van
Staat en gezant te Brussel. Na zijn terugkeer in Nederland in 1852 was hij tot 1857
lid van de Tweede Kamer, daarna minister van Koloniën en dan weer lid van de
Tweede Kamer.

BIJLAGE I
LEERLINGENAANTALLEN FRANSE SCHOOL IN OIRSCHOT
De gegevens zijn ontleend aan de verslagen van schoolopziener Van Moorsel en
vanaf 1860 uit de inventarisnummers 1480 t/m 1482 en 1485 van het gemeentearchief Oirschot. De tabel geeft een overzicht van het aantal jongens en meisjes, dat
de school bezocht en de verdeling in interne en externe leerlingen.
Jaar

Totaal

Jongens

1816

41

1820

40

1821

40

1824

50

1825

40

1826

60

60

1860

38

35

1864

40

1865

Meisjes

Intern

Extern

23

17

20

40

8

17

21

36

4

22

18

44

41

3

26

18

1866

38

35

3

23

15

1 869

44

42

2

38

6

1870

41

38

3

1872

46

43

3

1873

52

51

1

47

5

1874

50

50

1876

53

5I
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10.
11.
12.
13.
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16.
17.
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Mijland, J., De Franse school in de kom van Oirschot 1770-1868, in: Campinia 28e
jrg., nr. 108, p. 34-48 en nr. 109, p. 90-100.
Esseboom, C., Onderwysinghe der jeught, Ridderkerk 1995.
Goor, J. van, De Nederlandse Koloniën; Geschiedenis van de Nederlandse expansie
1600-1975, Den Haag 1994.
Doel, H.W. van den, De stille macht; Het Europese binnenlands bestuur op Java en
Madoera 1808-1942, Amsterdam 1994.
Tot de 19e eeuw liggen handelszwaartepunten in Amsterdam, Hoorn, Middelburg,
Texel, Delft, Enkhuizen en Dordrecht.
Belangrijke handelscentra/havens in Oost Indië zijn Batavia, Palembang, Padang,
Bantam, Scmarang, Tjcribon e.a.
Militaire opleidingen/garnizoenssteden zijn o.a. Breda, Sluis, Bourtange, Naarden,
Zutphen, Woudrichem, Grave.
Onder eindredactie van J. Charité. 's-Gravenhage 1979 cv. (4 delen). Zie ook de andere bronvermeldingen bij deze artikelen.
Nederlands Patriciaat. 50e jrg (1964) p. 36 cv.
Nederlands Adelsboek 1981, p. 197ev. De spelling daarin is: Bcresteyn.
's-Gravenhage
. 1958. p. 157.
Kwartierstatenboek
Nederlands Patriciaat. 71e jrg (1987) p. 62-66.
Teitler, G., De kolonels en generaals van liet KNIL, 's-Gravenhage 1982. p. 50.
Nederlands Patriciaat. 65e jrg (1980/8 1 ) p. 105.
Nederlands Adelsboek 1992, p. 356 ev (met portret). De naam is daar gespeld als
Falck.
Het Oirschotse bevolkingsregister vermeldt 6 april 1853.
Nederlands Patriciaat. 50e jrg (1964) p. 172 cv.
Nederlands Patriciaat. 71e jrg (1987) p. 292 cv.
Archief notaris B. de Jong inv.nr . 2016. Deze leerling komt niet voor in de bijlage; het
is een externe leerling die bij derden in de kost was.
Baud, W.A., De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J.
Rochussen 1845-1851. Assen 1983.
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BIJLAGE 2
LEERLINGEN AAN DE FRANSE KOSTSCHOOL VAN SOHNGEN
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Ik heb een poging gedaan om met behulp van de bevolkingsregisters en de formulieren van volkstellingen alle kostschoolleerlingen in kaart te brengen. De lijst
van kostschoolleerlingen is in zoverre incompleet omdat die zich beperkt tot de
leerlingen die bij de Franse school in de kost waren. Kinderen uit het dorp die de
school bezochten zijn niet opgenomen; dat geldt ook voor kinderen die bij particulieren in de kost waren onder andere hij de dominee. Deze twee categoriën leerlingen zijn als zodanig niet uit de registers op te maken.
Tot 1850 zijn de bevolkingsregisters met betrekking tot de registratie van personen nogal statisch. In feite komt het er op neer dat de feitelijke situatie aan de hand
van de volkstelling wordt weergegeven. Dus bijvoorbeeld bij het aanleggen van
het Bevolkingsregister 1830-1840 geeft dit de situatie weer van de volkstelling die
in 1829 is gehouden. Een vergelijking van de bevolkingsregisters en de papieren
van de volkstellingen maakt dit duidelijk. Pas na 1850 worden de gegevens wat
dynamischer; dan kunnen vertrek/aankomst van (in ons genre) kostschoolleerlingen wat nauwkeuriger gevolgd worden. U dient er wel rekening mee te houden dat
er verschrijvingen zijn gemaakt bij het overboeken van de gegevens op de formulieren van de volkstelling naar de bevolkingsregisters.
Deze bijlage is uiteraard een bron voor genealogen. Verder kunnen deze gegevens
dienen tot verder onderzoek naar:
- afkomst en carrière van kostschoolleerlingen;
- de "klantenbinding" van Sangen met ouders in de koloniën;
- effecten van de Franse school op de economie van Oirschot;
- effecten van de Franse school op de kwaliteit van het 'andere' onderwijs in
Oirschot.

Verklaring van de afkortingen:
De betekenis van de afkortingen in kolom 3. godsdienst is: dgez = doopsgezind;
evlu = evangelisch luthers; gerf = gereformeerd; herv = hervormd; nh =
Nederlands hervormd; prot = protestant; rk = rooms katholiek.
Het in kolom 6. volgnummer gegeven nummer is aan een leerling toegekend tijdens de inventarisatie; op het aangelegde kaartsysteem zijn ook de bronnen vermeld.
Wanneer in kolom 2. in plaats van de geboortedatum een leeftijd is gegeven, dan
betreft dit de leeftijd van de betreffende leerling op het moment van de volkstelling of op het moment van aankomst op de school.
Bronnen:
Bevolkingsregisters 1810/11 t/m 1860-70 en van de wijk C (Notel) 1870/80 t/m
1890-1900 en Dienstboderegister 1860-80 (AGO inv.nrs. 927, 929a -930, 938939, 941, 948, 951, 953, 958, 964, 973); volkstellingen 1829, 1849 en 1869 (AGO
inv.nrs. 1067, 1070 en 1076).
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Beresteijn, Hugo
I. Naam, voornaam en voorvoegsel
4. in Oirschot ingeschreven
vanuit, de dato
7. eventuele opmerkingen
Abo, Rudolph Louis d'
Mama van Scheltema, Johannes
Amsterdam 03-05-1879
Albarda, Jan
Dordrecht 11-09-1877
Altink, Joan Rudolph
Strijp 17-10-1889
Ameyden van Duin, Derk Pieter van
Nijmegen 27-09-1869
Andreas, Albert Louis
Roermond 27-02-1869
Andriesse, James Theod.

2. geboorteplaats en -datum
3. godsti.
5. uit Oirschot vertrokken naar, 6. vlgnr.
de dato

Socrabaja 09-07-1856
Arnhem 15-07-1875
Amsterdam 07-12-1861
Breda 03-09-1879
Groningen 29-01-1863
Eindhoven 16-03-1878

nh
nh
nh
nh

Rotterdam 01-11-1856

nh

Semarang (Java) 13-03-1852
Semarang 15-11-1869
Ponorogo (Java) 13 jaar

nh

Andriesse, Jan Hendrik Laurens

Riouw (Sumatra) 9 jaar

nh

Andriesse, Louis Mar. Hubert

Ponorogo (Java) 12 jaar

nh

Assum, Eliza van
Kralingen 31-12-1883
Augustin, Emile Auguste
Zutphen 25-02-1871
Baale, Charles Gerard van
Utrecht 11-08-1882
Baale, Henri G. Chr. M. E. van
Nijmegen 15-08-1882
Bagelaar, Otto
Gent
Bagelaar, Willem Lodewijk
Gent
Bakker, Tako Hendrik Petrus
Amsterdam 16-03-1877
Bambonnet, Jean Jacques
Hengelo 15-09-1882
Bastians, David Mois
? 17-03-1886
Bauman v.d. Valks, Herm. Joh. Jos. G.

Groenlo 05-03-1868
Den Helder 25-08-1884
Nijmegen 17-06-1858
Utrecht 01-10-1874
Westzaan 03-10-1868
Utrecht 12-09-1883
Westzaan 25-10-1847
Kampen 01-07-1884
's-Gravenhage 10 jaar

gerf

Dordrecht 11 jaar

gerf

Amsterdam 27-02-1863
Amsterdam 13-06-1879
Ruurlo 26-10-1863

rk

Bax, Gerrit D.

Vught 14 jaar

nh

nh
nh
nh
nh

nh

Bervoets, Constantyn W. Marinus
Wageningen 19-08-1879
Bierens, Abraham Johannes

Curacao 31-07-1868
Zevenaar 29-10-1880
St Annaland 05-10-1854
St Annaland 15-07-1875
Bindervoet van Nahuys, Adriaan Hendrik P.
Gombong (Bengali) 14-06-1864
Rotterdam 24-09-1877
Binsbergen, Adrianus
Rotterdam 10 jaar

nh

Djember (Java) 21-10-1862
Rheden 08-10-1878
Arnhem 04-10-1865
Rijswijk 30-12-1881
Semarang (Java) 15-07-1860
Delft 09-08-1875
Semarang (Java) 10-03-1858
Delft 09-08-1875
Batavia 12-11-1863

nh

280

Birnie, David
Deventer 12-10-1877
Blaauw, Diderik Jan
Rijswijk 01-11-1880
Blij, Frederik de
Breda 27-10-1874
Blij, Huibert de
Breda 27-10-1874
Bloemen Maanders, Frans Gerard van
's-Gravenhage 22-10-1881
Boers, Eduard Jules Franc.

Palembang (Sumatra) 7 jaar

nh

279

Boers, Gustaaf Adolph

Palembang (Sumatra) 11 jaar

nh

75

Boes Lutjens, Willem Frederik 11.
Arnhem 08-01-1877
Boissevain, Karel Daniel Walrode

Amboine 15-05-1864
Arnhem 24-04-1884
Amsterdam 26-06-1866

nh

Vlijmen 13-07-1862
Haarlem 05-09-1877
Zutphen 30-10-1871

nh

314

Boll, Pieter Wilhelmus
Vlijmen 10-11-1874
Bommel, Henri Frederik van
Deventer 13-12-1888
Bonier, jhr Cornelis Marinus

nh

95

Boom van Ostade, Carel Hugo

Utrecht 05-08-1858
Utrecht 24-04-1874
Surabaj a (Java) 08-06-1843

97

Ginneken 09-01-1866

nh

478

Borel, Charles Francois
Ginneken 20-09-1877
Borel, George

233

Borel, Henri

481
339
356
517
198
195
79
81
80
296
451

407
287

Latry (Zwitserland) 25-07-1868
Barneveld 22-09-1888
Koudekerk 14 jaar
nh

nh
Beepmaker van Beele, Jacob Christiaan 's-Hertogenbosch 02-07-1856
's-Hertogenbosch 15-07-1875
Bloemdaal 22-11-1865
nh
Beets, Abraham
Schooien 09-09-1881
Schouten 12-09-1879

nh

Beresteijn, Hugo van
's-Hchlen '? 25-09-1878
Beresteijn, Paul Johan van
Batavia 20-10-1874
's-Gravenhage 30-08-1887
-Berg van Heinenoord, Louis Arnold van den
Arnhem 08-07-1860
Arnhem 24-10-1874
Arnhem 09-06-1877
Berkenchuny, Jean
Egmond 12 jaar

61
nh

Batavia 08-11-1864
Breda 20-08-1882
Batavia 05-06-1860

nh

207
341
330

nh
prot.
7
nh
nh
nh

243
479
347
98
384

nh

266

nh
nh
nh

444
443
273
83
82

nh

405
204
426

nh

510
474
158
355

Semarang 29-12-1858
nh
's-Gravenhage 15-07-1875
Dordrecht 23-11-1869
nh

485
242

Borel, Herman Henri
Borel, Jean Antoine
Borel, Willem Lodewijk
's-Gravenhagc 24-10-1874
Bosch, Adolphe
Bosscher, B.D.
Amsterdam
Bosscher, Egbert
Amsterdam
Bot, Franciscus
Sliedrecht 29-05-1877
Bouricius, Jacob Roeland
Wageningen 25-09-1886
Bourquin, Leon
Bienne (Zwit) 01-09-1875
Boven, J. van
Amsterdam
Braakman, Martinus Frederik
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Semarang (Java) 11-09-1856,
-'s-Gravenhage 15-07-1875
Semarang (Java) 26-10-1857
nh
's-Gravenhage 15-07-1875
Semarang (Java) 08-07-1862
nh
Rotterdam 09-08-1875
Maastricht 18-11-1814
nh
Arnhem 14 jaar
Amsterdam 11 jaar
Sliedrecht 15-09-1860
Den Helder 03-09-1877
Soerabaja 19-08-1874
Rotterdam 19-10-1887
Smilliers (Zwit) 04-10-1853
Amsterdam 15-06-1876
Amsterdam 14 jaar

prol
prot
nh
nh
evlu
prot

Gorinchem 27-01-1864

dgez

Braam, Henri Kermit Lijon
Rossum 10-12-1885
Brandenburg, Roelof
Schoterlang 27-11-1871
Brantsma, Samuel Hendrik
Utrecht 13-09-1877
Breda, Adrianus van

Rossum 22-01-1874

nh

Breda, Cornelis Willem van

Dordrecht 23-08-1848
Dordrecht 03-10-1863
Oisterwijk 16 jaar

Breda, J.C.N.
Moergestel
Bretel de la Rivière, Jean Jacques
Broeke, Hendrik van de
Amsterdam 23-05-1877
Broeke, Hendrik van den
Amsterdam 28-05-1877
Bruit, Sebastien

Oude Schoot 12-08-1843
Ede 10-07-1872
Ginneken 22-05-1866
Hengelo 02-10-1880
Dordrecht 12 jaar

nh
nh
herv
nh

Vianen 23-07-1874
Cambier, Jacob Carel Laurens

Vianen 12-10-1874
Manado (Celebes) 13 jaar

nh

484

Cambier, Joan Alexander

Manado (Celebes) 12 jaar

nh

Camerlingh, Hendrik Jan
Maastricht 04-08-1866
Cath, Willem
Deventer 07-08-1872
Cazaux van Staphorst, Carel Nicolaas
Delft 20-08-1875
Cedée, Gijsbertus Antonius
Doetinchem 24-07-1873
Chabot, Henri Francois Louis
Rotterdam 09-08-1887
Christiani, Johannes

Arnhem 25-02-1850

nh

Deventer 17-06-1857

nh

Katwijk-Binnen 28-08-1859
Den Helder 31-05-1877
Delft 07-07-1843

nh

Pekalongan (Java) 06-02-1877
Arnhem 02-12-1889
Demerary (Suriname) 9 jaar

nh
prol

Christiani, Thomas

Demerarij (Suriname) 9 jaar

gerf

Cock, Aart Gabriel ter
Aalsmeer 09-08-1883
Cock, Catharinus Anthonius ter
St. Maartensdijk 01-09-1886
Curtis, George
Scheveningen
Curtius, Johan
Scheveningen
Damme, Johannes Aug. Ferd.
Middelburg 28-05-1877
Davidis, Carl

nh
Melissant 30-09-1868
Maartensdijk 30-08-1886
Melissant 15-11-1870
nh
Breda 03-09-1888
Rijswijk 11 jaar
gerf

Deerns, Jacob Adriaan Ferd.
's-Hertogenbosch 24-07-1885
Die(f), Johannes Pieter de
Kortgene 03-10-1863
Diemmont, Arnaud
Breda 28-12-1889
Dirkzwager, Marinus Johannes
Moordrecht 20-05-1887
Dittlinger, Cornelis Ernest
Deventer 01-09-1875
Doijer, Jacob Wijbrand
Deventer 24-10-1874
Dominicus, Christiaan Anthon
Kruiningen 21-08-1875
Doorman, Hendrikus Johannes
Gaasterland 15-08-1882
Drenth, Gerrit Ebelis
Heeze 15-04-1864
Ducloux, Harm Cornelis

Siak (Sumatra) 05-09-1869
rk
Nieuwe Amstel 18-10-1888
nh
Kortgene 28-02-1850
Kortgene 28-08-1866
Gorinchem 12-09-1876
nh

418
44
136
144
375
319
397
137
257
312
454
239
105
171

Nieuwendiep 22-02-1855
Leiden 15-07-1875
Amsterdam 03-06-1864
Breda 09-09-1881
Amsterdam 01-09-1856

nh

Surinez 11 jaar

prot

Kadjang (Celebes) 03-09-1871
Breda 01-09-1887
Utrecht 15-11-1870
Utrecht 16-08-1888
Vianen 22-08-1869

483

prot

nh
nh

Bruncser, Eelco
Leeuwarden 04-07-1856
nh
Leeuwarden 29-08-1871
Oosterend (Fr) 31-10-1872
opmerking: samen met onderwijzer C. Burg ingekomen en vertrokken
Buizer, Adrien
Zierikzee 11 jaar
Burger, Jacobus Johannes
Kadjang 03-12-1887
Calkoen, Abraham Louis Adr.
Utrecht 12-09-1883
Cambier, Adriaan Carel

135

nh
nh
nh

134
491
210
364
4
452
20
331
293

nh

85
86
187
455
385
459

Lee(n)s 8 jaar

gerf

Middelburg 03-06-1864
Middelburg 02-10-1882
Wengem 05-01-1808

evlu

328
119
62
291
318
57
74
209

nh

Moordrecht 06-01-1873
nh
Geertruidenberg 02-10-1888
Neusden 23-01-1862
nh
Den Helder 05-09-1877
Deventer 07-10-1857
dgez
Deventer 09-08-1875
Kruiningen 10-09-1860
nh
Kruiningen 16-08-1876
nh
Lobith 19-08-1867
Lobith 25-10-1884
nh
's-Hertogenbosch 28-11-1851
's-Hertogenbosch 20-12-1866
Arnhem 02-06-1854
nh

opmerking: overleden in Delft 30-10-1873

433

43
308
173
520
326
391
412
386
277
174
505
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Christian Anthon Dominicus,
vice-admiraal, gehuwd met Hendrika
Goverdina Helena Baarens.
Aansluitend op de Franse school doorliep hij van 1876 tol 1880 de opleiding
voor adelborsten aan het Kon. Instituut
voor de Marine te Willemsoord.
Uit: Persoonlijkheden in het Koninkrijk
der Nederlanden .... Amsterdam 1938,
p. 368.

Dumont, Charles Franc. Henry
Maarssen 23-08-1882
Duym, Aart van der

Semarang (Java) 10-06-1866
evlu
Apeldoorn 26-11-1884
Rotterdam 11 jaar
nh

Ebeling, Coenraad

Amsterdam 20-04-1811

nh

Ebeling, Pieter

Amsterdam 24-12-1814

nh

Ebeling, Pieter Lodewijk
Amsterdam
Eijk, Willem Bernard Joh van

Amsterdam 14 jaar

luth
nh

Engelbronner, Carel Clement Ilias d'
Geertruidenberg 08-04-1882
Erkelens, Pieter Willem

Deventer 06-05-1856
Deventer 15-07-1875
's-Gravenhage 30-05-1865
Breda 21-08-1882
Rotterdam 19-11-1846

Eversen, Jacob Bennebroek

Veghcl 13-09-1864

nh

282
96
45
46
51
495

nh
276
161

Evertsz, Jacob Bennenbroek
Veghel 13-09-1865
nh
's-Gravenhage 21-09-1877
opmerking: deze leerling zou dezelfde kunnen zijn als vlgnr. 219
Fabritius, Ernst Willem
Finland 25-06-1867
nh

219
354
230

Falck, Benjamin

Schoonhoven 26-08-1867

nh

Falck, jhr Fredrik Lambert

Gouda 06-04-1853
Leiden 08-06-1877

nh

238
502

Fits, Guillaume van

nh
Curacao 09-04-1863
Nieuwe Diep 02-09-1880
Liemaer 15 jaar

Fits, Justin van

Lumaie 12 jaar

Ferguson, George Jordens Hel

202
5

15
Wieringerwaard 07-03-1873
nh
Brummen 13-06-1888
324
Puruktjau (Romeo) 29-09-1858 nh
Schoonhoven 11-08-1875
447
Alkmaar 12-06-1859
nh
Amsterdam 09-06-1879
373
Amsterdam 10 jaar
prot
117
Amsterdam 31-07-1813
nh
25
Bergeijk 12-09-1861
Galen, Antonie P. Sophia van
Bergeijk 13-11- I 874
A msterdam 26-03-1878
427
Bergeijk 16 jaar
gerf
Galen, Pieter Carel Jan van
48
Amsterdam 11-11-1863
nh
Gallaij, Joan Samuel Friedrich
221
nh
Geertsema, Sijvert Hendrik
Maarsen (Utr) 06-05-1854
Oost-Indic
494
opmerking: ambtshalve doorgehaald
Gelder, Anton van
Amsterdam 28-08-1863
dgez
396
Amsterdam 31-01-1876
Amsterdam 05-09-1879
nh
Amsterdam 04-02-1861
Gelder de Neufville, Maurits Jacob
Breda 17-09-1877
374
Bloemendaal 29-05-1877
Amersfoort 18-01-1852
nh
Gerritsen, David
Amersfoort 26-08-1868
191
Amersfoort 25-07-1867
nh
Amersfoort 25-07-1854
Gerritsen, Johannes Gerardus
192
Amersfoort 25-07-1867
Amersfoort 25-06-1870
Rotterdam 04-08-1860
nh
Gersen, Adrianus
Den Helder 31-05-1877
431
Amersfoort 03-01-1874
Palembang (Sumatra) 15-02-1858 nh
Gersen, Cornelis Geert Jan
467
naar lndie
Roermond 26-09-1873
nh
Gestel, Hugo van
250
Amsterdam 16-05-1862
evlu
Gilhuijs, Marie Jacobus
365
Amsterdam 28-05-1877
Goemans, Johan Hubertus
Dusseldorf (D) 19-02-1844
156
Hellevoetsluis 12-01-1853
Gogh, Hendrik Jacob Eerligh van
nh
's-Gravenhagc 17-04-1867
189
Hellevoetsluis 29-08-1854
Gogh, Johannes van
nh
's-Gravenhage 17-04-1867
190
Hellevoetsluis 29-08-1854
nh
Gogh, Johannes van
Haarlem 04-03-1874
492
opmerking: Volgnummer 190 en 492 is zeer waarschijnlijk dezelfde
leerling aangetroffen in verschillende bevolkingsregisters.

Foreest, jhr Cornelis van
Heiloo 07-03-1887
Fraissinet, Christiaan Wilhelm
Zutphen 26-10-1874
Franken, Hendrik Petrus
Alkmaar 28-05-1877
Fraser, Jan George
Amsterdam
Funtman, Hermanus

1 39

1 38
Gonggrijp, George Lodewijk
Delft 24-10-1874
Goren, Auguste
Kain (B) 26-01-1887
Graaf, David Adr. Joh. Bern. de
Assen 24-10-1874
Graswinckel, Herman Barthout
Amersfoort 12-10-1877
Gregoor, Letvaas
Gregoor, Marinus
Grinthuysen, Willem Deodatus
Gruiter, Karel Cornelis de
Rotterdam 26-08-1886
Guisler, Louis Frederic
G.... Moliere, Francois Conrad
Haan Vroesom, Jacob de

Depak (Inclie) 18-03-1859
Del ft 09-08-1875
Doornik (B) 22-08-1869

nh
410
nh
321

Soerabaja 12-10-1860
Deventer 09-08-1875
Zalk 07-12-1861
Amersfoort 29-08-1878
Rotterdam 26-05-1844
Rotterdam 19-04-1842
Rotterdam 11-03-1867
Etst (GIJ) 07-05-1848
's-Gravenhage 27-07-1870
Rotterdam 21-12-1887
Zwitserland 08-07-1849
? 30-06-1870
Kampen 19-01-1854
Den Helder 18-07-1875
Rotterdam 13 jaar

nh
422
nh

Rotterdam 10 jaar

Halewijn, Martinus Hendrik

Stratum 11-06-1869
Eindhoven 21-08-1885
Amsterdam 01-09-1813

Hanninks, Herman Johanna
Goes 07-01-1880
Hannah, Johan Wilhelm
Amsterdam 19-04-1881
Hardenbroek, Cornelis Gualterus van

Groningen 04-05-1860
Breda 15-07-1875
Goes 28-09-1866
Breda 06-08-1882
Amsterdam 24-12-1867
Zaandam 01-09-1883
Helvoirt 15-03-1863
Tiel 08-10-1880
Helvoirt 15-03-1863

Hersel van Kentel, Christiaan Johannes

Veldhoven 31-03-1842

herv

1 65

Hessen, Jan Hendrik

nh

317

Hessing, Johannes Jacobus
Zierikzee 31-05-1873
Hinlopen, Gerrit
Haarlem 24-10-1874
Hoek, Jacobus Cornelis van
Goes 18-08-1874
Hofman, Willem Gerardus Martinus

Hoorn 22-10-1866
Nijmegen 14-08-1882
Den Helder 20-11-1857
Den Helder 15-07-1875
Maastricht 05-01-1860
's-Gravenhage 14-11-1876
Kapelle 31-07-1860
Den Helder 05-09-1877
Rotterdam 19-04-1853
Rotterdam 15-07-1875
Wernhout 19-09-1860
Den Helder 05-09-1877
Harve (O-Indie) 20-07-1864
Wageningen 15-10-1880
Amsterdam 19-12-1863
Willemsoord 05-09-1879
Zaandijk 17-01-1861
Zaltbommel 28-01-1879
Dordrecht 03-04-1865
Dordrecht 24-09-1883
Amsterdam 14 jaar
Blokzijl 10-11-1861

nh

Eelde 26-05-1870
Haren 24-08-1887
London 01-05-1814

nh

Hulk, Martinus

Amsterdam 17-10-1818

herv

Hulshoff, Pieter

nh
Bergum 09-10-1845
Deventer 16-09-1872
Zutphen 15-01-1870
nh
's-Gravenhage 27-07-1886
nh
Terneuzen 02-09-1875

herv
nh
nh
507
nh
493
herv
herv
rk
304
herv
nh
nh
490
nh
245
nh
267
nh

Hardenbroek, Cornelis Gualtherus van
nh
Harderwijk 23-05-1878
-opmerking: Volgnummer 217 cn 361 is zeer waarschijnlijk dezelfde leerling,
aangetroffen in verschillende bevolkingsregisters.
Hardenbroek, Gijsbert Carel Duco
Heemstede 09-06-1860
nh
Amersfoort 24-10-1874
Den Helder 31-05-1877
opmerking: aan de familienaam is toegevoegd: van Ammerstol.
Hartog, Koos
Sliedrecht 17-08-1860
nh
Sliedrecht 28-10-1874
Sliedrecht 09-08-1877
Havelaar, Willem Joh. Diederik
Oosterhout 25-11-1876
nh
Haarlem 18-10-1889
Heerdt tot Eversberg, Arnout Hendrik baron van
? 17- I 2-1864
nh

1 01
nh

1 66

henr

244
Hamel, Jan

237
herv

Dorken 17 jaar

26
Grisee (Java) 04-04-1867

378
nh

157

hen!

1 00
Haas, Constant Desire de
Baarn 08-12-1884
Hachtman, Jan

Gorinchem 13-08-1862

nh

Heloma, Lamhertus Johannes van
Zutphen 22-09-1877
Herff, Wale van der

383

99
Haan Vroesom, Jan de

Heerdt tot Eversberg, Reinhart Frans baron van
Suriname 15-04-1863
's-Gravenhage 01-06-1877
Dordrecht 21-01-1868
Heijden, Hendrik Cornelis van der
Rotterdam 03-05-1881
Rotterdam 11 jaar
Helderman, Willem

217
361

349
24
170

Hogendorp, Andries Willem graaf van
Breda 31-05-1877
Hoken, Antony August van
Honert, Dirk Jacob van den
Almkerk 07-01-1875
Honig, Jan Jacob
Zaandijk 28-05-1877
Hoogstraten, Frederik Johannes van
Dordrecht 14-11-1882
Hout, Otto D. van den
Amsterdam
Houwing, Willem
Assen 26-09-1877
Hubenet, Wilbrand Hermanus
Haren 07-03-1887
Hulk, Abraham

261
evlu
nh
409
nh
435
nh
503
nh
379
nh
205
nh
430
dgez
366
nh
290
prot
135
346
323
herv
27
28

416

439
516

262

IJ fseij, Frederik
Haarlem 11-09-1882
Ilsselsteijn, Adriaan Johan Alexander
Oosterhout 09-09-1889
1.1sselsteijn, Henry Charles Jean
Oosterhout 09-09- 1889

509
284
514

Terneuzen 16-07-1874

nh
513

140

141

Jaquerod, Antoine George Fr.
Genève (Zwit) 23-11-1878
Jellinghaus, Eduard
Tilburg
Jellinghaus, Frederique

Génève (Zwit) 04-1859
nh
Génève (Zwit) 03-07-1879
Tilburg 11 jaar
prot

Jonckheer, Gerrit
Jonckheer, Jan Benjamin Anne
Ginneken 26-10-1874
Jong, Jan Victor de
Haarlem 21-09-1877
Jonge Oudraat, Constant de
Middelburg 25-08-1877
Jonge Oudraat, Leendert de
Middelburg 06-09-1875
Jongeboer, Willem Lodewijk

Ginneken 04-03-1857
nh
Den Helder 05-09-1875
Ginneken 13-02-1861
nh
Den Helder 31-05-1877
Paramaribo 21-08-1864
nh
's-Gravenhage 14-11-1879
Vlissingen 13-01-1864
nh
Middelburg 12-01-1883
Vlissingen 15-03-1862
nh
Den Helder 05-09-1879
Amsterdam 12 jaar
luth

Jongh, Arie de

Ameide 13 jaar

herv

Jongh, Peter Cornelis de

Ameide 22-11-1846
Ameide 07-07-1862
Haren (Gr) 28-01-1859
Haren 18-08-1875
Amsterdam 29-07-1862
Amsterdam 07-09-1878
3 18-03-1867

herv

Jorissen, Gijsbertus Lambertus
Haren 24-10-1874
Junius, Petrus Henri Ferdinand
Amsterdam 14-08-1876
Kalf, Jacobus Louis
Kalff, Jacobus Louis
Haarlem 18-12-1879
Kervel, Desire Nicaisse van
Grevignée
Kijn, Pierre

Tilburg 13-05-18 I 2

Knook, Aart Balthazar
Dordrecht 20-08-1880
Koek, Herman Laurens
Alkmaar 15-08-1884
Koenen, Louis Matthijs
Delft 30-05-1877

nh
nh
rk

Batavia 8 jaar

gerf

Zierikzee 14 jaar

prot

Zutphen 11 jaar
Zutphen 14 jaar

143
29
486
449
351
358
390
52
103
160

nh

Amsterdam 13-12-1866

Kindervoet van Nahuys, Adriaan Hendrik P.
Gombong 14-06-1864
Rotterdam 02-09-1880
Kinker, Henri Conrad
Amsterdam 12 jaar
Klein, Karel
Duiven
Klein, Willem
Duiven
Klompe, Pieter

here

342

448
404
251
334
63
2

nh
227
11
gerf
gerf

Dreischor 04-03-1853
nh
Dreischor 15-07-1874
Dordrecht 02-08-1865
nh
Kampen 11-08-1882
Borger 28-10-1870
nh
Geertruidenberg 03-12-1887
Soerabaja 06-04-1864
nh
Usselstein 31-07-1877

66
58
500
260
301
376

Kolf, Ulbo Jetze
Middelharnis 28-05-1877
Koops, Anthonie Lodewijk
's-Gravenhagc 28-05-1877
Koppel, Aart van de
Krocl, Henri Charles
's-Gravenhage 14-09-1881
Krol, Arie Lodewijk
Dinther 24-10-1874
Kruizinga, Christiaan Franciscus
Den Helder 28-09-1883
Kuil, Marinus Matthys P.M.
Labrand, Cornelis

Middelharnis 17-08-1861
nh
Oudenbosch 29-12-1879
Vlissingen 17-06-1863
nh
's-Gravenhage 05-09-1879
Emmerikhaven 08-02-1855
nh
Emmikhaven (NB) 19-09-1870
Carcassonne (Fr) 16-08-1867
nh
Delft 30-06-1887
Cheribon (Java) 03-06-1863
nh
Dinther 09-08-1875
Op zee 09-10-1866
nh
Den Helder 17-10-1883
Eindhoven 08-03-1847
herv
Eindhoven 28-12-1865
Zierikzee 13 jaar
herv

Labrand, Jan Wil. Vorstheuvel
Zierikzee 20-05-1856,
Middelburg 05-09-1865
Zierikzee 01-09-1868
Lacyendeck, Carel Wilhelm
Merksplas (B) 02-06-1847
Merksplas 16-02-1865
Groningen 10-08-1865
Laeyendecker, Diederik Herm. Wilh.
Merksplas (B) 19-10-1850
Merksplas 20-12-1865
Lambrechtsen, Frans Lodewijk
Middelburg 13-11-1864
Middelburg 26-05-1877
Lamsweerde, Karel Alex. Jacob M. van Arnhem 15-01-1866
Kerkrade 08-09-1882
Sittard 29-06-1889
Lange, Willem Adrianus
Amsterdam 27-12-1872
's-Gravenhage 17-08-1885
Oisterwijk 07-09-1887
Lansberge, Reinhard Frans
Paramaribo 02-06-1867
Driebergen 30-09-1881
Lautenslager, Herman
Kediri (Java) 03-09-1851
Leerdam 22-11-1865
Java 10-02-1866
Lautenslager, Johannes Hendrikus
Kediri (Java) 30-06-1850
Leerdam 22-11-1865
Java 10-02-1866
Leeuwen, Jan Jacob van
Curacao 01-03-1861
Bergen op Zoom 03-02-1876
Rotterdam 17-09-1877
Leeuwen, Victor Alb. Guiseppe van
Lumadjang (Java) 17-10-1863
Rotterdam 03-11-1879
Rotterdam 18-09-1880
Leeuwen, Willem Frederik 1-1. van
Curacao 11-09-1863
Curacao 06-09-1876
Lelyveld, Frits van
Deventer 10 jaar
Doornik
Lelyveld, Pieter van
Ath 8 jaar
Doornik
Lemnets, Samuel van
l leemstede 01-07-1866
Heemstede 20-10-1880
Lenshock, Johan Adriaan
Kerkwijk 23-05-1868
Zaltbommel 06-01-1882
Zaltbommel 14-10-1882
Leyds, Mauris Jacobus
Hoogeloon 04-04-1844

herv

Lieburgh, Charles Eduard

nh

Keribon (Java) 08-12-1858
Utrecht 22-07-1874

herv

371
363
501
270
421
295
169
104
182
179

herv
nh
rk
nh

184
252
285
310

nh
dgez
dgez

236
186
185

evlu
395
nh
nh
gerf
gerf

218
401
56
64

nh
264
nh
herv

275
168
471

143
Lieburgh, Gerard
Lieburgh, Jules
Lieftinck, Johannes Cornelis H.
Nijmegen 23-05-1877
Lofoers Lofvert, Alhertus
Lofvers, Klaas
Groningen 27-08-1883
Lofvert, Otto
Groningen 18-08-1884
Loriaux, Eugene Francois Jean
Zevenhergen 01-08-1867
Loriaux, Henri
Prinsenhage 24-10-1874
Luhrs, Hendrik
Luhrs, Herman Hendrik
Asperen 22-01-1884
Lusue, Pierre

nh
Maastricht 25-02-1860
Utrecht 22-07-1874
Semarang (Java) 08-06-1857
nh
Utrecht 05-08-1873
Leiderdorp 25-05-1861
nh
Nijmegen 17-09-1877
nh
Groningen 03-06-1866
Groningen 30-10-1882
nh
Groningen 07-03-1869
Groningen 26-07-1885
nh
Groningen 05-01-1871
Groningen 26-07-1885
nh
Breda 15-07-1854
Princenhage 15-07-1875
nh
Prinsenhage 09-10-1862
Prinsenhage 08-06-1877
Demerary (Suriname) 08-07-1812 herv

472
470
369
268
294
300
497
415
30

Buurmalsen 19-08-1874

nh
511

Breda 12 jaar

9
nh
Breda 09-01-1867
Maarschalk, Henricus Lucas
288
Breda 10-09-1884
's-Gravenhage 04-10-1882
nh
Maas Geesteranus, Adriaan Jan Cornelis Doesborgh 12-04-1862
353
's-Gravenhage 03-03-1879
Doeshorgh 21-09-1877
-Eindhoven 08-04-1868
Madon, Aloysius Fr. Jos. Corn. van
303
Breda 12-08-1885
Geertruiclenberg 17-11-1884
7 jaar -Katwijk
Makker, Jean
21
nh
Utrecht 09-12-1867
Marcello, Philippe Henri Zeno
Wi llemsoord 17-09-1893
289
Gorinchem 11-11-1882
Willemstad 29-10-1858
nh
Maris, Aart Bastiaan
414
Willemstad 09-08-1875
Willemstad 24-10-1874
nh
Klundert 20-08-1858
Maris, Willem Maria
446
Klundert 09-08-1878
Klundert 26-10-1874
herv
Heusden (NB) 20-06-1848
Masman, Joachim Gerhardus
Nijmegen 13-06-1866
177
Nijmegen 02-11-1864
-Amsterdam 15 jaar
Mautz, Freden Lurie
23
nh
Leiden 10-07-1862
Mazel, Jan Marcus
357
Rhenen 07-09-1877
's-Gravenhage 22-02-1879
nh
Breda 08-04-1864
Meersch, Johan Anne van der
406
's-Gravenhage 13-09-1877
's-Gravenhage 22-01-1877
Elburg 19-05-1866
nh
Meiden, George van der
234
Zutphen 22-08-1867
nh
Meijer, Charles Henri
Ginneken 17-09-1884
235
-- 15-08-1879
Amsterdam 08-10-1862
nh
Meijer, Pieter Frederik
Soest 30-06-1879
450
Amsterdam 26-10-1874
Amsterdam 01-01-1849
herv
Mennu, Oscar Egenius
167

144
Messing, Johannes Jacobus
Den Helder 20-11-1857
Zierikzee 31-05-1873
Den Helder 25-07-1875
Middelholser, Hendrik
Demerary (Suriname) 10 jaar
Muiden
Middelholser, Louis
Demerary (Suriname) 9 jaar
Muiden
Mieden, George Henri van der
Elburg 19-05-1866
Alkmaar 25-08-1879
Mieden, Henri Paul van der
Zaandam 18-12-1870
Vlissingen 13-08-1886
Middelburg 02-08-1887
Mieden van Opmeer, Jan Pieter Frans van de
Zaandam 21-06-1847
Middelburg 22-08-1882
Den Helder 13-09-1883
Miedendorp, Hendrik
Delfzijl 20-03-1861
Delfzijl 11-01-1876
Modderman, W.F.R.
Amsterdam 14 jaar
Amsterdam
Molenaar, Piet
Djokjakarta 24-09-1852
Eindhoven 26-07-1864
Rijswijk (ZEI) 26-06-1867
Mooijaart, Alexander Aug. Noel
Colijnsplaat 28-02-1847
Wissekerke 27-04-1865
Kortgene 19-02-1866
Muellen, Willem van der
Vreeswijk 21-02-1843
Mulder, Maurice Jos Gustave
Maastricht 30-08-1886
Munick, Jean
Muns, Guillaume
Musquetier, Constant Alphonse
Utrecht 27-10-1874
Musquetier, Emile Auguste
Zutphen 25-02-1871
Musquetier, Henri Antoine
Zutphen 01-09-1870
Nauta Lemker, Giliam Rudolph
Amsterdam 15-08-1878
Neijts, Pieter Laurens
Goes 06-09-1883
Ninaher, Acirien
Bergen op Zoom
Nijpels, Emile Louis Octave
Maastricht 08-01-1886
Nolens, Frits
Eijsden
Nolst Frenike, Samuel Francois
Utrecht 13-09-1877
Nolthenius, Willem Hendrik
Haarlem 13-09-1879
Noorduijn, Willem
Gorinchem 21-08-1873
Otterloo, Willem Marinus

145
evlu
prot
prot
nh
nh

nh
prot
herv
herv
herv

Maastricht 11-06-1870
Eijsden 14 jaar

nh
nh

138

Pernee, Carel Leonard
Haarlem 10-08-1869
Phaff, Carel Marie
Ede 01-09-1875
Pieters, Jan
Haren 23-08-1887
Planten, Frederik Willem
Rotterdam 29-05-1877
Planten, Herman Otto Willem
Rotterdam 28-10-1874
Plas, Henri van der

336
315

175
180
155
320

18

Post, Corneil
468

nh
nh
prot
rk
gerf

Polanen Petel, Jules Cesar Nic. van

445

nh
362
292
142
313

Posthuma, Kinke
Harlingen 07-11-1871
opmerking: meisje
Praag, Renrij van
Oudewater 29-03-1876
Presa, Jacob Johannes
Breda 09-08-1886
Prins, Coenraad Alexander
's-Hertogenbosch 07-01-1887
Quarles de Quarles, Alexander Gerard

53

Utrecht 26-11-1864

nh

Arnhem 30-12-1867

nh

Gorinchem 05-04-1858
Den Helder 15-07-1875
Rotterdam 07-02-1848

Perk van Lith, Gerard Marininus

150

13

Middelburg 15 jaar

Nijmegen 17-01-1858
Utrecht 01-10-1874
Nijmegen 04-03-1856
Utrecht 01-10-1874
Sneek 11-03-1864
Willemsoord 05-09-1879
Djember (Java) 12-02-1872
Kampen 11-10-1884
Groningen 12 jaar

394

149

nh

Maastricht 29-07-1871
rk
's-Gravenhage 27-09-1887
Amsterdam 11 jaar

Nijmegen 23-03-1863

281

Pan, Jan
Avenhorn 14-08-1875
Pan, Jan
Breda 15-10-1872
Pan, Thadc
Breda 15-10-1872
Peaux, Rein
Haarlem 13-09-1879
Peeren, Jan Nicolaas
Dordrecht 09-09-1882
Pel, Zhani Frederik Adolf
Franeker 28-02-1889
Pelsrijken, Karel Frederic A. A.

458

nh
hen]

249
223
465
164

nh
Avenhorn 27-09-1862
Avenhorn 03-11-1878
Leeuwarden 24-06-1858
nh
Breda 27-07-1875
nh
Leeuwarden 25-12-1859
Kampen 27-07-1875
dgez
Simonshaven 17-04-1866
's-Gravenhage 22-03-1882
Dordrecht 05-10-1866
nh
Breda 05-09-1884
nh
Term anten 18-09-1870
nh
Arnhem 20-11-1856
's-Gravenhage 18-07-1875
herv
Boxmeer 06-11-1847
Kampen 22-09-1863
Haarlem 31-01-1857
nh
Rheden 02-08-1862
Breda 06-09-1879
Haren 07-05-1872

nh

Rotterdam 07-04-1862
Den Helder 05-09-1877
Rotterdam 18-07-1859
Rotterdam 09-08-1875
Delftshaven 8 jaar

nh,

Malang (Java) 02-06-1855
Kampen 21-07-1871
Rotterdam 13 jaar

nh

nh

nh

389
456
457
254
286
512
487
163
197
388
327
377
441
22
496

prot
6

Harlingen 24-10-1857
Harlingen 13-10-1872

nh

Oudewater 06-01-1860
Den Helder 05-09-1877
Nijmegen 18-12-1872
Breda 23-08-1887
Roermond 28-11-1870
Breda 26-08-1887

nh

'? 26-06-1866

nh

453

nh

398
316

nh

322
224

Quarles de Quarles, Alexander Gerard

Bergen op Zoom 26-06-1866
nh
348
Breda 22-09-1877
opmerking: De leerlingen onder nummer 224 en 348 zijn vermoedelijk dezelfden.
Palembang (Sumatra) 8 jaar
-Raket, Petrus Matheus
84
Zeist 28-03-1863
nh
Ram, jhr Louis Reinier
Breda 24-09-1878
408
Amersfoort 22-03-1877

1 47

146
Rambonniet, Arnold Adriaan
Arnhem 20-12-1881
Ramondt, Jan Acgidius
Goes 15-08-1885
Ramondt, Samuel Elferin
Goes 17-09-1881
Rebel, Willem
Zutphen 28-08-1873
Redele, Alexander Emil
Geertruidenberg 10-12-1884
Redele, Julien Charles
Eindhoven 21-08-1885
Reekeman, Guillaume

Tiel 22-08-1868
nh
's-Gravenhage 07-11-1883
Goes 19-09-1870
nh
Goes 25-07-1886
Sukoredjo (Java) 15-06-1866 nh
Goes 24-08-1883
Gorssel 02-05-1858
nh
Kampen 15-09-1874
Woensel 22-04-1868
rk
Breda 18-08-1885
Woensel 12-10-1871
rk
Renjot (D) 13-10-1889
Wyk (en Aalburg) 17 jaar
prot

Reenen, Hendrikus Jacobus van
Vreeswijk 04-10-1864
Reints Blok, Petrus Jan Frederik
Rotterdam 14-09-1880
Rheede van Oudsthoorn, Cees jonker

Vreeswijk 25-06-1851

herv

Afrika 21-05-1866
Doeshurg 24-03-1882
's-Gravenhage 21-10-1814

nh

274
309
269
462
305
307
1
176
263

herv
31

Rheede van Oudsthoorn, Evert jonker Leiden 11-08-1817

hen!

Riet, Carel Theodoor van

Deurne 14 jaar

prot

Riet, Louis Charles van

Deurne 16 jaar

Rietema, Simon Petrus
Groningen 13-08-1878
Rietschoten, Pieter Jacob Henry van
Rotterdam 09-11-1883
Rijn van Alkemade, Marinus
Dordrecht 26-08-1876
Rijser, Johan Cath. Jacob
Eindhoven 19-08-1884
Ringeling, Cornelis
Venlo 27-08-1887
Rinkes, Jan lnne

Leens (Gr) 07-09-1862
Leens 05-09-1879
Banka 96-04-1867
Boskoop 20-06-1885
Gouda 23-02-1864
Hilversum 05-09-1879
Gorinchem 18-11-1872
Eindhoven 09-08-1888
's-Graven hage 05-04-1876

nh

Arnhem 17-03-1864

nh

Rochussen, Eduard
Amsterdam
Rochussen, Jan Gustaaf
Amsterdam
Rochussen, Jan Jacob

Amsterdam 13 jaar

prot

Amsterdam 10 jaar

prot

Amsterdam 8 jaar

prot

Rochussen, Willem Frederik

Amsterdam 6 jaar

pret

32
127
prot
126
nh
344
nh
299
nh
402
nh
302
329
214
139
148
152
,

Rolaff, Albert
Terheyden 16-11-1650
hen
Terheyden 13-02-1865
Eindhoven 05-11-1866
Romondt, Ernest Gerard van
St Martin (West-1nd) 15-10-1859nh
'? 26-11-1871
West-Indie
opmerking: ambtshalve ingeschre ven
Rooij van de Does, jhr. Willem Karel deAmsterdam 31-10-1857
nh
naar Brussel zonder aangifte

153
178
428
473

nh

Roosendaal, Anton Marie van
Dordrecht 17-10-1889
Root, Henri J.M.

Dordrecht 02-07-1875

Rosenthal, Theodorus Louis Sam.

Sneek 02-08-1867

Rouffaer, Herman Adriaan
Arnhem 18-08-1879
Rullo (Rulto), Charles Eduard la
St Oedenrode 22-05-1882
Ruyter van Steveninck, Willem de
's-Gravenhage 24-10-1874
Rycken, Gerard

Probolinggo (Java) 05-05-1867 nh
Arnhem 29-01-1886
nh
Anjer (Java) 25-10-1864

Salis, Albert van
Nijmegen
Sandberg, Johan
Leiden 30-08-1876
Sandenbergh Mathiessen, Alettus
Princenhage 24-10-1874
Schaardenburg, Adolf van
Utrecht 08-12-1888
Schalkwijk, Maria Adriaan
Rotterdam 19-09-1881
Scheffer, Frederik

Antwerpen 10 jaar

prot

Djokjakarta 18-05-1864

nh

Soerabaja 13-05-1861

nh

Utrecht 31-07-1876

nh

519

Rotterdam 13 jaar

93
nh
241
246
278

nh
Curacao 21-10-1861
's-Gravenhage 05-09-1877
Breda 9 jaar

417
14
146
368
425
332

nh
Rotterdam 21-11-1863
Loenen a.d. Vecht 13-09-1882
hen!
Rotterdam 15 jaar

Scheffer, Marinus Johannes

Rotterdam 14 jaar

herv

Scheltema, Andre Jacq. H. Guill.

Leiden 17-04-1851

nh

Schenck, Frederik

Batavia 7 jaar

herv

Schenck, Willem

Batavia 9 jaar

herv

271
91
92
188
87

88
Probolingo (Java) 21-09-1857 nh
482
Utrecht 29-09-1873
nh
Groningen 22-03-1850
Scheurleer, Rense Eelke Jacobert
432
Utrecht 01-07-1874
Utrecht 22-01-1874
nh
Java 1864
Schiff, Emile Louis Constant
419
Arnhem 02-06-1877
Arnhem 24-10-1874
nh
Ambal 01-12-1865
Schiff, Jan Willem
229
Haarlem 03-01-1882
Lochem 23-10-1874
nh
Amtal (Indie) 01-12-1865
Schiff, Jan Willem
420
Haarlem 29-08-1878
Lochem 23-10-1874
opmerking: Leerling 229 en 420 zijn vermoedelijk dezelfden. Voor de verschillende data van vertrek naar Haarlem is geen verklaring voorhanden.
rk
Amsterdam 20-02-1816
Schiltz, André
47
rk
Amsterdam 02-02-1813
Schiltz, Constant
34
rk
Amsterdam 11 jaar
Schiltz, Henry Willem Fred.
59

Scherius, Reinier Karel

148
Schiltz, Jan

Amsterdam 06-05-1816

149
rk

Schiltz, Joseph

Amsterdam 23-11-1814

rk

Schiltz, Karel

Amsterdam 9 jaar

rk

Schlemholtz Boerma, Hieronymus Ulffert
Groningen 04-01-1884
Schouten, Jan
Goor 26-10-1874
Schram de Jong, Hendrik
Sliedrecht 22-08-1879
Schreuder, Ocne
Assen 12-10-1889
Schutter, Karel

Spijk 02-12-1866
Breda 05-09-1884
Dordrecht 21-07-1858
Schoonhoven 13-05-1875
Sliedrecht 17-10-1866
Sliedrecht 09-06-1884
Leeuwarden 13-09-1869
Hellevoetsluis 06-06-1814

nh
nh
nh

36
68
297
411
240

dgez
herv

Schuurbecque Bolye, Arnold Reinier
Middelburg 18-03-1867
Arnhem 21-09-1877
Breda 11-10-1878
Schuurman Schimmel, Frederik Willem Bern.
Maarssen 02-01-1866
Rotterdam 06-11-1880
Rotterdam 30-03-1884
Seelig, Johan Gerard
Nijmegen 09-05-1861
Leiden 11-08-1875
Seret, Cornelis Marinus
Sliedrecht 10-01-1854
Sliedrecht 19-06-1873
Seret, Wouter Adriaan
SI iedrecht 28-01-1860
Sliedrecht 28-10-1874
Sliedrecht 17-09-1877
Serie, Paulus Johannes
Pati (Java) 09-04-1862
Arnhem 09-08-1876
"-Servatius, Gerrit
Makassar 9 jaar
Batavia
Servatius, Willem Abrahan
Cheribon (Java) 10 jaar
Batavia
Severijn, Henri Willem
Patjezan (Java) 26-12-1865
Breukelen 25-08-1879
Sieuwerts, Frederik
Winkel 08-12-1864
Amsterdam 07-10-1879
Amsterdam 11-04-1882
Sikken, Carel Nicolaas
Amsterdam 26-04-1842
's-Gravenhage 24-09-1862
Amsterdam 15-09-1864
Slob, Wouter
Slingerland 08-08-1855
Noordeloos 19-04-1871
Slooten, Isaac Theodorus van
Assen 31-05-1862
Assen 24-10-1874
Den Helder 05-09-1877
Smits, Johannes Willem
Haarlem 31-07-1867
Haarlem 21-09-1877
Haarlem 03-08-1880
Smulders, Frans Louis George
Soerahaija 03-05-1864
Delft 13-09-1879
Delft 15-05-1880
Snoek, Benjamin Jan
Amsterdam 13 jaar

gerf

Soetens, Carel Felix Pieter

gerf

Vicrlingsbeek 15 jaar

35

nh

518
37
350

nh
nh
nh
nh

265
387
498
438

nh
gerf
gerf
dgez

403
72
71
259

dgez
herv
nh
nh
nh
nh

253
172
480
424
216
335
73
54

nh

Spanje, Maas Leendert van

Dordrecht 31-08-1852
Arnhem 12-02-1874
Sliedrecht 10-05-1854

Spruijt, Willem

Amsterdam 12-12-1812

rk

Srukaert, Hendrik Jan

Dordrecht 16 jaar

rk

Staehl van Holstein, Frits
Vlissingen
Stachl van Holstein, Henric
Vlissingen
Steenkamp, Johan Chr. P. W. A.

Antwerpen 9 jaar

prot

Namen 11 jaar

prot

Vlissingen 15-02-1865
Amsterdam 12-08-1881
Vlissingen 15-02-1865

nh

Someren Brand, Nicolaas van

nh
Rantan (Borneo) 19-02-1865
Stok, Jan Nicolaas van der
Breda 07-08-1882
Vianen 06-10-1879
Storm van 's Gravezande, Ewoud Henri Julius
nh
's-Gravenhage 13-02-1861
's-Hertogenbosch 10-09-1876
's-Hertogenbosch 12-11-1874
nh
Nieuwdicp (ZH) 01-05-1856
Straatman, Charles W. Fred. Gust.
Schoonhoven 20-12-1872
nh
Padang 18-01-1863
Straeher, Louis
's-Gravenhage 05-09-1879
Maastricht 02-10-1877
nh
Rotterdam 02-12-1854
Stronk, Willem
Rotterdam 15-07-1875
nh
Den Helder 23-03-1862
Strootman, Charles Louis
Den 1Ielder 05-09-1877
Assen 24-10-1874
nh
Beverwijk 13-02-1865
Stumphius, Anton Diederich
's-Gravenhage 15-10-1880
Haarlem 1878
dgez
? 27-07-1853
Sussenherg, Johanna Rosina
? 21-07-1854

33
90
151
147

nh
Steenkamp, Johan Chr. P. W. Apollo
Amsterdam 19-08-1879
opmerking: leerling 222 en 338 zijn vermoedelijk dezelfden
nh
Java 03-12-1860
Steinmetz, Eduard August
's-Gravenhage 09-08-1875
's-Gravenhage 28-10-1874
nh
Lissc 03-07-1864
Stockum, Abraham Johannes van

Sussenberg, Maria

499

222
338
442
248
211

475
345
506
423
213
255

dgez

256
nh
Kleef 01-09-1860
Swieten, Gerard Adriaan van
464
Ginneken 02-06-1874
's-Gravenhage 21-08-1873
Teding van Berkhout, jhr. Arnold Willem van
nh
Hemen (Gld) 14-04-1857
469
Kampen 01-10-1872
Borculo 13-08-1870
Teding van Berkhout, (Jan) Willem Lodewijk
nh
K leumen 08-08-1854
504
Borculo 07-06-1870
opmerking: De mogelijkheid bestaat dat dit dezelfde leerling is als vlgnr. 199
Teding van Berkhout, jhr Pieter Jacques van
nh
licumen 06-12-1859
437
Apeldoorn 10-02-1877
Schoonhoven 30-10-1874

151

150
Te(d)ing van Berkhout, jhr Willem Lodewijk
Heu men 05-08-1854
Borculo
Termaat, Jean Pieter Anne
Vianen 31-12-1858
Hoorn 26-08-1873
Hoorn 15-07-1875
Tijdeman, Lodewijk Johannes
Rosendaal 01-02-1863
Rosendaal 23-08-1877
Rosendaal 05-09-1879
Tijdeman, Willem Petrus Corn.
Rosendaal 18-11-1860
Rosendaal 28-05-1877
Rosendaal 17-09-1879
Timmermans, Anton Jan George
Dongen 17 jaar
?29-07-1850
Timmermans, E.G.C.
Tilburg 16 jaar
Dongen
Timmermans, J.G.H.
Tilburg 14 jaar
Dongen
Timmermans, Marinus
Dongen 15 jaar

nh
Haarlem 13-06-1857
Hellevoetsluis 18-07-1875
nh
Sleeuwijk 10-02-1872

Versier, Sjourd Arnold
Oisterwijk 25-05-1877
Versteeven, Jan

nh
Oisterwijk 07-08-1862
Amsterdam 24-03-1879
herv
Rotterdam 01-04-1813

49

Verweij, Gijsbert Cornelis
Bolsward 19-09-1885
Verweij, Jan Jacob

38

Vis, Pierre

nh
Bolsward 13-12-1871
Utrecht 15-11-1887
herv
Vlissingen 08-12-1847
Valkenburg (ZH) 11-09-1868
-Delft 11 jaar

39

Visscher, Antoine Lodewijk Gerard
Maastricht 24-10-1874
Visscher, George

463
nh
359
nh
372
herv
prot

77
131

prot
140
herv
78

Toulon, Carel Elias van
Amsterdam
Toulon, Jan Adriaan van
Amsterdam
Toulon, Johan van

Amsterdam 13 jaar

gerf

Amsterdam 14 jaar

gerf

Amsterdam 22-11-1815

herv

Toulon, Karel van

Amsterdam 06-01-1816

herv

Troost, Hendrik
Apeldoorn 28-08-1873
Trouw, Jacques

Rou veen 29-07-1852
Arnhem 09-08-1878
Zierikzee

nh

Tukker, Jan Joh. Marinus
Leerdam 24-08-1882
Tutein Nolthenius, Henri Paul Jules
Deventer 28-05- I 877
Tuyl, Gijsbert Johan van

Leerdam 30-08-1870
nh
's-Graveenhage 28-09-1886
Deventer 09-03-1861
nh
Den Helder 05-09-1877
Jaarsveld 09-02-1845
herv
Jaarsveld 30-06-1862
Jaarsveld 04-03-1841
herv

Vaupele, Lucas J.
Zaltbommel
Veder, Cornelis Jan
Rotterdam 28-10-1874
Veder, Hendrik
Rotterdam 28-10-1874
Veen, Gerrit van

Vernee, Carl Leonard
Haarlem 10-08-1869
Verschoot, Antonie
Oosterhout 16-10-1889
Verster, Jan Arnold

nh

gerf
67
50

460
prot

Tilburg 16-07-1860
Oudenbosch 04-08-1886
Dordrecht 09-04-1864
nh
Rotterdam 14 jaar

Cleve 06-06-1859
Ginneken 09-08-1875
Hellevoetsluis 16 jaar

199

Nickerie (Suriname) I 1 jaar

Twist, Johannes Hubertus
Breda 21-08-1873
Twist, Willem van
Dordrecht 23-09-1878
Valk, Jan M. van der

Vcrbeek, Emil Rich. Alexander
Breda 14-08-1874
Vermaes, Arie

Veen, Lambertus Jacobus
nh

Tindael Tapinn, Joseph

Tuyl, Jan van

Vellen van Thodon, Anton
Losser 09-04-1885
Ven, Gerard van der

nh
Sneek 07-01-1863
Amsterdam 08-04-1882
nh
Ilpendam 15-10-1868
Jena (D) 16-12-1886
Amsterdam 14 jaar

--

8
283
370
159
154
466
343
89

Brussel 10 jaar

prot

Rotterdam 02-09-1861
Rotterdam 09-08-1875
Rotterdam 22-05-1860
Rotterdam 09-08-1875
Rotterdam 10 jaar

nh

145
nh
440
herv
102

Visser, Carel Willem de
Meppel 05-06-1877
Visser, Hendrik Martinus de
Vloten, Anton August van
Nijmegen 17-03-1879
Vogel, Pierre

Boxtel 09-06-1869

220
306
10

nh
436
hen!
76
477
515

nh
225

nh
Groningen 30-08-1859
Kampen 15-02-1876
-Zwolle 08-10-1856
Maastricht 13-06-1877
nh
Meppel 07-09-1863
Willemsoord 05-09-1879
nh
's-Gravenhage 26-09-1845
Noordwijk 10-03-1871
nh
Java 20-07-1864
Oudenbosch 14 jaar

367
42
311
162
12
413

380
508
340
19

prot.

Voorthuisen, Johan van
Amsterdam
Vreede, Antoine de

Amsterdam 12 jaar

Waasdijk, Pieter Andries van
Hilligersberg 03-09-1879
Weel, Leonardus Anthonij van
Middelharnis 01-09-1873
Weerdt, Arnout Hendrik van

nh
Cheriban (Java) 29-11-1866
Breda 01-09-1883
nh
Middelharnis 24-10-1862
Middelharnis 09-08-1878
nh
Suriname 17-12-1866

Weerdt, Reinhart Frans van

Paramaribo 15-04-1863

Wcldringh, Sobo
Groningen 14-08-1875

nh
Breede (Gr) 19-01-1860
Den Helder 31-05-1877

141

Amsterdam 10 jaar

16
247
461
203

nh
201
392

152
Welne, Frans Lodewijk

's-Hertogenbosch 14 jaar

herv

Wesselman, Carel Frederik

Helmond 10 jaar

gerf

Wesselman, Willen Lodewyk Joost

Helmond 8 jaar

gerf

94
55

65
Den Helder 04-07-1859
nh
's-Gravenhage 09-08-1875
434
Wommels (Fr) 26-07-1860
nh
Leeuwarden 27-08-1878
393
Demarary (Suriname) 12-06-1814 herv
40
Wierts, Pieter Franc. G. H.
Oss 11-05-1854
nh
Oss 07-08-1867
's-Hertogenbosch 24-11-1869 193
Wijnands, Jan Willem
Haarlem 04-12-1861
nh
226
Wille, Frederik Wilh. Johan
's-Hertogenbosch 17-02-1852 her!
Utrecht 22-11-1865
Kampen 27-03-1868
183
Willemstijn, Adrianus Johan
Gorinchem 13-09-1867
nh
Zaltbommel 19-10-1881
Zaltbommel 01-12-1885 272
Willemstijn, Otto
Gorinchem 18-07-1864
dgez
258
Willigen, Michiel Jacob de
Vlaardingen 30-06-1862
nh
Vlaardingen 23-08-1877
Vlaardingen 05-09-1879
381
Wilmar, Frederik
Meerssen 01-04-1816
herv
41
Winssen, Johan Jacobus
Batavia 28-09-1860
nh
(Brussel)
489
Woldringh, Selo
Breede 19-01-1860
nh
Groningen 14-08-1875
Den Helder 31-05-1877
Wolfson, Diederik Joh. Agath.
Batavia 24-06-1865
nh
Haarlem 16-10-1878
Haarlem 31-08-1880
215
Zaalberg, Paul Johan
Semarang (Java) 07-04-1872
nh
's-Gravenhage 13-06-1887
Terborgh 29-03-1889
325
Zeegwaarden, Corneille
Katwijk 12 jaar
17
Zijn de Jong, Gualtherus Joh. Corn. van
Amboeloe (Java) 29-04-1869 nh
's-Gravenhage 11-01-1884
Breda 16-08-1886
298
Zimmerman, August Eduard
Amsterdam 1 3-09- 1 861
nh
Amsterdam 21-08-1877
382
Zimmerman, Johan Carel
Amsterdam 01-12-1864
nh
Amsterdam 20-08-1878
Amsterdam 22-06-1881
212
Zwaanhals, Johan
Gouda 07-12-1865
nh
Breda 16-08-1877
360
Zwaanshals, Dirk
Vlissingen 20-11-1862
nh
Princenhage 13-05-1876
Breda 24-09-1879
399
Zwang, Jacques
Dordrecht 14 jaar
prot
3
Wichers, Willem Hendrik
Amsterdam 03-08-1874
Wichers Wierdsma, Duco Gerrold
Leeuwarden 14-09-1875
Wieringen, Cees van

CAMPINIA
driemaandelijkse uitgave van het
Streekarchief
Regio Eindhoven

28e jaargang, nr. 111
oktober 1998

Redaktie-adres: Streekarchief Regio Eindhoven
Rayondepot Oirschot
Postbus 144, 5688 ZJ Oirschot
Redaktie en
informatie:

INHOUD

H. Mijland en J. Suijkerbuijk
telefoon 0499 - 575245
I.

De oudste geschiedenis van Meerveldhoven
door J. Lijten

156

II.

Peter Wouter Goossens,
secretaris van Ocrle en zijn familie
door J. Stalpers

169

III.

Borg zijn: een last
door H. van Helmont

172

IV.

Kempische curiosa 43
Het hoogaltaar van de Oirschotse Sint-Petruskerk
door J. Lijten

175

V.

Genealogie Van Ginhoven
door A. Neggers

178

Abonnementen, losse nummers:
In 1998 bedraagt de abonnementsprijs
.f 25,-- per jaar, inclusief verzendkosten
en administratie.
Deze kosten zijn te voldoen, ná ontvangst van de acceptgiro, op postbanknummer 47.16.46 ten name van Streekarchief Regio Eindhoven te Eindhoven,
onder vermelding van "Campinia".
De prijs van losse nummers van de lopende jaargang bedraagt J' 6,25.
Ook nummers van voorgaande jaargangen zijn bij de redaktie te bestellen tegen
een daarvoor geldende vergoeding.
Indien opzegging van het abonnement niet schriftelijk is medegedeeld v66r
1 december van de lopende jaargang, wordt het abonnement automatisch verlengd.
Copyright:

Streekarchief Regio Eindhoven
Overname van artikelen of gedeelten daaruit dient U
schriftelijk aan te vragen bij -de redaktie.

Lay-out en drukwerk:
Maras Drukkerij, Oostelbeers.

ISSN 0166-6959
Omslag:
gedeelte uit de kaart Ducatus Brabantiae
van Jacob van Deventer, uit 1558.

157

I. DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN MEERVELDHOVEN
door J. Lijten

schoppen? Van Martinus bisschop van Tours (+ 397) is bekend, dat hij zes van
deze zielzorgeenheden (oerparochies) stichtte in de `vici' (bewoningsbestuurscentra) buiten Tours? Zo zullen in onze omgeving dergelijke zielzorgeenheden, vermoedelijk in de vijfde eeuw, gesticht zijn in de oude bewoningscentra: Oirschot, Sint-Oedenrode (oude naam Eerschot) en Hilvarenbeek (oude
naam Westerwijk), die vandaaruit een uitgestrekt, dun bewoond, gebied verzorgden.
Tussen globaal genomen 300 en 600 heerste in noordwest Europa een vrij natte
tijd met opeenvolgende vrij natte zomers en vrij natte winters. Rond 600 werd het
klimaat wat droger, zodat de Austrasische Franken (uit de noordelijke Ardennen)
zich als kolonisten gingen vestigen op lager gelegen gronden, die voordien bijna
onbewoonbaar waren." Deze Austrasische Franken doorkruisten spoedig het
Romeinse organisatiepatroon van de kerk, doordat de grondheren op hun bezittingen eigenkerken bouwden en daar een eigenpriester aanstelden.
De oudste geschiedenis van de parochie Meerveldhoven past naadloos in deze
context.

Eigenlijk is deze titel misleidend, immers de naam Meerveldhoven is vrij recent.
In de tijd van de oudste geschiedenis was de naam Mirfelt, Merefelt in diverse
schrijfwijzen. De naam Meerveldhoven is daaruit gegroeid vermoedelijk naar analogie van de naam Veldhoven, die evenmin erg oud is, want de oorspronkelijke
naam van deze plaats was Zonderwijk.
Aan de noordwest zijde van Meerveldhoven is nog een toponiem 'de Meren'. In
dat gebied hebben meerdere vennen gelegen. Dit moerassige gebied is mogelijk
de verklaring voor de naam Merefelt, verkort tot Mirfelt.
In 1803 schreef dominee Steph. Hanewinkel over Meerveldhoven: 'Er staat een
kleine kapel met een spits torentjen, welke voor de oudste of moederkerk van
Kempenland wordt gehouden'. Uit het vervolg van zijn verhaal blijkt, dat hij de
De oudste gegevens
Mariakerk bedoelt. De Rooyse koster A.C. Broek, die veel van hem overnam, laat
Vóór de aartsdiakonale registers, die ons vanaf ca. 1400 enige, zij het summiere,
duidelijk uitkomen, dat niet dit kerkje maar de oorspronkelijke parochiekerk deze
inlichtingen geven, beschikken we slechts over enkele gegevens aangaand
`oudste of moederkerk' zou moeten zijn." Deze bewering zal teruggaan op een
Meerveldhoven, waaruit we de geschiedenis van ca. 600 tot ca. 1400 moeten
volksoverlevering, waarin een zekere kern van waarheid ligt, omdat
reconstrueren.
Meerveldhoven zeker een van de oudste kerken van Kempenland heeft gehad,
Het zijn de volgende: de archeologische opgravingen van de Merovingisch
maar dan wel na de drie oerkerken van Oirschot, Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode.
Karolingische begraafplaats en van de oude parochiekerk aan de Polkestraat, de
Enige aanwijzing, dat Meerveldhoven als 'moederkerk' betiteld zou kunnen woraantekeningen
in het register van de abdij Lorsch betreffende de schenking door
den, is er niet. Het is altijd een kleine en onbelangrijke plaats geweest.
Gullint ca. 775 en het accoord met Alfger in 815 en een afschrift in het cartulariOm enig idee te krijgen omtrent het ontstaan van een parochie als Meerveldhoven
um van de kerk van Sint Lambert te Luik van een oorkonde van 1306. We zullen
willen we eerst een korte schets geven van het ontstaan van het christendom en de
deze
gegevens achtereenvolgens uitpuren.
ontwikkeling van de kerkelijke organisatie in onze omgeving?
De eerste eeuwen van het christendom in de Kempen
Het christendom verspreidde zich in de eerste eeuwen hoofdzakelijk binnen het
toenmalige Romeinse rijk, dat toen het grootste deel van Europa, het zuidwestelijk deel van Azië en het noordelijk deel van Afrika omvatte. De organisatievorm
van de kerk heeft daar de organisatievorm van dat Romeinse rijk gevolgd. De
onderste laag van deze Romeinse organisatievorm - en daar hebben we in feite
mee te maken - was de 'civitas' of het stadsgewest, zijnde een stad met het omliggende platteland. De uitgestrektheid en het inwoneraantal van zo'n civitas kon ver
uiteenlopen. In Italië, wat veel dichter bevolkt was, waren veel van deze stadsgewesten. In onze dunbevolkte omgeving waren de stadsgewesten zeer uitgebreid.
Zo behoorden practisch heel Noord-Brabant, Nederlands en Belgisch Limburg en
het noordelijk gedeelte van de Ardennen tot het stadsgewest Tongeren.
De kerkelijke Organisatie volgde deze indeling, zodat in de vierde eeuw Servatius
bisschop was van Tongeren, vanwaaruit hij met een groep priesters en lagere geestelijken heel het stadsgewest (bisdom) verzorgde. Voor uitgestrekte stadsgewesten
werd deze opzet spoedig ontoereikend. In het zuiden van Gallië (Frankrijk) werden reeds in de derde eeuw zielzorgeenheden buiten de bisschopsstad gevormd
onder leiding van plattelandsbisschoppen, wij zouden zeggen territoriale hulphis-

1. Het Merovingische grafveld.
Dit grafveld nabij Cobbeek is in de jaren 1955 (begin) en 1976 opgegraven. De
conclusie is, dat daar van v66r 600 tot kort na 700, drie à vier generaties lang, een
kleine gemeenschap van hoogstens 18 personen van Austrasisch-Frankische kolo6
' Er zijn in totaal 54 begravingen en 9 crematies
nisten haar doden heeft begraven.
gevonden. Hoe de archeologen er echter toe komen, om deze gemeenschap heidens te noemen, is totaal onbegrijpelijk? De Franken hadden voor de tijd van Clovis
al geruime tijd kennis gemaakt met het christendom. De doop van Clovis in 500,
toen koning van heel het Frankische rijk, had tot gevolg, dat dit rijk zich van toen
af als christelijk beschouwde. Dat honderd jaar later een Frankische groep kolonisten nog in zijn geheel heidens zou zijn geweest, is al onaannemelijk, maar hoe
de archeologen dan het verschil in begraving en crematie kunnen verklaren, is
onbegrijpelijk. Zij stappen er dan ook maar simpel overheen.
Wanneer we de gegevens logisch in de historische context beschouwen, moeten
we concluderen, dat de kleine gemeenschap van Austrasisch-Frankische kolonisten, die zich rond 600 te Cobbeek vestigde, in meerderheid christen was. Enkele
leden van de groep hadden echter de overstap naar het christendom niet kunnen
zetten en werden dan ook op de voorchristelijke wijze gecremeerd.
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Zulke Austrasisch-Frankische gemeenschappen stonden onder leiding van een
persoon, die niet alleen haas was maar ook als eigenaar van heel het gemeenschappelijk bezit van gronden en gebouwen werd beschouwd en zelfs van de van
hem afhankelijke personen, die in de akten als 'mancipia' betiteld werden, wat wel
het best kan worden weergegeven met lijfeigenen.
2. De schenking van ca. 775.
In het schenkingsregister van de abdij Lorsch staat aangetekend, dat Gullint aan
de abdij 13 hoeven in `Martfelde' met mancipia (lijfeigenen) en een kerk geschonken heeft. Blijkens een marginale aantekening heeft deze schenking plaats gevon' Wij hebben in
den onder abt Gudelandus, die in functie was tussen 765 en 8779.
andere publicaties al meermalen opgemerkt, dat men 'schenkingen' aan kerkelijke instellingen niet al te letterlijk moet nemen. Tegenover zo'n 'schenking' zal dikwijls een wederdienst vanwege de kerkelijke instelling gestaan hebben. De formulering van 'schenking' werd bij voorkeur gekozen, omdat de 'schenker' graag
als weldoener te boek wilde staan.
Voorlopige conclusie uit gegevens 1 en 2.
Aangezien de bewoning van Cobbeek gedurende de zevende eeuw uit maximaal
18 personen bestond, waarvoor we maximaal 6 boerderijen kunnen aannemen,
moet Gullint voor zijn 'schenking' ook nog eigenaar geweest zijn van een of meer
andere bewoningseenheden. Als we de grenzen van de parochie Meerveldhoven
bekijken, zal die bewoningseenheid gelegen zijn geweest ter plaatse van de
Heskok en eventueel nog tussen Cobbeek en de Heskok.
Nu is een aantal van eventueel zelfs driemaal het aantal van Cobbeek in onze
gedachtegang nog absoluut ontoereikend om een eigen kerk en priester te onderhouden. Het kan enkel uiterst primitief geweest zijn.
3. Het accoord van 815
Dit accoord is enkel bekend uit het schenkingsregister van de abdij Lorsch. Om
die reden zal Camps het als schenking betiteld hebben." Wij willen niet ontkennen, dat er in dit accoord een schenking gedaan wordt, maar dan wel een schenking onder strikt omschreven voorwaarden. Met de kopregel, die Camps hij dit
accoord plaatst, kunnen we het echter absoluut niet eens zijn. Camps formuleert
het, alsof Alfger aan Lorsch ook bezittingen schenkt in Meerveldhoven en
Neerpelt, terwijl in het accoord duidelijk gesteld wordt, dat hij bezittingen
deze
van de abdij voor zijn leven in gebruik krijgt als tegenprestatie voor zijn schenking
van andere bezittingen.

overzichtskaartje van de vermoedelijke bewoningseenheden in Cobbeek en ter
de Heskok

hoogte van

Alfger schenkt aan Lorsch:
1 kerk 1 hoeve + weide
1. te Empel
3 hoeven
2. te Hoenzadriel
V2 hoeve
3. te Hedel
10 mudzaad akkerland + weide + 2 varkens
4. te Orthen
1 hoeve + weide + 6 varkens
5. te Rosmalen
1
/2 hoeve
6. te Engelen
10 mudzaad akkerland + weide + 2 varkens
7. te Kerkoerle"
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De 25 mancipia, die hierna genoemd worden, zullen niet alleen hij de gronden van
Kerkoerle gehoord hebben maar hij alle bezittingen tesamen.
Wanneer we 10 mudzaad akkerland
72 en
hoeve ongeveer gelijk stellen, heeft
Alfger dus 7 hoeven overgedragen. Dat deze bewerkt werden door in totaal 25 lijfeigenen, ligt geheel in de lijn. De termen 'et prata' en 'cum gratis' hebben we
weergegeven met `weide' in dc betekenis van weiderecht op de gemene gronden.
Met de varkens in het bos is bedoeld het recht om genoemd aantal varkens in de
bossen te houden, waar ze zich in de herfst konden voeden met de eikels.
Tegenover deze schenking bedingt Alfger, dat de abdij hem voor de duur van zijn
leven ter beschikking stelt:
1. te Meerveldhoven 1 kerk 2 hoeven, die bij de kerk horen, plus 11 hoeven
2. te Neerpelt
1 herehoeve + 5 afhankelijke hoeven
De 66 mancipia of lijfeigenen, die hierna genoemd worden, zullen weer de bewerkers zijn van de in totaal 19 hoeven, waarvan hij het gebruiksrecht krijgt.
Gemiddeld komt men dus aan ongeveer 31/2 mancipia per hoeve.
Aan het slot van het contract wordt ten overvloede opgemerkt, dat na de dood van
Alfger 'beide bezittingen (Meerveldhoven en Neerpelt) naar dc abdij zullen terugkeren'.
Om dit contract goed te kunnen begrijpen, moeten we ons het volgende realiseren.
De Austrasisch-Frankische kolonisten, die zich vanaf ca. 600 in het tegenwoordige Noord-Brabant vestigden, hebben zich successievelijk, met het beter bebouwhaar worden van lager gelegen gronden, ook meer noordwaarts gevestigd. Zij zijn
de voorgangers geweest van de landadel in onze streken en trouwden voornamelijk onder elkaar, waardoor ze hij erfdelingen dikwijls verspreide bezittingen kregen. Zoals in Meerveldhoven hebben zij soms kerken gesticht, waardoor het oude
zielzorgpatroon van uitgestrekte parochies, die vanuit één centraal punt bediend
werden, doorbroken werd. Zij zullen dikwijls een van hun lijfeigenen als pastoor
hebben aangesteld, om tegen een uiterst geringe vergoeding de eigenkerk te bedienen.
Uit de context van dit accoord kunnen we opmaken, dat Alfger stamt uit een van
deze kolonistenfamilies, die haar bezittingen vooral had noordelijk van het tegenwoordige 's-Hertogenbosch, maar waarschijnlijk ook geliëerd was aan de kolonistenfamilie van Gullint. Omdat Alfger priester was, werd hem bij de erfdeling
van de familie de kerk van Empel toegedeeld met verspreide bezittingen van 7
hoeven, wat hem geen riant bestaan kon opleveren. Daarom koos hij voor het
voorliggende accoord met de abdij Lorsch, waardoor hij pastoor werd in
Meerveldhoven en levenslang de inkomsten kreeg van 19 hoeven, zodat hij vermoedelijk een redelijk inkomen had.
Van de 13 hoeven in Meerveldhoven, die door Gullint aan Lorsch waren 'geschonken', had de abdij de inkomsten van 2 hoeven blijkbaar aan de kerk toegewezen.
Het zal de bedoeling geweest zijn, dat de bewoners van de 7 hoeven onder
Neerpelt ook in Meerveldhoven zouden kerken. Voor onze ideeën lijkt de afstand
van 20 kin, die te voet moest worden afgelegd, enorm, maar we moeten dan
bedenken, dat bijvoorbeeld in Oirschot nog tot 1437 de inwoners van de Vleut ook
10 km van de kerk woonden.
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4. De regeling van 1306
Op deze door Camps in het oorkondenboek gemiste regeling is de aandacht gevestigd door A. v. Run."' Het kapittel van de Luikse Sint-Lambertus-kathedraal als
bezitter van de parochie Meerveldhoven treft daar een regeling aangaande het
functioneren van de pastoor en diens inkomen.'''
Een kritische bestudering van de tekst doet het sterke vermoeden rijzen, dat de
parochie in 1306 nog niet zo lang in het bezit was van het kapittel. Bij de gebruikelijke inleiding over de gefundeerde klachten omtrent de pastoor, die het kapittel
bereikt hebben, wordt immers geconstateerd, dat er in vroeger tijden een misstand
bestaan heeft (consuetum fuit retroactis tempogibus) en dat deze per vergissing tot
nog toe is gepractiseerd gebleven (et hactenus observatum per errorem).
De 'vroegere tijden' zullen slaan op de tijd, dat Meerveldhoven nog in andere handen was; dat het misbruik na de overgang aan het kapittel tot dan toe was blijven
voortbestaan, beschouwt het kapittel blijkbaar als iets, wat al eerder gecorrigeerd
had moeten worden.
Of 'de vroegere tijden' slaan op de tijd, dat de abdij Lorsch eigenaar was, of dat
er in de tussentijd nog een andere eigenaar is geweest, zullen we vermoedelijk niet
op kunnen lossen. De misstand was, dat dc benoemde pastoor zich van jaar tot jaar
door willekeurige priester liet vervangen en zich inkomsten toeëigende, die aan de
bezitter toekwamen. Deze gewoonte was tegen de redelijkheid en tegen de kerkelijke voorschriften, omdat met name parochiekerken een vaste, blijvende priester
dienen te hebben.
Het kapittel bepaalt daarom, dat de parochie Meerveldhoven in de toekomst een
blijvende priester zal hebben en stelt als diens inkomen vast: de helft van de grote
tiende en de hele kleine en novale tienden en het verval, dat hem als pastoor door
de parochianen gegeven wordt. Uit deze inkomsten moet de pastoor de verplicht
bijdragen aan het bisdom en aan de aartsdiaken voldoen.
Het is niet duidelijk, of het kapittel wil urgeren, dat de benoemde pastoor zelf zijn
functie moet vervullen, of dat hij zich enkel door een vaste, blijvende priester
mag laten vervangen. In feite was de benoemde pastoor na 1400 veelal afwezig en
liet hij zich vervangen, zover na te gaan, wel door een vaste priester.'"
5. De opgraving van de oude parochiekerk
De huidige parochiekerk van Meerveldhoven is gelegen op of bij de plaats, waar
4 ' een kapel gestaan heeft, waar Maria werd vereerd onder de titel
sinds ca. 1473'
O.L.Vrouw ter Eyck. Het beeldje, dat middelpunt is van deze verering is van ca.
1400. De volksoverlevering, dat het beeldje gevonden zou zijn in 1264, stamt vermoedelijk daarvandaan, dat de jaarlijkse grote feestdag van O.L.Vrouw van
Meerveldhoven werd gevierd op 2 juli, Maria Visitatie, welk feest van oosterse
oorsprong'' in 1263 door de Franciscanen werd overgenomen, in 1389 door paus
Urbanus VI werd verbreid en door diens opvolger, paus Bonifacius IX voor de
hele (westerse) kerk werd voorgeschreven en daarna een grote populariteit verkreeg."
De parochiekerk heeft echter sinds mensenheugenis tot 1648 gestaan ter plaatse
waar nu de Polkestraat is nabij het huidige Citycentrum van Veldhoven. Van 1648
tot 1795 was zij onttrokken aan de katholieke eredienst, ofschoon ze, zover na te
gaan, niet door de gereformeerden is gebruikt. In 1795 kwam zij terug aan de
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katholieke parochie maar was zo bouwvallig, dat zij na enkele jaren instortte,
waarna de stenen werden gebruikt voor de bouw van een kapel ongeveer ter plaatse, waar nu de parochiekerk is.
Betreffende de restanten van deze oude parochiekerk in de Polkestraat is een
opgraving verricht: in januari tot april 1975 door een werkgroep 'Museum 't Oude
slot' en in juli 1976 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hierover is een rapport gepubliceerd in 71977.'
' Dit rapport gaat niet
erg diep op de zaak in en verliest zich voor een groot deel in de beschrijving van
de legende rond de Mariakapel, die gelegen was hij de plaats, waar thans de
parochiekerk van Meerveldhoven staat, ongeveer 500 meter van de oude parochiekerk verwijderd, en die dus niets met de archeologische opgraving in de
Polkestraat te maken heeft.
De bij dit rapport afgedrukte plattegrond geeft practisch alleen de contouren van
het oude kerkgebouw.
Hoewel de archeologen zelf toegeven, dat hun onderzoek onvolledig is geweest (er
werden zelfs geen coordinaten van de oude kerk berekend) en hebben voorgesteld
om nog een derde onderzoek te doen, geeft de ons ter beschikking gestelde en
hierbij afgedrukte plattegrond heel wat meer informatie dan in het rapport is
besproken. (zie afbeelding 2)
De oude kerk is in 1808 tot en met het fundament uitgebroken, waarbij, ook volgens het rapport,en zijn, de uitbraaksleuven met baksteenpuin zijn aangevuld,
zodat er behalve de contouren van het gebouw geen enkel criterium is overgebleven voor de datering van de oorspronkelijke bouw in steen.
Het rapport spreekt van 'luttele paalkuilen zonder aanwijsbare samenhang binnen
de fundering der kerk'. Rechts van het midden is echter een duidelijke reeks paalkuilen te zien. Ook links van het midden is een lijn van paalkuilen te onderkennen
en in deze lijn ligt een graf (18,17) dat een paar paalkuilen kan hebben overgraven. Elders in het rapport is sprake van 'ontelbare tot ca. 1.60 m beneden het huidige maaiveld reikende grafvelden'. Deze zijn in de plattegrond niet ingetekend.
Zij kunnen meerdere paalsporen vernietigd hebben.
De plattegrond maakt wel duidelijk, dat schip en koor enigszins scheef op elkaar
aansluiten. De twee reeksen paalkuilen liggen scheef in het schip, in het verlengde van de scheve lijn van het koor.
Strijbos constateert: 'Verder zijn in de opgravingen ook paalsporen aangetroffen,
die kunnen wijzen op een of meer houten kerken als mogelijke voorganger(s) van
de stenen kerk'."'
Terzelfder plaatse heeft Strijbos ook gewezen op het zeer uitzonderlijke, enig
bekende, voorbeeld van bij opgravingen gevonden altaarfundering van natuursteen. Volgens de voorschriften van de Romeinse liturgie moest een hoofdaltaar
vanaf de vaste grond niet alleen in natuursteen gefundeerd, zoals Strijbos zegt,
maar geheel in natuursteen worden opgemetseld.
In navolging van het oude testament koos men daarvoor in de oudste tijd van het
0
onbekaptenatuursteen, zoals men deze in de natuur
christendom bij voorkeur
vond. De plattegrond geeft duidelijk aan, dat de fundcringsrestanten uit dergelijke
zwerfkeien bestaan. Er is mij één dergelijk nog bestaand altaar uit de oudste tijd
bekend in de kerk van Wezeren zuidwestelijk van Sint Truyden. Dat altaar is ruim
twee meter breed en nauwelijks een meter diep. De pastoor vertelde mij in de jaren
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den de vroegere lijfeigenen eigenaar van de door hen bewerkte hoeven, terwijl zij
vijftig, dat hij zoals zijn voorgangers de H. Mis las met het gezicht naar het volk,
toen een onvoorstelbaar unicum. De plattegrond toont, dat het altaar van daarvoor een cijns betaalden aan de vroegere eigenaar en tienden aan de parochiekerk.
Meerveldhoven slechts ongeveer een meter in het vierkant was en dat de ruimte
Rond 1300 zal de parochie zijn overgegaan aan het kapittel van de Luikse kathetussen altaar en achterwand 21/2 meter bedroeg. De gewone plaats voor een altaar
drale
kerk van Sint Lambertus. Mogelijk is in die situatie Lambertus ook parochiein een kleine gothische kerk was dicht tegen de achterwand. Bovendien was zo'n
patroon
geworden. Voor 1400 vonden we nergens een parochiepatroon vermeld.
altaar veel breder. Met Strijbos mogen we aannemen, dat het hier het oorspronkeOm
een
einde te maken aan de misstand, dat de benoemde pastoor zich liet verlijke altaar betreft.
vangen door van jaar tot jaar willekeuring aangewezen priesters, bepaalde het
Wanneer in oude documenten sprake is van een kerk, wordt soms de term 'altare'
Luikse kapittel in 1306, dat de parochie bediend moest worden door een vaste
gebruikt."' Het stenen altaar was blijvend, de houten kerken moesten dikwijls herpriester en stelde het inkomen van de pastoor vast op de helft van de grote tiende
steld en vernieuwd worden.
en heel de kleine en novale tienden en de emolumenten, die de pastoor bij bepaalDe mogelijkheid van continuïteit van een of meer houten en een stenen kerk rond
de gelegenheden werden gegeven. De pastoor moest daaruit de verplichte bijdraeen zeer oud stenen altaar is hier duidelijk aanwezig.
gen aan het bisdom en aan de aartsdiaken betalen.
In feite blijken de pastoors na 1400 zich te hebben laten vervangen maar dan wel
Conclusie
door
een vaste priester.
Aan dc hand van deze beschikbare gegevens kunnen we in grote lijnen dc oudste
geschiedenis van de parochie Meerveldhoven reconstrueren.

Vanaf 1400 zijn meer gegevens over de parochie en de pastoors beschikbaar, zonder dat er echter een aaneensluitende geschiedenis van de parochie geschreven kan
Tegen 600 vestigde zich ter hoogte van het latere Cobbeek een groepje
worden.
Austrasisch-Frankische kolonisten, die in meerderheid christen waren, maar waarvan een minderheid de stap naar het christendom nog niet had kunnen zetten. Zij
NOTEN
hoorden onder de oerparochie Oirschot, maar begroeven hun doden ter plaatse van
het opgegraven grafveld. De christenen werden in liggende houding met bijgiften
1. Steph. Hanewinkel, Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meierij
begraven. De nog heidens gebleven leden van de groep werden gecremeerd en in
van 's-Hertogenbosch, Nijmegen 1803, blz. 406; A.C.Brock, De stad en meierij van
urnen bijgezet. De kolonie was eigendom van één persoon, aan wie de overigen in
's-Hertogenbosch of derzelver beschrijving,tweede afdeling, handschrift in fotocopie
lijfeigenschap verbonden waren, en omvatte niet meer dan ca. 18 personen.
uitgegeven door het streekarchief Langs Aa en Dommel, Veghel 1978, blz. 232.
Kort na 700 was naast deze ook een tweede kolonie vermoedelijk ter hoogte van
2. Voor uitgebreidere documentatie zij verwezen naar J. Lijten, Onderzoek naar het ontde latere Heskok en mogelijk nog een tussen deze twee in eigendom van één eigestaan van het christendom in Oirschot en omgeving(beperkt uitgegeven doctoraalscriptie), Oirschot 1983.
naar, die in het centrum van zijn grotere gebied een houten kerkje bouwde rond
J. Verbesselt, Het parochiewezen in Brabant tot liet einde van de dertiende eeuw 1: De
een stenen altaar van zwerfkeien en een van zijn mensen tot priester liet wijden
wording van de parochiën, Zoutleeuw 1950, blz. 44.
om de kerkelijke diensten te verrichten. Vermoedelijk waren toen alle leden van de
Episcopos
chorè = bisschop van het platteland: Lourdaux, collegedictaat Leuven.
kolonie christen. Van toen af werden de leden in of rond dat kerkje begraven.
Het parochiewezen, blz. 49.
Verbesselt,
4.
Tussen 765 en 779 was de kolonie, die toen 13 hoeven omvatte, met het kerkje
5. D.P. Blok, De Franken in Nederland, Bussum 1974, blz. 19.
eigendom van een zekere Gullint, die het geheel 'schonk' aan de abdij van Lorsch.
6. J.H.F. Bloemers, L.P. Louwe Kooijmans en 1-1. Sarfatij, Verleden Land. Archeologische
Deze abdij wees de inkomsten uit 2 van die 13 hoeven toe aan de kerk.
opgravingen in Nederland,Amsterdam 1981, artikel Meerveldhoven: Kolonisten
In 815 wist Alfger, een priester uit de bezittende klasse der Austrasisch-Frankische
begraven hun doden, blz. 126.
kolonisten, een accoord te sluiten met de abdij van Lorsch, waarin hij bedong, dat
jrg. 76 (1977) (H.
7. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse oudheidkundige hond,
de abdij hem voor de duur van zijn leven het pastoraat van Meerveldhoven toeHalbertsma) blz. 262.
wees met de inkomsten uit de 13 hoeven van Meerveldhoven en de 6 hoeven van
8. Dr. H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant 1, 's-Gravenhage 1979, nr. 11.
(Zie bijlage 1)
Neerpelt. Na zijn dood zou de abdij weer vrij over dat alles kunnen beschikken.
9. Camps, Oorkondenboek, nr. 15. (Zie bijlage 11)
Daartegenover schonk hij aan de abdij zijn bezittingen, in hoofdzaak gelegen in de
10. Ostorol vermoedelijk Oost-Oerle noordoostelijk gelegen van Zandoerle = Zuidoerle:
omgeving van het latere 's-Hertogenbosch, bestaande uit de kerk van Empel en
Lijten, Onderzoek, blz. 57.
ongeveer 7 hoeven met 25 daaronder horende 'mancipia' lijfeigenen.
11. A. v. Run, 'Historische gegevens over de Sint-Lainberni,s'-parochie en de Maria-kapel
De parochie Meerveldhoven omvatte toen 66 'mancipia'. Het is niet duidelijk of
te Meerveldhoven`, in Campinia jrg. 9 - 11, met name jrg. 9 (1979), blz. 49.
bij deze mancipia alleen de werkzame personen of ook de nog niet werkzame kin12. Enkel bewaard in het cartularium van liet Luikse kapittel van Sint Lambertus, gepuderen zijn meegeteld.
bliceerd door S. Bormans en E. Schoolmeesters, Cartulaire de Féglise Saint Lambert
Vermoedelijk is tot ongeveer 1300 de parochie Meerveldhoven in het bezit geblede Liège, dl. 3, Brussel 1898, nr. 937, blz. 69, met dank aan Dr. G. Venner van het
ven van de abdij Lorsch. In die tussentijd is dc lijfeigenschap verdwenen en werRijksarchief in Limburg, die mij een copie bezorgde. Daar deze uitgave slechts op wei-
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nig plaatsen aanwezig is publiceren wij in de bijlagen de complete Latijnse tekst naast
een uitgebreid regest. (Zie bijlage III).
13.

De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15-de en 16-de-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland,
ed. G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens,

Nijmegen 1968, dl. 1, blz. 209.
14. De oude dekenaten 1, blz. 209: 1473 Capella B. Marie noviter erecta.
15. Volksmisboek en vesperale,
Affligem 1929, blz. 1232.
16. Jacob Torsy,Die Eigenkalender des Deutschen und Niederlandischen Spraehgebietes,
Siegburg 1977, blz. 90.
17. Bulletin 1977, blz. 262 - 264.
18. Herman Strijbos,Kerken van heren en boeren, Bijdragen tot de studie van Brabants
Heem 37,'s-Hertogenbosch 1995, blz. 93.
19. Camps, Oorkondenboek,nr. 33 d.d. 1107.05.24: altare de Alburg, altare de Aleym,
altare de Gunsula (Woensel), altare de Sunna (Son), altare de Machera; nr. 43 d.d.
1142.12.22: villam que dicitur Empla et altare eiusdem ville; nr. 62 d.d. 1161.06.09:
altare de Aleym, Gunsula, Sunna et Machera.
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Kerkoerle?) 10 mudzaad land met weiderecht en recht voor 2 varkens in het bo
en 25 lijfeigenen, op deze voorwaarde, dat de abt hem voor de duur van zijn leven
dc kerk van Meerveldhoven toewijst met de 2 hoeven, die daarbij horen, en bovendien 11 hoeven met volledige dienstbaarheid en in Neerpelt 1 herehoeve
diensthoeven en 66 lijfeigenen.
Na zijn dood zullen beide bezittingen aan de abdij terugkeren.
nr. 15.
Oorkondenboek,
Publ.: Camps,

Bijlage III
1306.09.28

Luik

Datum anno Domini M" CCC" sexto in vigilia beati Mychaelis archangeli.

Arnoldus van Blankenheym, proost, meester Johannes, deken, de aartsdiakens e
het hele kapittel van de grote kerk van Luik oorkonden, dat hen aangaan
parochiekerk van Meerveldhoven met recht van begraven en dopen, waarvan
Bijlage I
het collatierecht hebben, de klacht heeft bereikt, dat daar in vroeger tijden en p
vergissing ook thans nog de gewoonte heeft bestaan, dat de pastoor zich, in stri
765.07.20/779.03.07.
met de kerkelijke voorschriften, van jaar tot jaar laat vervangen door priesters
zich een gedeelte van de inkomsten toeëigent.
Aantekening in het boek der bezittingen van de abdij Lorsch (Codex
Daarom bepaalt het kapittel, dat in de toekomst de parochie van Meerveldhov
Laureshamensis).
een vaste pastoor zal hebben om dc kerkelijke sacramenten te bedienen en w
hem als vergoeding toe: de helft van de grote tiende, de hele kleine en novale tien
Gullint droeg over aan de abdij in het graafschap Taxandrië (Debsandara) in het
den en de giften en het verval, die hem als pastoor gegeven worden.
dorp Martfelde: 13 hoeven met lijfeigenen en 1 kerk.
Daaruit zal hij de verplichte bijdragen aan het bisdom en aan de aartsdiaken bet
In de marge staat aangetekend, dat deze overdracht plaats vond onder abt
len.
Gundeland, die in functie was van 765.07.20 tot 779.03.07.
De andere helft van de grote tiende en de cijnsen aldaar blijven inkomen van
kapittel.
Publ.: Camps,
Oorkondenboek,
nr. 11.
Op verzoek van het kapittel wordt deze regeling goedgekeurd door bi
Theobaldus van Luik en door de aartsdiaken van Peel- en Kempenland, 0
Nassau.
Bijlage II
De akte was gezegeld door de bisschop,de aartsdiaken en het kapittel.
BIJLAGEN

815.01.28/816.01.27.

Luik
1306.09.28
Aantekening in het boek der bezittingen van de abdij Lorsch (Codex
Laureshamensis).
Afschrift: Cartularium van het kapittel van Sint Lambertus te Luik, nr. 489,
247 (14' eeuw).
In het tweede jaar van koning Lodewijk (de Vrome) droeg Alfger over (aan de
abdij) in de gouw Taxandrië of Teisterbant: in het dorp Empel 1 kerk en 1 hoeve
Universis presentes litteras inspecturis Ar. de Blankenhem, Dei gratig prepositu
met weiderecht, in Hunsete (Hoenzadriel?) 3 hoeven, in Hedel 1/2 hoeve, in magister Johannes, decanus, archidyaconi totumque capitulum maioris ecc
Orthen 10 mudzaad land met weiderecht en recht voor 2 varkens in het bos, in
Lcodicnsis salutem in Domino sempiternam cum notitia veritatis.
Frequens querela fide dignorum nobis exhibita continehat, quod in ecclesia de
Rosmalen 1 hoeve met weiderecht en recht voor 6 varkens in het bos, in Herpen 1
hoeve met weiderecht, in Engelen 1/2 hoeve en in Ostorol (Oostoerle
Merfelt
= ad nostram collationem seu presentationem pertinente, que parochialis
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fuit et est, cymiterium et baptisma babens, in qua presbiter eiusdem ecclesie tenetur et consuevit populo ipsius ville ecclesiastica conferre sacramenta, consuetum
fuit retroactis temporibus et hactenus observatum per errorem, contra rationem et
canonicas sanctiones, de anno in annum presbiteros poni et sibi aliqua de nostris
redditibus, quos habemus ibidem, pro sustentatione sua cxhiberi, cum tamen
ecclesie, maxime parochiales, habere debeant presbiteros et rectores perpetuos,
quibus de bonis et proventibus ecclesie competens portio est assignanda, unde sustentationem vice comode habere possint et iura episcopalia ac archidyaconalia persolvere debito modo.
Nos igitur erroribus viam precludcre cupientes et quod hactenus negligenter et
nimis provide actum est in premissis in melius reformare volentes, diligenti tractatu prehabito ac communi consilio omnium nostrum, statuimus et ordinamus,
quod prefata ecclesia de Merfelt decetero perpetuum habeat presbiterum seu rectorem, qui populo dicti loci omnia conferat ecclesiastica sacramenta, ipsique presbitero seu rectori de bonis et proventibus ipsius ecclesie, quos habemus ibidem,
assignamus per eandem ordinationem medietatem maioris decime, minutam et
novalem decimal totas, cum oblationibus suis et aliis obventionibus, que ad ipsam
ecclesiam et altare eiusdem proveniunt et provenient, pro beneficio suo in perpetuum obtinendas; ceteram autem medietatem maioris decime omnesque census
nostros quos ibidem habemus nobis reservantes a nostro capitulo perpetuo obtinendos.
Rogantes in Christo patrem et dominum nostrum, dominum Th. Dei gratia
Leodiensem episcopum et venerabilem virum G. de Nassou, dicti loci archidiaconum, ut tam pie ordinationi nostre" suum dignentur adhibere consensum et omnia
supradicta laudare, approbare et auctoritate sua confirmare.
Nos vero Theobaldus, Dei gratia Leodiensis episcopus supradictus, pia ac devota
mente ordinationem huiusmodi annuentes, ipsam ordinationem et premissa in litteris presentibus contenta et narrata laudamus, approbamus et auctoritate nostra
pontificali cum interpositione decretis nostri presentia stripti patrocinio et sigilli
nostri appensione confirmamus et communimus.
Nos etiam G. de Nassou. archidiaconus predictus nostros consensum et auctoritatem quantum in nobis est premissis impertimur.
In quorum omnium testimonium et munimen nos, prepositus, decanus, archidiaconi et capitulum, sigillum ecclesie nostre, nos vero archidiaconus predictus sigillum maius curie nostre presentibus litteris duximus apponenda.
Datum anno Domini M" CCC" sexto in vigilia beati Mychaelis archangeli.
a. Gecorrigeerd. In de tekst staat: pia ordinatione nostra.
Publ.: S. Bormans en E. Schoolmeesters,
Cartulaire de l'église Saint Lambert de
Liège, dl.3, Brussel 1898, nr. 937, blz. 69.

II.

PETER WOUTER GOOSSENS,
SECRETARIS VAN OERLE EN ZIJN FAMILIE
door J. Stalpers

Weinig archiefboeken zijn minder interessant en informatief dan die waarin de
civiele processen worden aangetekend, de z.g. rol: het ene formele bericht na het
andere. Het valt dan des te meer op als in de Oerlese rol-boeken ineens verschijnt,
Mr peter wougeheel buiten de orde van die normale informatie, de mededeling
ters oudt secretaris alhier is gestorven int jaer ons heerera geboirte een duysent
Hij is
seshondert vier ende vijfftigh op den 25sten feb. nachts ontrent een
ure".
daarmee de enige persoon uit Oerle in de l7de eeuw van wie naast de datum ook
het stervensuur bekend is. Hij moet, zo lijkt het, veel betekend hebben, als zijn
dood zo uitdrukkelijk vermeld wordt. Bekend is dat de secretaris van de gemeente, hoewel hij in de stukken vrij zelden met zijn naam naar voren komt, een ontwikkeld iemand moest zijn, die de wet kende, kon oordelen, formuleren en adviseren. Samen met de pastoor en de schoolmeester behoorde hij tot de ontwikkelden. Peter Wouters zal zeker regelmatig een praatje hebben gemaakt met
schoolmeester van Oerle in zijn tijd, Aert Cottereels.
. inv.nr
Er resteren niet veel boeken meer die van zijn hand zijn: alleen RA Oerle,
Ad maiorem
Dei
265, dat als frontblad heeft - vroom en in mooi handschrift
-:
Gloriam. Prothocol begonst Int Schrickel Jaer Ons Heren Duijsent sessehondert
veertich. Bij mij Mr Peter Woutersz Secretaris van Oerle en Merefelthoven Tot
meerdere eere Godts Amen.
Wie was Peter Woutersz? En hoe zag zijn familie er uit? Met zeer grote waar
schijnlijkheid is hij de laatste katholieke secretaris van Oerle van v6ér 1648, toen
de openbare functies hij voorkeur naar protestanten gingen. Hij zal zijn opgevolgd
door Peter van Aken. Omdat in 1665 nog zeker 7 van zijn 9 kinderen onmondig
2
' Hij
huwt dan omtrent
zijn zou zijn geboortejaar te stellen zijn op rond
1610.
1635/1640 Godefrida van Breugel, dochter van Goyaert Adriaen van Breugel
schout van Oerle tenminste in de jaren 1623-1626. De kinderen van Peter Wouters
nemen de familienaam Goossens aan, naar de naam van de overgrootvader. Een
enkele keer krijgt Peter Wouters zelf Goossens aan zijn naam toegevoegd?
Van de 9 kinderen zijn er 8 in akten terug te vinden, t.w.
Wouter Goossens. Hij is mondig in 1665 als Godefrida, weduwe van
1.
Peter Wouters, en haar kinderen Wouter Goossens, praktisijn te Eersel
machtigt? In 1685 is hij momber met zijn zwager Wijnant Wijnants als
5
)
toesiender over de dochter van zijn broer Adriaan.
Adriaan Goossens. Hij is eveneens mondig in 1665, dus geboren rond
2.
1640. Hij trouwt Catharina van Buerden, bij wie hij een dochter Anneke
heeft.5 ) President van de schepenbank van Oerle en Meerveldhoven in
1669. Hij wordt vermeld als verkrijger van de goederen die aan zijn moeder kwamen uit de nalatenschap van Peter Wouters, en door deze laatste
gekocht van Jonker Jan Baptist van Borchgrave. Adriaan overlijdt aldaar
24-11-1683.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

Ida Goossens, trouwt Henrick Lamberts.
Cathelijn Goossens, trouwt in eerste echt Jan Gerards de Blocker, hertrouwt Jacob Cornelis Roots. Zij is als `Cathelijn Jan Gerarts' meter hij
de doop van twee kinderen van haar zus Willemijn, op 3-3-1675 en 1710-1678, dc eerste keer namens haar zuster Jenneke Goossens,
begijntken.
Willemijn Goossens. Zij trouwt Wijnant Wijnants, geboren omtrent
1644.6 ' Uit dit huwelijk zijn van twee kinderen de dopen bekend, t.w.
1. Anna, gedoopt 3-3-1675 Oerle (ss Wouter Goossens, Jenneke
Goossens, begijntken, in wiens nacm heeft gestacn Cathelijn Jan
Gerarts). Zij overlijdt 14-1-1759, 84 jaar oud.
2. Wilm, gedoopt op 17-10-1678 Oerle (ss Heer Jan Maurus, Cathalijn
Janssen). Hij huwt Willemijntje Schuts. Als hun zoon Wijnant
Wijnans, meester-kleermaker te Kerkoerle, in 1758 het huis van zijn
vader verkoopt moet de coper aan een oude vrijster van in de taptig
jaares Anna Wijnants genaenid al haer Leeven Huijsvesting en vuur
7
en Ligt geven.
)
Willemijn is overleden 13-9-1679. Wijnant Wijnants hertrouwt met
Dircken. Uit dit laatste huwelijk zijn geboorten bekend uit 1681, 1682,
1684 en 1686. Wijnant Wijnants overlijdt 7-2-1719.
Anneke Goossens, wordt begijn in Turnhout. Jan Wouter Heeren, herbergier op Kerkoerle in de Drij Swaenen, neemt in 1665 op zich
suster
Anneken daarheen te brengen als deel van een contract, waarbij
Godefrida en haar kinderen hetbrouwgetou
aan hem verkopen.8 '
Jenneke Goossens, volgt haar zuster Anneken als begijn op het begijnhof
9
in Turnhout. Zij worden beiden in 168.6 als zodanig vermeld.
'
1
Goyaert Goossens. ') Overleden vóór 12-6-1684.

Er moet nog een 9de kind van Peter Wouters en Godefrida zijn geweest; een Peter
is waarschijnlijk, die dan lettend op het begraafboek van Oerle getrouwd is
geweest met Cathelijn en een zoon Frans heeft.
De familie Goossens behoorde, zoveel is duidelijk, tot het kleine paticiaat, dat studerende zoons had die bestemd zijn voor publieke functies. Zij zijn daarom minder honkvast. Tot zulke families behoren ook de van Breugels. Vermeld is al dat
de vader van Godefrida, Adriaen Goyaert van Breugel, schout was van Oerle en
Meerveldhoven. Hij moet overleden zijn voor 23-2-16548, als 'de erven van
Godert van Brogel' worden vermeld. Zijn zoon Cornelis van Breugel krijgt van
schepenen van Oerle in 1665 een attestatie.w Zij verklaren daarbij dat Cornelis
van Breugel, notaris en praktisijn in rechte te Oerle, gesproten is van eerlijke
ouders, die in hun leven bediend hebben het schout-ambt, zoals ook Cornelis van
Breugel ettelijke jaren geleden alhier loffelijk bediend heeft het presidentsambt,
en zijn eerdergenoemde functie (= het notariaat) mede loffelijk is bedienende.
Cornelis van Breugel wordt vermeld als president-schepen van 1656 tot en met
1658. Die attestatie houdt in dat hij vertrokken is.
Cornelis en Godefrida hadden een zuster Eijcken, die getrouwd was geweest met
Jan Willem Rooyaackers, uit welk huwlijk een zoon Gilliam. De schepenen schrijven: Deze Gilliam, oud 23 jaar, geboortig van Oerle, is op 19-6-1689, 'oude stijl',
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dood gevonden in dc Maas hij Hedel. Hij had enige tijd in Brussel gewoond bij
en daar tot ontlasting van zijn moeder zuinig
een mscammer ofte peerdencooper
levend wat geld gespaard. Hij woonde juist weer een half jaar in Oerle bij zijn
moeder thuis. Hij is met Adriaen Philips naar de Hinthamer markt gereisd en was
van plan daarna samen met een paar mensen naar dc Beusecomse markt te gaan»)
Eijcken van Breugel
`Eijndende hiermede de schepenen dele Naere verclaaering'.
overlijdt te Oerle op 10-6-1710.
NOTEN
Oud-Rechterlijk Archief Oerle, inv.nr . 250 f. 30vo
ORA Oerle, inv.nr . 268 f. 92 (19-9-1665), Raad en Rentmeester van Brabant R 133 f.
25
3. ORA Oerle, inv.nr . 252 f. 44 (22-1-1685)
4. Notarieel Archief Oirschot, inv.nr. 5148 f. 64 (20-3-1665)
5. ORA Oerle, inv.nr. 252 f. 33 (24-1-1685)
6. ORA Oerle, inv.nr . 270 f. 7 (1681)
7. ORA Oerle, inv.nr. 279 f. 134vo (25-5-1758)
8. NA Oirschot, inv.nr. 5148 f. 66 (20-3-1665)
9. ORA Oerle, inv.nr. 271 f. 1 (1686)
10. ORA Vessem inv.nr. 28 1609-1670, f. 99 (2-9-1670) en ORA Oerle inv.nr . 252 f. 39
(12-6-1684)
I1. ORA Oerle, inv.nr . 269 f. 1 (28-11-1665)
12. ORA Oerle, inv.nr. 293 f. 192 (9-7-1689)
1.
2.
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III.

BORG ZIJN: EEN LAST
door H. van Helmont

Zoals bekend werden vroeger borg- of ontlastbrieven afgegeven door de schepenen van een gemeente waar iemand geboren was, wanneer deze persoon zich in
een andere gemeente vestigde. In zo'n brief werd door de schepenen beloofd dat
hun "inboorling" nooit ten laste zou komen van de Armenkas van de gemeente van
vestiging, maar zonodig onderhouden zou worden door de Armen van de gemeente waar de persoon geboren was.
Vaak betrof een dergelijk onderhoud incidentele bedeling in b.v. brood of kleding.
In het hieronder beschreven geval is er echter sprake van een persoon die waarschijnlijk zijn gehele leven uit de Armenkas gealimenteerd moet worden, hetgeen
een zware aanslag op die kas zou betekenen. Het is daarom niet verwonderlijk dat
heide betrokken dorpen kost wat kost de verplichting tot zorg voor die persoon bij
elkaar proberen neer te leggen.
Op 30 januari 1723 legt Jenneke, dochter van Nicolaas Pauls, ongeveer 70 jaar en
geboren te Woensel, een verklaring af voor de schepenen van Son ten behoeve van
de Armmeesters van dit dorp".
Ze verklaart dat ze, toen ze zwanger was van haar zoon Jan en getrouwd te
Woensel met Goort Hermans, door de schepenen van Son, waar ze toen woonde,
verscheidene malen is aangemaand om te Woensel een borg- of ontlastbrief te
halen. Deze heeft ze herhaaldelijk verzocht of laten verzoeken, uiteindelijk aan
Peeter Schulders, toen president-schepen van Woensel. Deze zei dat de borg- of
ontlastbrief wel 2 rijksdaalders zou kosten, dat ze beter in Woensel het kind kon
krijgen en het geld voor de kraamkosten gebruiken.
Ze heeft toen op Vlokhoven, in het huis van haar moeder Lijsken Huijbert Hermans,
haar zoon Jan Goorts ter wereld gebracht en hem in Woensel laten dopen. De regenten of de Armmeesters van Woensel hebben Jan ruim 20 jaar voorzien van kleding.
Op dezelfde dag legt Jenneke ook een verklaring af voor notaris van Zutphen, ditmaal ten behoeve van de Armmeesters van Woenser. Ze verklaart dat ze sinds ze
met Goort Hermens getrouwd is altijd in Son heeft gewoond. Ze"van
heeft Jan,
haeren innocenten soone op de karre onder wegen
zonder gecraemt",
te weten,
omdat het nacht was, op welke grond ze verlost is; maar ze weet wel dat ze toen
niet bij een Vlokhovens of Woensels huis was. Ze is dezelfde nacht met die kar
weer naar haar huis gereden.
Ze bevestigt deze verklaring op dezelfde dag onder ede voor de schepenen van
Woensel. Ook Catalijn Pauwels en Maria Andriessen verklaren op diezelfde 30
januari, dat Jan niet te Vlokhoven is geboren''.
De verklaringen van Jenneke zijn tegenstrijdig. Men krijgt de indruk dat er van de
kant van de schepenen van Son en die van Woensel behoorlijke druk op haar uitgeoefend werd om de hen welgevallige waarheid te vertellen.

Dat de zaak van belang werd geacht blijkt uit de verschillende andere verklarin4
'.
gen voor schepenen van Son, afgelegd op 1 februari 1723
Hendrik van der Lit, president-schepen te Breugel, verklaart dat Goort Hermans
en Jenneke diverse malen zijn aangezegd borg- of ontlastbrieven te bezorgen tot
zekerheid van de Armen van Son, voor het geval hun kinderen tot armoede mochten komen te vervallen.
Maria, huisvrouw van Jan Willems van de Ven, heeft gezien dat Jenneke, gezeten
op een kar, van Son naar Woensel is gebracht, waar ze, zoals ze gehoord heeft, is
bevallen van een zoon genaamd Jan.
Geeraart van Oorschot en Maria, weduwe van Klaas Aarts, verklaren dat op 30
januari 1723 notaris van Sutphen, Peeter Jan Tijsen, Willem Teuws Dikkens en
Lammert den Schutter, volgens hun zeggen namens de regenten van Woensel, bij
Maria op bezoek zijn gekomen. Zij vroegen o.a. aan Jenneke of haar zoon Jan niet
in Son was geboren, waarop Jenneke antwoordde dat zij Jan gebaard had in de
koestal van Jan Ruulens. De mannen uit Woenscl bleven proberen haar de verklaring te ontlokken dat haar zoon in Son was geboren en dreigden anders de handen
van haar af te trekken, maar Jenneke bleef ontkennen. Zij is toen tegen haar wil op
een kar gezet en naar Woensel gevoerd en de dag daarop weer thuis gebracht.
Aaleken, de huisvrouw van Geeraert van Oorschot, hoorde toen Jenneke op de kar
gezet was, dat ze tegen die personen van Woensel zei dat ze haar meenamen om
haar dronken te voeren zodat zij een valse eed zou plegen, maar dat ze dat nooit
zou doen.
Op dezelfde dag begeven zich, op verzoek van Hendrik Jan Gerrits, regerende
armmeester van Son, Hendrik van der Lith en Jan Lammers van Ham, schepenen
van Breugel, met de secretaris, naar het huis van Jenneke, om haar de verklaring
voor te lezen die ze op 30 januari had afgelegd en om haar onder ede te laten
bevestigen, dat de secretaris haar de verklaring had voorgelezen en haar ha
gevraagd of hetgeen ze verklaard had waar was. Jenneke antwoordde dat ze niet
gehouden was voor hen de eed af te leggen, maar dat hetgeen ze verklaard had, de
5
'.
waarheid was
6
' komen we posten tegen
In de Armenrekening van Son van kerstmis 1721 tot 1723
die betrekking hebben op deze zaak: op 2 april 1723 hebben de redanten betaald
aan de heer Hendrik van der Lith, notaris, wegens gedane diensten voor de Armen
alhier inzake het proces tegen die van Woensel over de simpelen gedaan, 2 gld. en
10 stuivers. Een andere post betreft een betaling wegens bodeloon van zekere brief
die uit Den Haag kwam wegens de simpelen.
Uit deze posten wordt duidelijk dat dc zaak inmiddels op een hoger niveau dan dat
van de schepenen van Son en Woensel werd uitgevochten en wel in Den Haag.

Inderdaad vinden we in het archief van de Raad van Brabant eind 1723 een verzoekschrift van de officier, schepenen en predikant van Son, als provisoren van de
Armen aldaar'', met de volgende strekking:
Zekere Jenneke, dochter van Nicolaes Pauwls, geboren te Woensel, getrouwd
geweest met Goort Hermans, is tot armoede vervallen en is in Son woonachtig. Zij
is daar onderhouden uit de Armenkas van Woensel.
Toen zij voor de eerste maal zwanger was, hebben de indieners van het verzoek-
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schrift niet willen toestaan dat zij in Son een kind zou krijgen, zonder eerst van de
regenten van Woensel te hebben een borg- of ontlastbrief ontvangen te hebben,
zodat het te baren kind niet ten laste van de Armen van Son zou komen. Zij kon
deze brieven niet krijgen en was genoodzaakt het kind in Woensel te baren, alwaar
zij een dochter kreeg, genaamd Maria.
Terug in Son is zij opnieuw zwanger geraakt en heeft zij weer een kind in Woensel
gekregen, genaamd Jan.
Zij is weer teruggekeerd naar Son en is daar met haar kinderen blijven wonen. De
regenten van Woensel zijn haar blijven onderhouden. Toen zij jong en 'kloek' was
waren de aalmoezen van de regenten van Woensel, met hetgeen zij zelf wist te verdienen, genoeg om zichzelf en haar twee kinderen op een sobere manier te onderhouden.
Nu Jenneke oud is geworden is zij niet in staat om voor zichzelf en voor haar zoon
Jan, die van zijn verstand is beroofd en zinneloos, iets te verdienen. De regenten
van Woensel onderhouden haar, maar willen niet omzien naar de zinneloze Jan.
Hij is onbekwaam om zijn brood te verdienen, zich te reinigen en te kleden, en
zichzelf tegen water en vuur te beschermen. Te vrezen valt dat hij, genoodzaakt
om 's nachts op straat te slapen, door honger, kommer en armoede zijn leven treurig zal eindigen, ofwel aan de ingezetenen van Son door brand of anderszins enig
ongeluk zal toebrengen.
De indieners van het verzoekschrift verzoeken de Raad van Brabant om de regenten van Woensel te gelasten het onderhoud van de zinneloze op zich te nemen en
hen daarvan te ontlasten.
In de marge:Fiat mand. van daags. Actum 28 oktober 1723.
Het besluit op het verzoekschrift bij de Raad van Brabant heb ik niet kunnen vinden in het archief van deze instelling.
De Armenrekening van Son van kerstmis 1723 tot kerstmis 1725') maakt echter
zeer waarschijnlijk dat de zaak ten voordele van de regenten van Woensel is uitgevallen: een post vermeldt dat Jan Gerarts Verhoeven heeft aangenomen Jan
Goorts de simpelen voor 35 gld. jaarlijks.
NOTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Son Rechterlijk Archief inv.nr. 50, f. 54r.
Eindhoven Notarieel Archief, 159 akte 2
Eindhoven N.A., 159 akte 3
Son R.A., inv.nr. 50 f. 55r. en 57r.
Son R.A., inv.nr. 50 f. 56v.
Son Administratief Archief, inv.nr . 1125
Archief Raad van Brabant, inv.nr . 219
Son A.A. 1126

IV.

KEMPISCHE CURIOSA 43
HET HOOGALTAAR VAN DE OIRSCHOTSE
SINT-PETRUSKERK
door J. Lijten

Reeds tweemaal schreven wij over dit hoogaltaar. In het boekje over de Oirschotse
kerk schreven we op gezag van een kunsthistoricus, die vermoedelijk beïnvloed
was door het bouwjaar van een der zijaltaren (1766), dat dit hoogaltaar zou dateren uit de tweede helft der achttiende eeuw."
In het voorgaande nummer van Campinia kwamen we - op niet helemaal zekere
2
gronden - tot een datering rond 1700.
'
Dr. G.H.A. Venner van het rijksarchief in Limburg maakte ons attent op twee
publicaties, die meer zekerheid geven en uitgebreidere bijzonderheden omtrent de
voorgeschiedenis van dit altaar?

Blijkens een aantekening in het kerkarchief van Echt door de toenmalige pastoor
Fr. Delsing is het altaar gemaakt in 1699 en heeft het ongeveer 300 patacon
gekost, waarvan 30 patacons zijn bijgedragen door de pastoor zelf, 80 door Mr.
Clant, 25 door kanunnik Bres te Susteren en 30 door Trinke van Sin zaliger.
Het altaar is pas geconsacreerd op 22 oktober 1722 door de toen nieuwbenoemde
bisschop van Roermond Fr. Lud. Sangucssa, waarbij relikwieën van de martelaren
Georgius en Mauritius werden ingemetseld.
In 1854 werd het barokaltaar in Echt vervangen door een neogothisch naar de
mode van die tijd. In dit nieuwe altaar werden dezelfde relikwieën met het bijbehorend document opnieuw ingemetseld bij de consacratie door de toenmalige
Roermondse bisschop Paredis. De barokke opbouw van het altaar werd overgedragen aan de kerk van (Helden-)Panningen, waar het tot 1931 in de oude kerk
stond, die in dat jaar gesloopt werd. Daarbij is het altaar overgebracht naar de
nieuwgebouwde kerk, waar het in 1937 door J.H.A. Mialaret beschreven werd.
Deze architect noteert: 'Het altaar heet afkomstig te zijn van Echt'. Hij dateert het
`omstreeks 1700'. Dit blijkt dus accuraat te zijn.
Het altaarstuk beschrijft hij als voorstellende 'Maria en Jozef met den twaalfjarigen Christus huiswaarts keerende; doek omstreeks 325 x 215, van boven afgerond;
school van Rubens in den trant van Gerard Seghers; laatste kwart zeventiende
eeuw'. Het doek zal dus voor dit altaar geschilderd zijn, toen dit in de kerk van
Echt werd opgesteld, maar was in de oorlog zo beschadigd, dat het niet te herstellen was. Luc. van Hoek heeft voor het altaar in Oirschot de verrezen Christus
geschilderd.
In de nis boven het altaarstuk stond in Panningen het beeld van de Moeder van
Smarten, de patrones van die kerk. Vermoedelijk zal in Echt daar het beeld gestaan
hebben van de H. Landricus, de plaatselijke kerkpatroon. Heel toepasselijk is in
Oirschot de kerkpatroon Sint Pieter afgebeeld.
Apart zijn de afbeeldingen op de voorzijde van de predella (de verhoging achter
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Hoogaltaar in de kerk van
Panningen (1937)
oto uit J.H.A. Mialarat, De
Nederlandse monumenten ....

de altaartafel, waar de kandelaars op staan). Mialaret noemt ze 'toegevoegde, naïef
gesneden paneeltjes uit de zestiende eeuw'. Zij zijn dus vermoedelijk hergebruikt
en mogelijk afkomstig van een ouder altaar. Het zijn voostcllingen van vier voorafbeeldingen van de Eucharistie uit het oude testament: de offers van Abel, Noe,
Melchisedek en Abraham.
De naam van de maker van het altaar hebben we niet gevonden.
Na de vermelde omzwerving heeft het altaar in de Oirschotse kerk een waardige
plaats gevonden.

NOTEN
J. Lijten, St. Pieter Oirschot, Regensburg 1998, blz. 9.
J. Lijten, 'De Oirschotse Sint-Petruskerk na 1800', in Campinia jrg. 28 (1998), blz.
110.
Ad Welters, 'Bijdragen tot de geschiedenis van de parochie Echt', in Publications de
la société historique ei archéologique dans le Limbourg à Maestrichi, tome LIX, troisième serie, lome IV, Maastricht 1923, blz. 44 e.v.
dl. V de
J.H.A. Mialarct,De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst,
provincie Limburg, tweede stuk: Noord-Limburg, 's-Gravenhage 1937, blz. 84.

Afbeeldingen op de predella
foto's uit J.H.A. Mialarat, De
Nederlandse monumenten

'fie. van Kaal en Abel

o er van Melchisedeck

o er van AbrelLim
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V.

GENEALOGIE VAN GINHOVEN
door A. Neggers

De familie van Ginhoven woont al in de vijftiende eeuw te Spoordonk onder
Oirschot. De oudst bekende stamvader, Henrick Goijaerts van Ghijnhoven, wordt
ook DIE LUBBER of LUBBERS genoemd; aan hem ontleent de Lubberstraat te
Spoordonk vermoedelijk haar naam".
De naam van Ginhoven duidt op een toponiem. Van der Aa noemt GEENHOVEN 2) als
een gehucht in de gemeente en 1/4 uur ten noorden van Valkenswaard, 35 hectare
groot. Tegenwoordig is het een (nieuwbouw)wijk in het noordwesten van
Valkenswaard.
Er is nog een andere toponymische aanduiding bekend, die in relatie staat tot
Oirschot: op 1-2-1395 oorkondt Hertogin Johanna uit getuigenissen te hebben
bevonden, dat deken en kapittel van Oirschot vanouds het recht bezitten eenmaal
per jaar met hun gevolg een maaltijd, overnachting en ontbijt te genieten op het
goed GHINHovEN onder Mierde".
De familienaam wordt met name in de doop-, trouw- en begraatboeken van
Oirschot vaak verbasterd. Enkele voorkomende vormen zijn: VAN GENUWE, VAN
GENEVEN, VAN GINNUVE, VAN GENEUVEN en VAN GIENNOVA.
Behalve te Oirschot komt de familienaam vooral voor in West-Brabant. Zo heten
de afstammelingen van (de broers?) Cornelis Clasen en Petrus Clasen te Alphen
(omstreeks 1630) ook van Ginhoven.
Daniël Michiels van Geenhoeven laat tussen 168.1 en 1684 vier kinderen dopen te
Teteringen. Zijn nageslacht woont te Oosterhout en Made.
En in Baarle-Nassau komen Cornelius van Ginhoven uit Meel (1760), en
Guilliam 4' van Ginhoven uit Meerle voor. De laatste trouwt voor de schepenen van
Baarle-Nassau op 20-2-1797 met Maria van Gestel.
En dan is er ook nog een gereformeerde familie Ginhoven (zonder het voorzetsel)
te Helmond, die een aantal schoolmeesters voortbrengt". Uit deze familie stamt
ook Antony Ginhoven, gereformeerd schoolmeester te Berlicum, die aldaar overlijdt op 14-11-1799.
Terug nu naar Oirschot. Daar komt in de zestiende eeuw ook Goijart Goijaerts van
Ginhoven voor. Hendrick Everarts van den Vloege "die men heijt Heijn Erven"
draagt op 2-1519 een stuk land in de hertgang van Straten op aan Goyart Goyaerts
van Ginhoven 6 ). Goijaert is (kennelijk) de vader van Jan Goijarts van Ginhoven,
die trouwt met Geertruij, dochter Jan Jongen. Rutger Jan Bierkens verkoopt op 411-1522 een "huijs met een stuk lants daaran, 41 roeden samen groot, hertgang
van de Kerkhof" aan Jan Goijarts van Ginhoven". Jan verkoopt datzelfde huis
"met oick eenen affwech" op 17-4-1525 aan meester Wouter Boots, chirurgijn'.
Elisabeth Jan Rondendochter, Rutger Gerits als man van Heijlwich, en Jan
Goyaerts van Ginhoven als man van Geertruij, heide dochters van Jan Jongen en
Henricxken Jan Srondendochter delen op 1-5-1530 de nalatenschap van heer Jan
Jan Sronden. Ruiger en Jan erven een heiveld in de Notel, en een akker op de
Kerkhof, geheten "Heer Jans Rondenhuchten"". Jan verkoopt zijn deel van de

erfenis op 1-3-1531 aan Rutger Gerits, zijn zwager". Over die erfenis ontstaat vervolgens "seekere differentie, twist en discord" tussen de erfgenamen"'.

Goijaert en Jan behoren waarschijnlijk tot dezelfde Oirschotse familie van
Ginhoven, waarvan de genealogie begint hij:
I.

Henrick Goijaerts VAN GHIJNHOVEN" die men heijt die Lubber, wordt al
in 1467 in Oirschot vermeld. In mei 1488 wordt Henrick ook "van Weerd, die
men heijt die Lubber" genoemd, als hij met Kathelijn, zijn vrouw en Hijn die
Lubber, zijn zoon, aan Jan van Dormalen en Jan Goijart Persoens een mud
rogge erfpacht uit huis en hof verkoopt'". Komt hij misschien van Weert?
Henrick trouwt met Margariet Willem van Spul.
De kinderen van Henrick en Margriet zijn:
1. Henrick, volgt Ila.
2. Andries, volgt 11b.
3. Margriet, trouwt Herman Art Voss. Hun kinderen zijn''': Arnt, Everart,
Henrick, Goeijart, IJda, die trouwt met Jan Peters van Boxtel en
Geertruijd, huisvrouw van Jan Henricksx van Oesterwijck. Broers en zusters Voss dragen op 7-1-1508 "alsulcken gueden als hon aengecomen
ende verstorven is na de doot van hun vader" over aan Arnt, hun broer' 5 '.
Henrick Goijaert van Ghijnhoeven is de "swagher" van Jan Danels (S)chuermans'''.
Hij belooft op 2-10-1468 aan Claeus Henric Slepsens "tot sijne behoef" en
ten behoeve van Marie zijn nicht, dochter van Goyard Slaets een 1/2 mud
rogge uit een stuk beemd, geheten de Waeij te Spoordonk'''.
Op 25-3-1470 belooft Henric die Lubber 5 mudde rogge te betalen aan
Wilhem Vos'''.
Op 6-5-1470 hebben Baat, de weduwe van Henric Oesten en Henric haar
zoon, voor hemzelf en voor Jan, zijn broer "quijt geschreven" aan Henric
Goijarts van Gheenoven "alsulcken somme van 18 peters die Henric voorschreven geloeft hadde te sullen betalen"''.
Jan Willem van Audenhoven "die men heijt die Gruijter" gelooft op 20-71476 aan Henrick Goijaerts van Ghijnhoven "die men heijt die Lubber" ten
behoeve van hemzelf en van Margarijt, zijn vrouw, dochter van Willem van
Spul en Henrick zijn zoon 1 mud rogge uit een huis en hof, 18 lopensaets, te
Spoordonkh'").
Henrick, zoon Goeijaerts geheten Lubbers, en met hem zijn zoon Henrick
geloven op 19-10-1484 aan Korstiaan Hessels van Gemerts een peter "erfgelts uijt huijs, hof, 3 lopensaet lands tot Spoerdonck"2 ".
Op Sinte Dinggensdacht 1498 belooft Meeuw die Momber aan Henrick die
Lubber "de autste van jaren" 4 peter aan Henrick of, in het geval dat Henrick
"sieck of dool waer", aan Henrick zijn zoon"'.
Henrick is overleden na 17-9-1508, als hij met zijn zoon Andries nog "volcomen quitantie" ontvangt van de nabestaanden van Wilhem Peter
Roeffssoen, voor nakoming van het zoenaccoord.
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Ila Henrick Henricks VAN GINHOVEN alias Heijn die Lubber, is hij een onbekende vrouw de vader van:
1. Antonius, volgt lila.
2. Geertruijt. Anthonis Henrick van Ginhoven en Geertruijt, zijn zuster, dragen op 17-1-1537 hun erfdeel in huis en hof te Spoordonk over aan Peter,
wed. Andries Henricks van Ginhoven, "tot huerder tochte"").
Toelof Willems van Audenhoven verkoopt op 6-1-1473 een mud rogge erfpacht uit huis en hof met erf te Spoordonk aan Henric die Lubber, die jongHenric belooft op zijn beurt, dat Tolof "lossen, guiten ende afleggen
macht" over 3 jaar met 11 peter.
Henrick, zoon Henric Goijaerts, "die men heijt die Lubber" draagt op 8-81476 over aan Korstiaen Hessels van Ghemert "allen alsulcke geloefte als
Henric ontvangen heeft in scepenbrieven van Oerschot van Jan zoon van
Willem van Audenhoven25 ).
Op 3-5-1494 belooft Henrick Henricks van Ginhoven voor hemzelf en zijn
nakomelingen, dat hij "nimmermeer mollesteren ofte moijen sal" Adam
Roempot en zijn nakomelingen, na een conflict over een "mudde mauts en
tsertoghe cijns" over een "bemps en heuvels en weijvels" te Boterwijk").
Jan Jans van Velthoven verkrijgt op 6-4-1501 6 lopen rogge te heffen op
Henrick Henricks den Lubber").
Op 21-9-1504 koopt Henrick Henricks van Ginhoven "die men heijt die
Lubber" een beempd met toebehoren te Spoordonk van Dirck Jan
Timmermans. Hij draagt de beempd op dezelfde dag over aan Mathijs Peter
Roefs28) .
IIb Andries Hendrick VAN GINHOEVEN. In 1503 komt Wilhem Peter
Roeffssoen om het leven door een ongeluk veroorzaakt door Henrick
Goijartsoen van Ghinhoven alias die Lubber, en Andries Henrick
Goijaertssoon van Ghinhoven, diens zoon. Uit het zoenaccoord blijkt dat
Andries de hoofdschuldige is; hij wordt onder andere veroordeeld tot het
maken van een voetval in de kerk van Oirschot").
Mathijs Peter Roeffs geeft, voor hemzelf en zijn broers, op 17-9-1508 "volcomen quitantie" aan Henrick van Ghinhoven en Andries, zijn zoon, "dat zij
voldaan hebben alle penninge die zij schuldig waren ten cause van enen
ongeval bij hon geperpetreert". Bovendien schenkt Mathijs aan Andries kwijt
dat hij, ter zake van hetzelfde ongeval "seven jaren bij zijn vader nijet wonen
en soude"''.
Andries trouwt met Petronella Arnt van Heesterbeeck.
De kinderen van Andries en Petronella zijn:
1. Henrick.
2. Arnd. Henrick, de zoon van Andries Henricks van Ginhoven, bijgenaamd
de Lubber, verklaart op 4-4-1537 voor de schepenen van Oirschot, dat hij
wel door zijn broer Arnd gewond is, maar dat zijn ziekte het gevolg is van
de kwetsuren door de kwaal die hij reeds had. Als hij dientengevolge
komt te overlijden, is dan niet door schuld van zijn broer, die hij onschuldig verklaard'".
3. Andries.
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4. Joachim, transporteert op 24-12-1555 twee stukken akkerland met een
huisje aan Lambreght zoon Lambrecht Laureijssen"'. Hij koopt in 1564
een erf te Spoordonk").
5. Geertruijt.
6. Elisabeth.
Op 12-9-1512 doen de schepen van Oirschot uitspraak in een twist tussen
Willem Arnt van Heesterbeeck en zijn zwager Andries Hendrik va
Ginhoeven, "die welcke Andries bij ongevalle de selve Wilhem Arnts
gequetst ende gewont hadde aen ofte in sijn bant". Andries belooft aan
Willem alle goederen die hij als man en momboir van Petronella, zijn huisvrouw, dochter Arnt van Heesterbeeck na de dood van zijn schoonmoeder
Elisabeth Arnt Vriens "aancomen of versterven mach". Willem schenkt
Andries vervolgens zijn schuld kwijt, onder de conditie dat Andries van af
"nu voortaan nimmermeer en sal moegen comen in eene gelach ende geselscap daer sijne huijsvroewc broeders en susters in sijn ende oock susters mannen, te waer dat hij van hon daer inne geroepen worde''. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat Andries, alhoewel aanwezig op de erfdeling van zijn
schoonouders op 7-2-1530, niets erft uit de nalatenschap van Ardt van
Heesterbeeck en Lisbeth Vrins").
Van de erfgenamen van Jan van de Rijt koopt Andries op 14-5-1519 een stuk
erf, geheten die Moest,in de Kerkhof aan de Heuvel"'. Hij verkoopt hetzelfde erf op 9-12-1534 aan Rutger die Becker"'.
Op 15-5-1536 transporteert Cornelis Ghijsbrecht Smeijers 1/15 deel in een
akker, de Hofstad,onder Spoordonk, aan Andries Henrics van Ginhoven"'.
Andries is overleden voor 23-11-1548, wanneer Peterke, zijn weduwe, de
tocht in de hofstadt te Spoordonk transporteert t.b.v. al haar wettige kinderen"'.

IIIa Anthonis Henrick VAN GINHOVEN alias Lubbers, trouwt Barba
Ghijsbrecht van Haren, dochter van Gijsbrecht van Haren en Geertruy
Henrick Cremers.
Uit dit huwelijk:
1. Henrick, volgt IVa.
2. Pauwels, volgt IVb.
3. Peter.
4. Thomas.
5. Geertruyt, trouwt Gijsbert van Doren. Hun kinderen zijn: Gijsbrecht,
Anthonis en Barbara, trouwt Dierck Henrix. Gijsbrecht is weduwnaar als
hij op 22-3-1611 de tocht in huis en andere vaste goederen overdraagt aan
Anthonis, zijn zoon").
6. Andries, volgt IVc.
Anthonis Henricxss van Ginhoven alias Lubbers, draagt tezamen met Ada en
Marten Lucas Martens op "Sinte Mattheusdach" 1530 een huis, hof, grond en
4
erf te Verrenbest over aan Willem Henrick Pauwels
".
Peter, Thomaes en Pauwel, Gijsbert van Dooren als man van Geertruijd,
Cathalijn Meeuw Geerts als weduwe van Andries en de momboiren van
Andries Andriessen Anthonis, kinderen en kleinkinderen van Anthonis
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Henricksoen alias die Lubber transporteren op 27-11-1559 huis en hof te
Spoordonk aan Henricken Anthonis"'.
IVa Henrick Antonis VAN GINHOVEN, trouwt Lijske, dochter van Jan Reijners
die B rauwer").
Uit dit huwelijk:
1. Henrick, volgt Va.
2. Jacob, volgt Vb.
3. Anthonis, volgt Vc.
4. Andries Henrick Antonis van Ginhoven wordt in 1592 vermoord door
Ghijsbrecht Wouter Dielis Snellaers. In het zoenaccoord wordt de doodslag "geconsidereert sijnde dat denselven nederslacht seer onnoselijck is
geschiedt" door de familie van het slachtoffer "uijt gronde hens herten"
vergeven. De familie van het slachtoffer wordt vertegenwoordigd door de
vader en drie broers, Henrick, Antonis en Willem.
5. Willem, volgt Vd.
Henrick bezit en bewoont het huis van zijn vader. Hij draagt huis en hof onder
Spoordonk op 10-2-1578 over aan Pauwelske Anthonis van Ginhoven, zijn
broeder'', die daarvoor gelooft 28 gulden te betalen"). Henrick is wijlen in
1613"'
De kinderen van Henrick Antonis van Ginhoven procederen in 1620 met Job
Bartholomeus Hasselmans als man en momboir van Aleijt, de dochter van
47
Jutken Henrick Goijaerts van de Maerselaer, "ter cause van een chijns"
'.
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Moeder Geertruyt hertrouwt met Willem Joorden Danels (van Gerwen). Zij
sluiten op 3-10-1599 en huwelijksaccoord"'. Aert Aert Dielis Snellaerts als
man van Willemken, en Matheeus Jannen Veraelst als man van Barbara, kinderen van Pauwels Antonius van Ginhoven, geven Gort Andries Rutten op 53-1626 quitantie van "alsulcke obligatie van vijfftich gulden als over eenighe jaren Willem Boonarts of Gcrtruyt sijne huisvrouw, hender huijsvrouwe
moeder hem geleent
IVc Andries Anthonis VAN GINHOVEN, trouwt met Cathalijn Meeuw Geerts
Zijn zoon is:
1. Andries Andries Anthonissen, volgt Ve.
Andries is overleden voor 27-11-1559, als Cathalijn genoemd wordt als zijn
weduwe"'.

Va Henrick Henricks VAN GINHOVEN, wordt in 1580 vermeldt als echtgenoot
van Delien dochter Wouter Aarts"'. Hun zoon is waarschijnlijk:
1. Andries Hendrick van Ginhoven, treedt op 17-10-1609 op als man en
momboir van Aleijt, dochter van Joost Reijnierssen: samen met zijn zwager Jan Janssen van de Lusdonck en Goijaert Mathijsse geeft hij quitantie aan Adriaan Bernard van Croonenburg voor betaling van een )rente"
.
Andries van Ginhoven is de oom van Elisabeth en Marijke, de dochters
van Dirk Vos. Marijke is getrouwt met Aert van Santen. Op 18-7-1609
treedt Andries van Ginhoven op als voogd van Elisabeth dochter van Dirk
Vos'''.
IVb Pauwels Anthonis VAN GINHOVEN, trouwt Geertruijt Willem Henricks.
Henrick hertrouwt in januari 1598 met Clara
Thomas Joannes de Metser, als
5
Uit dit huwelijk:
wiens weduwnaar hij wordt vermeldt in 1601 "'. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen bekend.
1. Barbara, trouwt voor de kerk te Oirschot op 30-12-1600 met Jan Henrick
Henrick trouwt voor de derde keer op 15-4-1599 voor de kerk te Oirschot met
Goijaert Vogels. Zij hertrouwt met Henrick Corsten Vermeijen, en na
Lijske Marcelis (Gerrit Willemse) Happen").
diens dood voor de derde keer voor de pastoor te Oirschot op 9-12-1625
Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
met Matheeus Jan Simons van Aalst.
2. Wouter, volgt Via.
2. Lijske, trouwt Jan Jans van de busdonk.
3. Dielis, volgt VIb.
3. Willemke, trouwt Aert Aert Dielis Snellaers. Willemke, de weduwe van
4. Hendrick. Henricus wordt in 1630 genoemd als "absente broeder" van
wijlen Aert Aerts Snellaerts, en met haar Cornelis Aerts Snellaers als
momboir "bij haer daertoe gecoren" belooft in 1629 aan Dircx Dirx van
Wouter en Dielis van Ginhoven'". Henrick is bij Margaretha Wilms de
Ostade als momboir van Catharina, dogter Aerts Bartholomeus
vader van: Elisabeth, die als onwettig kind wordt gedoopt te Oirschot 17Oerlemans een som van 100 Carolus gulden"'.
4-1634. Elisabeth trouwt voor de dominee te Oirschot 7-6-1671 met Aert
4. Een dochter, gestorven aan de pest en begraven te Oirschot op 9-9-1587.
Anthonis Volders. Lijske Hendrik van Ginhoven, 55 jaar, wonende te
5. (mogelijk) Jan, gaat als "J.M. van Oosterwijck" op 31-5-1653 te
Spoordonk, weduwe van Aert Anthonis Volders, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 16-4-1690 met Jacob Adriaan Bressers, 42 jaa
Oudenbosch in ondertrouw met Maeijke Antonisse Block. Hun zoon is:
weduwnaar van Maria Adriaan Joorden Melis. Het kerkelijk huwelijk
Zacharias, die op 14-9-1653 te Oudenbosch wordt gedoopt in de
6
wordt voltrokken op 28-3-1690
".
Nederduits Gereformeerde kerk. Jan en zijn vrouw worden op 12-5-1666
Hendrick wordt begraven te Oirschot op 5-7-1681.
genoemd in het testament van Christiaan Block'.
5. Jan, zoon van wijlen Henrick van Ginhoven, verleent op 7-3-1638 quiPauwels is overleden voor 1609: in dat jaar treedt Wilbort Willemsen op als
62
tantie aan Dielis Jerommus van Kelst ter zake van een geldlening
voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Pauwels van Ginhoven hij
'.
Mogelijk is hij de vader van: Helindis Joannes van Ginhoven, trouwt
een gelofte van Daniel Arien Joordens van Gerwen"".
Oirschot 6-11-1622 met Henricus Petrus de Croon.
Barbara en Lijske verkopen op 11-12-1625 hun erfgoederen in de
5
6. Maria. Henrick Henricks van Ginhoven treedt in 1630 op als vader van
Lubberstraat te Spoordonk aan Gerard Ariacn Oerlemans
u.
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'). Jan en Maria stemJan en Maria, "sijne alsnoch onbejaerde kinderen"
men op 28 januari 1638 met deze procuratie in"). Maria Henricus van
Ginhoven trouwt voor de kerk te Oirschot op 7-5-1641 met Guielmus
Arnoldus van Hout. Zij testeren voor de notaris te Oirschot op 16-41661"'.
Henrick Henricks van Ginhoven is in 1620 gekozen momboir van
Anthoniske, dochter van Jan Anthonis Volders, bij een kwijting van f 25 voor
erfrecht"'.
Henrick Marselis Gerits Willemse draagt op 7-1-1628 een zesde deel in een
beempt te Spoordonk over aan Henrick Henricks van Ginhoven''.
In april 1630 draagt Henrick Henrick van Ginhoven, als vader van Jannen en
Maria, met Wouter en Dielis, zijn zoons, "sick mede fort en sterck makende
voor Henricus, henne absente broeder", een stede te Spoordonk over aan
Dirck Dircx van Ostade, Goijaert Aerts de Cort en Cornelis Cornelisse").
Op 28-1-1631 verkoopt Henrick Henricks van Ginhoven een erfelijke cijns
van twee pattacons aan heer Frans Aelbrechts, priester. De akte wordt "met
consent" van de schuldeiser op 17-4-1640 doorgehaald'''.
De vrouw van Henrick wordt op 1-4-1625 te Oirschot begraven.
D'eerzame Henrick Henricks van Ginhoven, "sijeck van lichaeme" maakt op
20-10-1637 zijn testament"'. In het testament wordt bepaald dat "tgene eenige van de kijnderen eertijds genoten hebben (zij) wederom soude moeten
inbrengen"71. Henrick van Ginhoven wordt op 10-1-1638 te Oirschot begraven. Bij zijn begrafenis worden kaarsen gebrand.

klaren op 3-6-1624 schuldig te zijn aan Hendrick Hendrick van Ginhoven,
hun zwager resp. oom, een bedrag van
f 75, die Hendrick voor hen in Den
Bosch heeft geleend"'.
Geertruijt verhuurt nog op 2-3-1630 een stede en landerijen i
Lubberstraat aan Peeter Johan Erffven"). Zij zal kort daarna zijn overleden.
Andries en Marten, broers, en Meriken, hun zuster, kinderen van wijlen Jacob
Henrick van Ginhoven bij Geertruijt dochter Daniel van Gerwen, en Henrick
Henrick van Ginhoven als momboir en tuteur over Willem, "onbejaerde
soone" delen op 11-3-1632 de nalatenschap van hun ouders"). Op dezelfde
datum transporteren de erfgenamen een zesde deel in de Lijnenbeemd aan
Dirick Gerit de Gruijter, en de helft in een koewei te Spoordonk aan hun oom
Henrick Henricx van Ginhoven").
Vc Anthonis Henrick VAN GINHOVEN belooft op 24-3-1620 aan Michiel
Bernarts Ketelers een som van 150 gulden te betalen voor wijlen Jacob, zijn
broei-8 ".
Anthonis trouwt met Lijske dochter Peter Schoenmaeckers.
Hun dochter is:
I. Merike, geboren omstreeks 1588 (zij is 57 jaar in 1645), trouwt met
Henrick Ariens Oerlemans. Omstreeks 1610 woont Merike, volgens haar
eigen verklaring, acht jaar lang bij haar oom Henrick Henrics van
Ginhoven, kennelijk als dienstbode").
Anthonis Henrick van Ginhoven transporteert op 16-2-1629 een stuk
akkerland en groesland te Spoordonk aan zijn schoonzoon Henrick Arien
Oerlemans. Omstreeks hetzelfde tijdstip verhuurt hij tevens een stede met
landerijen aan Oerlemans").
Merike maakt als weduwe haar testament op 27-11-1656"'.
Anthonis en Lijske maken hun testament voor de schepenen op 16-12I62985 '.

Vb Jacob Hendricx VAN GINHOVEN, is de moordenaar van Jacob Mathijs
Peters van der Berct. In 1598 sluiten de beide families een zoenaccoord").
Jacob trouwt met Geertruit Daniel van Gerwen.
Uit dit huwelijk:
1. Andries, volgt VIc.
2. Marten, volgt VId.
3. Meriken. Maria Jacobus uit Spoordonk wordt als "suster van Marten
Vd Willem Henricks VAN GINHOVEN, woont te Spoordonk, vader van:
Jacobs van Ginhoven" begraven te Oirschot op 14-2-1663.
1. Thomas, volgt VIe.
Op 28-2-1607 leent Jacob Henricks van Ginhoven een bedrag van f 150 over
2. Cornelis Willems van Ginhoven, geb. omstreeks 1593 (hij is 72 jaar in
een jaar, met een rente van 7 % van Michiel Bernart Janszoon. Zijn vader en
1665"').
broer, Henrick Antonis en Henrick Henricks van Ginhoven, zijn borgen. De
Op 29-1-1627 leent hij 40 gulden aan Philips Henricks van de Schoot").
schuld wordt volgens een marginale aantekening in de schepenakte op 23-2Op 29-9-1660 leent hij 52 gulden van Maeijke Snellaerts, weduwe van
1610 op een andere manier afgehandeld'.
Jan Moeskops. Cornelis is begraven te Oirschot 2-8-1665.
De voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Aert Anthonis Sgraets
3. Margriet Willems, heeft twee natuurlijke dochters: Maria en Lijsken. Zij
verkopen op 28-6-1607 een jaarpacht van 6 lopen rogge, te heffen op het erf
testeert op 10-4-1654"). Zij wordt begraven te Oirschot op 7-5-1671.
van de erfgenamen van Jan van Oudenhoven te Spoordonk in de
4. Lijske Willems Henricks van Ginhoven, trouwt met Jan Jans Peeters uit
Lubberstraat, aan Jacob Hendriks van Ginhoven").
Orthen. Zij gaan op 24-1-1627 huwelijksvoorwaarden aan"'.
Jacob Hendriks van Ginhoven belooft op 23-2-1609 als schuldenaar een
bedrag van 50 gulden te belaen aan Wilbort Willemsen als voogd over de
Ve Andries Andries Anthonis VAN GINHOVEN, is vader van:
minderjarige kinderen van wijlen Willem Daniels van Gerwen").
1. Andries Andries Andries, geboren omstreeks 1569 (hij is omtrent 24 jaar
Jacob wordt begraven te Oirschot op 9-4-16I 9. Zijn weduwe maakt op 15-1in 159390 )), wordt vermoord door Adriaan Jan Thomas van der Ameijden.
1630 haar testament'''. Geertruijt, de weduwe van Jacob Hendricks van
Hij is waarschijnlijk de Andries van Geneven, alias "Moie", die te
Ginhoven, geassisteerd door haar kinderen Andries, Marten en Mariken, verOirschot op 9-1-1601 wordt begraven. Het slachtoffer woont in de
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Lubberstraat te Spoordonk. In 1601 wordt er een zoenaccoord gesloten
tussen de familie van de dader en de familie van het slachtoffer"". De
materiële vergoeding bestaat onder meer in 80 gulden in 3 termijnen voor
de studiekosten van de jongere broer van het slachtoffer. Quitantie voor
algehele afdoening wordt gegeven door de vader van het slachtoffer op
28-12-1610.
2. Een jongere broer, mogelijk Peter Andries van Ginhoven. Diens zoon
Joris Peter Andries van Ginhoven wordt op 25-8-1629 genoemd in het
codicil van Franck Wijnants Verrijt"'.
Andries Andriessen van Ginhoven is kerkmeester van de St. Pieter van 1632
tot 1634. Voor het bijhouden van de boeken ontvangt hij in 1634 6 lopen
rogge en 6 lopen boekweit".
Vla Wouter Henricks VAN GINHOVEN, geboren omstreeks 1598 (hij is zevenenveertig jaar in 1645), trouwt voor de pastoor op 21-9-1623 met Maria
Gijsberts. Zij wonen op de Heuvel.
Hun kinderen zijn:
1. Joannes, ged. Oirschot 30-6-1624, volgt VIIa.
2. Elisabeth, ged. Oirschot 9-7-1627, trouwt voor de dominee te Oirschot op
13-2-1650 met Jan van de Achter. Lijske Wouters van Ginhoven, al weer
weduwe van Adriaen Martens van Geldrop, alias van den Bosch, verklaart op 28-5-1655 voor notaris Johan van Oeckel, dat zij Laureijs
Henrix van Duppen ontslaat van trouwbeloften". Zij hertrouwt als weduwe van Willem Adriaens Martens voor de dominee op 30-6-1669 met
95
Goijaert Hendrix van de Heuvel, weduwnaar
). Lijske woont te Aarle.
3. Maria, ged. Oirschot 29-8-1629, overleden Oirschot 9-1-1632.
4. Joanna, trouwt te Oirschot voor de katholieke kerk op 25-4-1649 met
Henricus Gijsbertus Snellarts. Het huwelijk wordt pas op 20-2-1650 voor
de dominee bevestigd. Zij hertrouwt voor de dominee te Oirschot op 1-31665 met Peeter Gijsbert van Croonenborch. Zij wonen te Straten.
Jenneke en Peeter maken op 12-1-1667 voor notaris Henrick Leermakers
sr. hun testament'. Het testament wordt echter niet ondertekend omdat
vlak voor de ondertekening de vrouw is overleden. Zij wordt begraven te
Oirschot op 14-1-1667.
Maria (de vrouw van) Wouter van Ginhoven wordt begraven te Oirschot op
9-1-1632. Wouter hertrouwt op 18-7-1632 met Aleijdis Janssen. Ze verhuizen later naar Spoordonk.
Uit dit huwelijk:
5. Petrus, ged. Oirschot 15-1-1636, volgt VIIb.
6. Maria, ged. Oirschot 13-8-1638. Maeijke Wouters van Ginhoven, kwiteert op 2-3-1655 Michiel Anthonis Huijskens, haar gewezen momboir,
voor zijn administratie". Maria Walterus (Heuvel) wordt begraven te
Oirschot 25-1-1667.
7. Henricus, ged. Oirschot 14-6-1642.
8. Guielma, ged. Oirschot 11-7-1645. Willemke heeft een onwettig kind,
Maria, ged. Oirschot 7-2-1670. Met haar broer Peter sluit zij op 6-1-1670
een accoord met de vader, Corstiaen Goorts van den Heuvel, over de
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opvoeding van haar kind"). Willemke Wouters van Geneven trouwt voor
de dominee te Oirschot op 17-1-1672 met Peter Janssen Fresse uit Beers.
9. Gaspar, ged. Oirschot 22-11-1649, volgt VIIc.
Wouter Henrick Henrick van Ginhoven belooft op 9-2-1628 "ter saecke van
ontfangen penningen" een som van 50 gulden aan de kinderen van Jan
Niclaes Coolenn0 '.
Op 1-5-1630 koopt Wouter een wagen "die op orde van de Magistraa
gekocht is van juffr. de Heer" van de rendant van de St. Pieterskerk"'.
In januari 1631 belooft Wouter zijn vader, broers en zuster schadeloos te stellen voor de chijns die Henrick Henricks van Ginhoven heeft verkocht aan
Frans Aelbrechts"".
Op 7-8-1637 bekent Wouter Henricks van Ginhoven van zijn vader de som
van 95 gulden ontvangen te hebben'''. Wouter is de "outste soone" van
Henrick Henrics van Ginhoven. Op basis van het testament van zijn vader
bekent hij in januari 1638 een schuld aan zijn broers en zuster, "de vijer jongste kijnderen" te hebben ter zake van een schenking door zijn vader".
Aleijdis Walters (Spoordonk) wordt begraven te Oirschot 29-7-1667.

VIb Dielis Henricks VAN GINHOVEN, geboren omstreeks 1605 (hij is veertig
jaar in 1645), trouwt voor de pastoor te Oirschot op 28-5-1630 met met
Catharina Joannes Scracts.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, ged. Oirschot 15-2-1634, volgt VIld
2. Elisabeth (Lijske), ged. Oirschot 22-2-1636, begr. Oirschot 18-3-1703.
3. Aleijdis, ged. Oirschot 17-4-1644. Alit Dielis van Geneven trouwt voor
de dominee te Oirschot op 20-5-1668 met Corstiaen Jacob Oerlemans.
Hun kinderen zjn Jacomijntje, Margrita, Marie, Dielis en Nicolaa
Oerlemans. Aeltje is overleden voor 1686.
4. Henricus, ged. Oirschot 11-7-1647, overleden voor 1686.
5. Joannes, volgt VlIe.
Dielis is timmerman. Op 19-2-1660 verklaart hij ter instant
Maximiliaan van Merode, dat hij ongeveer twee jaren daarvoor de brug van
de Scheuffelberch te Spoordonk heeft gerepareert, en daarvoor één betaling
)
heeft genoten van Lambert van Cannart"
. In 1660 bouwt hij voor 6 gulden
en 15 stuivers een koestal en een secreet voor markies d'Ainsem.
Op 7-8-1637 bekent Dielis Henricks van Ginhoven van zijn vader de som van
23 gulden ontvangen te hebben").
Schepenen van Oirschot beschikken op 16-3-1678 tussen Dielis Hendricx
van Ginhoven en zijn buurvrouw Maijken Bastiaan Coopal "over de questie
van een erfscheijdinge in de koijstrate bij hun huijsinge". Het gaat om de
"Doorne hage tusschen henne wederzijdse hoven". Dielis beweert dat de
haag is "gepoot en geplant geheel op sijne gront". De heren schepenen bepalen dat de haag "sal blijven soe die stact", maar dat heide partijen ieder een
helft zullen moeten onderhouden".
Dielis Henrijckx wordt begraven te Oirschot op 10-10-1683. Cathelijn, de
weduwe van Dielis Henricx wordt begraven te Oirschot op 1-2-1684. De kinderen gaan op 15-10-1686 een erfdeling aan"",.
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VIc Andries Jacobus VAN GINHOVEN, trouwt te Oirschot voor de kerk op 255-1622 met Dimpna (Digna) dochter van Jan Jans Erffven bij Henrixken
Peter Dielis Snellaerts.
Op 21-6-1627 machtigen Peter, Anthonis, gebroeders, en Andries Jacob van
Ginhoven als man en momboir van Dimpna "des voorschreven Peter en
Andries suster", allen kinderen van Jan Jan Erffven (de jonge) en Henricxken
Peter Dijelis Snellaers, hun vader "op te mogen nemen de somme van vijer
hondert Carolus guldens een jaerlijxen erffelijkce rente daer van te gecoUit dit huwelijk:
101
. Maeijke, dochter van
1. Maria (Maijcken), ged. Oirschot 9-9-1622
Andries Jacobs van Ginhoven, met Willem Jans van den Heuvel als haar
gekozen momboir, transporteert op 20-12-1675 haar ouderlijk erfdeel aan
haar neef Henrick Wouters Schraets en aan haar zwager Ariaen Jansse
van den Heuvel". Maeyke Driessen van Ginhoven wordt begraven te
Oirschot op 11-11-1701.
2. Henrica (Henricxken), ged. Oirschot 18-12-1624. Henricxken Andries
van Ginhoven trouwt voor de dominee te Oirschot op 14-10-1656 met
Wouter Hendrick Schraets. Zij wonen te Spoordonk. Henrica Walterus
Schraets wordt begraven te Oirschot op 17-10-1665. Negen dagen later,
op 26-10-1665, volgt haar echtgenoot. Hun kinderen Henrick, Antony en
Digna delen in 1675 in de nalatenschap van hun grootouders.
3. Godefrida (Goortijen), ged. Oirschot 9-1-1629, trouwt met Antony
Willems Ansems.
Marten Jacops van Ginhoven en Cornelis Willems van Ginhoven verklaren voor de notaris op 19-7-1665 ter instantie van Adriaen Tact, dat
Antony Willem Ansems, man van Govertge Andries van Ginhoven,
gegoed en geërfd is te Oirschot''').
4. Jacobus, ged. Oirschot 10-8-1631, volgt VIIf.
5. Joanna (Jenneke), trouwt voor de dominee te Oirschot 11-5-1659 met
Arien Jans van den Heuvel. Het echtpaar woont te Spoordonk. Jenneke
wordt begraven te Oirschot op 6-10-1672. Arien Jan van den Heuvel deelt
in 1675 als momboir over zijn onmondige kinderen Marike en Cathelijne
mee in de nalatenschap van zijn schoonouders. Op 2-11-1676 laat Arjaen
van den Heuvel de inventaris van de huwelijksgemeenschap opmaken.
Willem Jans van den Heuvel en Henrick Wouter Schraets zijn voogden
over de onmondige kinderen". Arjaen en de voogden sluiten op 3-111676 een accoord over de inventaris'''. Ariaen Jans van den Heuvel
trouwt als weduwnaar voor de schepenen van Oirschot op 4-11-1676 met
Maria Gijsbert Gerits Witlaecx, 26 jaar, geboren en wonende te
Moergestel.
Met zijn broer Marten deelt Andries op 11-2-1642 in de nalatenschap van hun
schoonouders'''.
Dimpna wordt begraven te Oirschot 2-6-1653. Andreas Jacobus van
Ginhoven, van Spoordonk, wordt begraven te Oirschot op 24-6-1672.
Jacob, Maijcken, Goortijen, weduwe van Theunis Willems, Henrick Wouters
Schraets met Anthony en Digna, zijn zuster en broeder, en Ariaen Jans van
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den Heuvel delen op 20-12-1675 de nalatenschap van Andries Jacobs van
Ginhoven en Dingna dochter wijlen Jan Jans Erffven". Verdeeld worden
onder meer onroerende goederen in de Lubberstraat te Spoordonk.

VId Marten Jacob VAN GINHOVEN, geboren omstreeks 1602, trouwt voor de
pastoor te Oirschot op 25-2-1634"" met Catharina Janssen Erffven, zuster
van Digna, de vrouw van Andries Jacobs van Ginhoven. Zij wonen te
Spoordonk.
Hun zoon is:
1. Henricus Martinus, ged. Oirschot 15-11-1636, volgt VIIg.
Marten is teulman. In 1666 attesteert hij over een misoogst i
Lubberstraat". In Spoordonk is hij tevens schatheffer. Met de andere schatheffers kiest hij op 20-7-1648 Jan Joost van Herssel tot borgemeester". Als
zij echter vernemen dat van Herssel het ontvangerschap heeft bekleed zonder
beëdigd te zijn, verzoeken ze de schepenen hem te royeren dan wel schadevergoeding te betalen'''.
In 1637 wordt Marten Jacobs van Ginhoven "neve" genoemd van Henrick
2
Henricks van Ginhoven, met wie hij een jaarhuurcontract sluit'
".
Gielis en Wouter, zoons van Henrick van Ginhoven, en Merike, de huisvrouw
van Henrick Ariens Oerlemans, dochter van wijlen Antonius Henrick van
Ginhoven, verklaren op 31-8-1645 ten behoeve van Marten Jacobs van
Ginhoven over de eigendom van een stuk akkerland gelegen te Spoordonk in
de Lubberstraat, genaamd de Groote Gruijter'"', dat Marten geërfd heeft van
zijn vader zaliger.
Marten en Catharina maken op 23-2-1667 hun testament'''. Catharina overlijdt kort daarna: de vrouw van Marten Jacob van Ginhoven wordt begraven
te Oirschot 28-3-1667.
Op 28-1-1670 verhuurt Marten zijn huis en akkerland, gelegen aan de
Lubberstraat aan Jan Dielis
Marten Jacobs wordt begraven
Oirschot 14-2-1677.
Vle Thomas Willems VAN GINHOVEN, trouwt te Oirschot voor de kerk op 171-1624 met Joanna Jacobus. Zij wonen op de Notel.
Zijn drie dochters zijn:
1. Henricken, ged. Oirschot 7-1-1625. Hendrixcken Thomas van Ginhoven
trouwt te Oirschot voor de kerk en de dominee op 3-6-1663 met Willem
Jansen van Moretten, die woont op de Heuvel. Bij de doop van hun dochter Joanna is Margaretha van Ginhoven doopgetuige. De vrouw van
Willem van Moretten wordt begraven te Oirschot op 21-12-1679. Willem
wordt begraven op 18-9-1709.
2. Cathelijn, ged. Oirschot 23-1-1628.
3. Thoma, ged. Oirschot 2-12-1629. Thomaske trouwt te Oirschot voor de
dominee op 13-7-1670 met Joannes Elias Verhoeven, weduwnaar van
Jenneke Wilms van de Boom, uit de Notel. Bij het kerkelijk huwelijk op
6-7-1670 is haar zwager Guielmus van Moretten getuige.
Thomas is overleden voor 1644. Cornelis Willems van Ginhoven koopt met
zijn medemomboir over de drie dochters van wijlen Thomas Willems van
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Ginhoven op 19-11-1644 een "jaerlijxken en erffelijcken chijns van derthien
gulden"'"'. Het restant van de rente wordt "gelost ende gequeten" door de
weduwe van Melchior Gijsberts van den Heuvel ten behoeve van Hendricken
en Thomaske, dochters van Thomas Willems van Ginhoven, "dye welcke
over sulcx hebben geconsentieerd" op 10-12-1660.
Henrixken, Cathelijn en Thomaske van Ginhoven, kinderen van Thomas van
Ginhoven, verklaren op 18-4-1662 voor de notaris een stede te Diessen
genoemd Int Sprenckel Santhijn verkocht te hebben aan Henrick Peter van
Diessen '6'.
Vila Joannes Walterus VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 30-6-1624, trouwt
Oirschot voor de kerk en dominee op 18-1-1660 met Maria Antonis van de
Venne, die bij haar huwelijk ook TAMBOERS wordt genoemd. Zij wonen te
Spoordonk.
Uit dit huwelijk:
1 Henricus, ged. Oirschot 26-10-1660.
2. Aleijdis, ged. Oirschot 15-12-1662. Allegonda Jansen van Ginhoven, van
Spoordonk, trouwt te Oirschot voor de dominee op 27-6-1694 met Joost
Dircx van Cuyk, eveneens van Spoordonk, die gedoopt is te Oirschot op
27-4-1667, als zoon van Theodorus Joannes en Anna Joannes van de
Laer. Joost van Cuyk is begraven te Oirschot op 22-11-1740. Op 24-21741 delen de kinderen de nalatenschap'"': Joseph Rogiers van
Heerbeecq is getrouwd met Marij Joost van Cuyk, Joseph Niclaes Essens
is getrouwd met Jenneke Joost van Cuyk, en Peter Wouter Bressers is
getrouwd met Anneken Joost van Cuyk.
3. Anna, ged. Oirschot 24-12-1665, trouwt voor de predikant te Oirschot op
27-6-1694 met Joannes Gaugericus Snellaerts, ged. Oirschot 23-9-1665,
zoon van Godefridus Egidius en Maria Nicolaes van den Achter. Zij laten
te Oirschot twee dochters dopen.
4. Joannes, ged. Oirschot 1-7-1668, begr. aldaar 26-7-1668.
5. Joanna, ged. Oirschot 28-4-1671. Joanna Joannes van Ginhoven, trouwt
voor de pastoor te Oirschot op 5-2-1696 met Joannes Henricus van Cuyk,
ged. Oirschot 9-2-1674, zoon van Henricus en Joanna Hobbelen.
Jan Wouters (van Gienven) wordt begraven te Oirschot op 3-4-1684.
Maria, weduwe van Jan van Ginhoven, geassisteerd door Joost Dircx van
Cuijk en Jan Hendrix van Cuijck, haar "swagers" (schoonzoons), transporteert op 21-10-1713 een stuk land onder Spoordonk aan Philip Peter
Snellaerts'").
Vllb Peter Wouters VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 15-1-1636, trouwt voor de
dominee te Oirschot op 26-10-1659 met Maria Anthonis van de Lusdonck,
die in het trouwboek TlioNisKE JANSSEN wordt genoemd.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, ged. Oirschot 19-7-1660, wordt als knecht van Geert Gijsbers
van Gerwen begraven te Oirschot op 27-10-1683.
2. Petronella, ged. Oirschot 20-2-1662. Haar oom Gaspar Walterus van
Ginhoven is doopgetuige.

3.

Maria, ged. Oirschot 29-9-1664, gaat als jongedochter, "out omtrent 30
jaren", voor de dominee te Oisterwijk op 2-5-1693 in ondertrouw met Jan
Cornelis van der Voort, weduwnaar van Maria Adriaens van der Voort, en
daarvoor van Johanna Hendriks van Diessen. Uit dit huwelijk zes kinderen'"). Maria wordt als de weduwe van Jan van de Voort (den Ouden) te
Oisterwijk begraven op 3-10-1717.
4. Anna, ged. Oirschot 10-6-1666.
Maria Walterus van Ginhoven wordt begraven te Oirschot op 25-2-1667. Zij
woonde op de Heuvel.
Peter hertrouwt met Maria Antonius Erven.
Uit dit huwelijk:
5. Antonius, ged. Oirschot 21-3-1668, wordt als zoon van Peter Wouters
van Ginhoven begraven te Oirschot op 8-6-1690.
6. Walterus, ged. Oirschot 19-8-1670, volgt VIIIa.
7. Joannes, ged. Oirschot 29-8-1673, volgt VIllb.
Peter bewoont een stede die eigendom is van Henrick Dirx van Hout'"). Hij
wordt in 1704 nog aangeslagen voor het bezit van drie koeien en één paard"",
en is overleden na 1707.
VIIc Gaspar Wouters VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 22-11-1649, trouwt voor
de pastoor te Oostelbeers op 15-7-1675 met Cornelia Wouters van de Rijdt.
Kinderen:
1. Gijsbertus, volgt VIIIc.
2. Wilhelmus, volgt VIIId.
3. Maria, ged. Oostelbeers 3-10-1677. Maria Gaspar van Ginhoven trouwt
te Oirschot (schepenen en kerk) op 5-5-1709 met Joannes Franciscus van
Mol. Hun zoon is Adrianus van Mol.
4. Walterus, ged. Oostelbeers 22-10-1679.
5. Joannes, ged. Oostelbeers 30-8-1681, volgt VIIIe.
6. Aldegundis, ged. Oostelbeers 5-10-1683. Aldegundis van Ginhoven
trouwt voor de gereformeerde en de katholieke kerk te Oirschot op 13-71732 met Jan Hendrix van Hersel, weduwnaar van Ariaentje Peters van
Woensel.
7. Joannes, ged. Oostelbeers 2-9-1684.
8. Petrus, ged. Oostelbeers 19-12-1688.
VIld Peter Dielis VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 15-2-1634, trouwt voor de
Gereformeerde kerk te Oirschot op 23-5-1660 met Anna Govaerts Willemsen
van Balsvoort, uit Boxtel. Zij wonen op de Kerkhof.
Hun kinderen zijn:
1. Godefridus, ged. Oirschot 16-4-1662, volgt VIIIf.
2. Een kind van Peter Dielis, begr. Oirschot 10-2-1665.
3. Een kind van Peter Dielis, begr. Oirschot 1-5-1666.
4. Een kind van Peter Dielis, begr. Oirschot 2-9-1667.
De vrouw van Peter wordt begraven te Oirschot op 10-4-1669. Nog geen half
jaar later, op 20-10-1669, hertrouwt Peter voor de dominee te Oirschot met
Peerke Willems van de Vleuten, uit de Notel.

192

193

2

Uit dit huwelijkn
):
5. Anna, ged. Oirschot 3-8-1670. Anna Petrus van Ginhoven trouwt te
Oirschot voor de kerk op 15-7-1696 met Henricus Bastiaans Boelants.
Henrick Boelants wordt begraven te Oirschot op 17-5-1728. De weduwe
van Hendrick wordt begraven te Oirschot op 27-8-1736.
Bastjaen Boelants, Johannes Painenborgh als echtgenoot van Petronella
Boelants en Jasper Neggers, als gemachtigde van Johanna Boelants,
"jonge bejaerdc dochter, wonende tot Antwerpen", delen op 3-5-1738 de
nalatenschap van hun ouders'"). Bastiaen erft het ouderlijk huis in de
Koestraat, Jan Peijnenburg erft een huis met erf in Spoordonk.
6. Guielmus, ged. Oirschot 20-9-1672. Wilhelmus Petrus van Ginhoven
trouwt voor de kerk te Oirschot op 30-5-1706 met Ida Nicolaas van Luijk,
geboren te Beers. Een dag later wordt het huwelijk voor de schepenen
voltrokken. Het huwelijk blijft kinderloos.
Willem is vrachtrijder: van de kerkmeesters van de St. Pieter ontvangt hij
2 gulden 10 stuivers voor de vrachtkosten van een kar leijen vanaf Den
Bosch'''. Willem Peters van Ginhoven wordt begraven te Oirschot op 304-1711.
7. Henricus, ged. Oirschot 29-8-1677, volgt VIIIg.
8. Catharina, ged. Oirschot 5-3-1681, begr. te Oirschot (Kerkhof) 26-101681.
9. Ida Petrus van Ginhoven, is buitenechtelijk moeder van Petrus, ged.
Oirschot 17-7-1699. De doopakte meldt: "que patrem nominaiut
Antonius Laurentius van Vucht". Zij wordt begraven te Oirschot op 161-1706.
Peter Dielis van Ginhoven huurt in 1681 een stede van Daniel Goossens voor
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de tijd van zes of acht jaren
. Hij bezit een huis en aanstede op de Kerkhof
van 1 lopen 40 roeden'''. Het vererft via zijn zoon Goris aan Paulus Goor(
Smetscrs.
Petronella wordt als vrouw van Peter Dielis begraven te Oirschot op 18-111682. Peter betaalt in 1701 belasting voor het bezit van drie koeien en één
paard'"). In de Hoofdgeldlijst van 1705 komt hij voor met "Willem de soon,
Lijske de maeght, Peter vrijs Papen en Maria Cousand"'").
Peter wordt begraven te Oirschot op 16-4-1712.
Hendrik Peters van Ginhoven, Goris Peters van Ginhoven en IJke Peters van
Ginhoven transporteren op 15-11-1712 aan Hendrik Bastiaan Boelants,
"henne swager", schepen van Oirschot, hun deel in huis, hof en aangelag in
de Koestraat en enige percelen land'''.
VIIe Jan Dielis VAN GINHOVEN, timmerman'', trouwt voor de dominee te
Oirschot op 12-9-1666 met Catalijn Willems van de Laeck.
Uit dit huwelijk:
I. Gerardus. Gerrit van Ginhoven, bejaerd jongman, geeft voor notaris
Joannes Crabbe in Antwerpen in september 1704 procuartie aan Peeter
Dielis van Ginhoven, "sijne respective vaderlijke oom", om in zijn naam
en in naam van Niclaes van de Laerschot als man van zijn zuster Anneke,
en de momboiren van het onmondige kind van zijn broeder Hendrik

2.
3.
4.

"publiquelijck te verkopen alle de erfelijke goederen" nagelaten van hun
ouders'4 ". Mogelijk is hij de vader van: Jan Gerits van Ginhoven, wonende tot Schelle bij Antwerpen, die op 28-5-1738 een derde part in een stuk
teul- en weiland onder Spoordonk transporteert aan Jan Jans de Croon'''.
Henricus, ged. Oirschot 1-2-1667, is overleden voor 1704. Hij heeft één
kind.
Maria, ged. Oirschot 6-3-1669.
Egidius, ged. Oirschot 9-2-1671, is overleden voor 1-10-1699, als zijn
vader restitutie krijgt van Hoofdgeld vanwege de "doot Dielis d

5.

Anna, ged. Oirschot 23-10-1672, trouwt te Oirschot 11-2-1703 me
Nicolaas Nicolaas van Laarschot. De vrouw van Klaas van Laarschot
wordt begraven te Oirschot op 25-1-1710.
6. Guielmus, ged. Oirschot 13-10-1679. Doopgetuigen zijn Paulus Neggers
en Elisabeth Dielis van Genuven (Ginhoven). Hij trouwt met Margriet
Verbeecq uit Riethoven. Op 30-12-1710 krijgen zij van de schepenen een
borgbrief voor vestiging in "Safpele in den Hogen Thoot binnen de heerlijkheid Eeckere quartier van Antwerpen'''.
7. Joannes, ged. Oirschot 12-4-1682.
Schepenen van Oirschot attesteren op 23-9-1686, dat Jan Dielis
Ginhoven is "een kloeck eerlijck goet vroom nabuer", belast met vrouw en
zeven "kleijne kinderkens", maar dat hem in 1686 een "deerlijck" ongeluk is
overkomen "beneffens sijn broeder" (Peter): "dye beide henne woninge en
huyse (omtrent 200 passen van de ander staende) op den claren midda
omtrent elf ueren in een uer of anderhalf tijts geheel sijn afgebrant en al in de
assche geraakt als wanner beijde die Requirant en sijn broeder van huijs in de
acker waren arbeijdende". Alle huisraad is verbrand, "soo dat al naeckt en
bloot met henne vrouwe en arme kleijne kinderkens in soo corte tijt het al sijn
quijt geraeckt". Jan Dielis krijgt van de schepenen een brief "dat die geene
die dese soude mogen werden verthoont de requirant uijt consideratie gelieve de goedheijt te hebben uijt charitate van cenige hantreijkinge en aen
moesse te doen"''.
Een paar jaar later is Jan weer boven Jan: hij neemt op 9-7-1692 de renovatie van het Oirschotse raadhuis (dat openbaar was aanbesteed) aan voor 38
gulden'"'.
Jan Dielis van Ginhoven, "huerder en gebruijker van een weijvelt 4 Loopen",
geheten 't nieuw etff cent Liefvelt,
dat eertijds toebehoorde aan Ariaen
Antonis van Overbeeck", doet daarvan op 6-1-1699 handlichting ten behoeve van juffr. Maria van Diepenbeek, weduwe van Sr. Arnoldus Tibos, "mitsgaders de kinderen ende erfgenamen" van Anna van Diepenbeeck, weduwe
van Johan van de Gracht
In 1699 levert Jan nog 6 karren zand aan de St. Pieterskerk voor 12 stuivers'"'. Hij wordt begraven te Oirschot op 26-10-1700. De weduwe van Jan
volgt, nog geen twee weken later, op 9-11-1700, haar man in het graf.

V lIf Jacobus Andreas VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 10-8-1631, trou
Aleijdis Joannes van de Heuvel.

194
Uit dit huwelijk:
I. Guielmus, ged. Oirschot 11-5-1660.
Jacob hertrouwt met Adriana Antoni van Lusdonck.
Uit dit huwelijk:
2. Henricus, ged. Oirschot 8-6-1666.
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Uit dit huwelijk:
1. Joannes, ged. Oirschot 5-7-1692, volgt IXb.
2. Maria, ged. Oirschot 24-10-1693.
3. Anthonis, ged. Oirschot 1-12-1695.
4. Antonius, ged. Oirschot 20-12-1697.
5. Gijsbertus, ged. Oirschot 27-7-1700, volgt IXc.
6. Maria, ged. Oirschot 18-5-1704.
7. Petrus, ged. Oirschot 26-4-1706.
8. Cornelia Hendrica, ged. Oirschot 18-09-1707.
Maria, de weduwe van Jan van Ginhoven bezit een perceel
't Heul/cevan
141/2 roeden te Spoordonk. Volgens het verpondingsboek wordt het in 1716
153
"verset aan Philip Peter Snellaers"
).

VIIg Henrick Marten van Ginhoven, ged. Oirschot 15-11-1636, trouwt voor de
dominee te Oirschot op 17-7-1661 met Jenneke Hendriks van Elderen, ged.
Moergestel 29-10-1633, dochter van Henricus Anselmus van Elderen. Zij
wonen te Spoordonk.
Hun kinderen zijn:
1. Maria, ged. Oirschot 30-7-1662, overl. Oirschot 5-7-1681.
2. Maria, ged. Oirschot 23-6-1664. Maria Henricus van Ginneve laat op 17VIIIc Gijsbertus Gaspar VAN GINHOVEN, geboren te Oostelbeers, trouwt voor
1-1698 haar onwettige dochter Joanna dopen. Als vader noemt zij
de schepenen en de pastoor te Oirschot op 10-6-1715 met Elisabeth Joannes
Laurentius Joannes Thuijs. Op 30-11-1698 trouwt zij voor de pastoor te
van de Vleuten, ged. Oirschot 28-11-1690, dochter van Jan Niclaes e
Oirschot met dezelfde Laurentius Theusse. Hij bezit een huis en aanste149
Elisabeth Ludovicus Verreijt.
de van 5 lopen te Spoordonk
).
Uit dit huwelijk:
3. Joanna, ged. Oirschot 16-10-1666, trouwt Oirschot 14-12-1690 Arnoldus
1. Cornelia, ged. Oirschot 2-9-1717, trouwt voor schepenen en de pastoor te
van Elderen, geb. Moergestel, zoon van Anselmus en Martina Aerts
Oirschot op 22-5-1746 met Jan Wouter van de Schoot, ged. Oirschot 7-7Penninx. Het kerkelijk huwelijk wordt (met dispensatie wegens bloed1707, zoon van Wouter Jan en Johanna Steven Teurlincx. Zij wonen te
verwantschap in de 3e graad) gesloten op 28-2-1691. Zij wonen te
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Straten
nummer 10. Jan is overleden omstreeks 1779
'. De weduwe van
Spoordonk.
Jan
Wouters
van
de
Schoot
wordt
begraven
te
Oirschot
op 15-2-1787.
Aert van Elderen wordt begraven te Oirschot 28-11-1720, zijn weduwe
2.
Joanna
Maria,
ged.
Oirschot
5-8-1720.
wordt begraven op 18-10-1736. Op 25-1-1740 delen Hendrik Aarts van
3. Joannes, ged. Oirschot 26-2-1723. Jan, het kind van Gijsbert v
Elderen, wonende te Wintelre, Marten Aarts van Elderen, voor zichzelf
Ginoven wordt begraven te Oirschot op 14-7-1733.
en met zijn mede-momboir Gerit Djercks van de Hout voor de vier
De
vrouw van Gijsbert wordt begraven te Oirschot op 20-4-1723.
onmondige kinderen van Jan Aarts van Elderen, verwekt bij Digna Colen,
Gijsbertus
hertrouwt als weduwnaar te Oirschot op 23-9-1725 met Anna
Ansem Aarts van Elderen en Hendrik Mathijs Smetsers als man van
Laurentius van de Snepscheut, ged. Best 23-12-1695, dochter van Laurentius
Anneke Aarts van Elderen de nalatenschap'''. Ansem erft het ouderlijk
Quirinus en Maria Gerardus van den Heuvel.
huis met hof en aangelag, omtrent twee lopen groot, gelegen te
Uit dit huwelijk:
Spoordonk.
4.
Elisabeth, ged. Oirschot 30-8-1726. Elisabeth Gijsbertus van Geenhoven
Henrick huurt een stede aan de Lubberstraat van de momboirs van het onmo15
trouwt
voor de pastoor te Best op 14-7-1748 met Godefridus Joannes van
dige kind van Dielis Jan Aerts van Gestel
". Hij wordt begraven te Oirschot
den
Acker,
ged. Best 22-3-1725, zoon van Jan en Joanna Verroten
16-12-1716.
Elisabeth is begraven te Best op 29-6-1772. Godefridus is begraven te
Best op 30-12-1775.
Villa Wouter Peters VAN GINHOVEN, trouwt voor de dominee te Oisterwijk op
5.
Joanna Maria, ged. Best 23-9-1730, na de dood van haar vader.
4-8-1709 met Neeske Peter Timmermans, die woont op de Logt onder
Op 18-11-1751 wordt te Best Maria, de onwettige dochter van Joanna
Oisterwijk.
Maria van Ginhoven, gedoopt. Als vader wordt Jacobus van
Uit dit huwelijk:
Leusdonck genoemd. Doopgetuige is Godefridus Joannes van den Acker.
1. Petronella, ged. Oirschot 13-5-1710.
Waarschijnlijk is Maria als "kind van Gijsbert van Geenoven" begraven
2. Henricus, ged. Oirschot 7-12-1712, volgt IXa.
te Best op 6-12-1751. Anna Maria van Geenhoven trouwt voor de sche3. Joannes, ged. Oirschot 11-2-1717.
penen te Oirschot en de pastoor te Best op 7-10-1759 met Peter Aart van
De weduwe van Wouter wordt begraven te Oirschot op 22-4-1721.
Roij, ged. Best 23-6-1719, zoon van Arnoldus en Clara Petrus va
Laarhoven. Hun kinderen zijn Clara en Gijsbertus. Peter is begraven te
VIM- ) Joannes Petrus Walters VAN GINHOVEN, trouwt te Oirschot voor de gereBest op 13-1-1772. Anna Maria wordt als Annemie Peter van Roij begraformeerde kerk op 30-9-1691, en voor de katholieke kerk op 7-10-1691 met
ven te Best op 29-6-1775.
Maria Joannes van de Meir'"'.
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Gijsbert wordt begraven te Oirschot op 6-9-1730.
Goort Jansse van de Akker, man van Elisabeth Gijsberts van Ginhoven, en
Jennemarij Gijsbert van Ginhoven transporteren op 13-10-1752 een huis, hof
en aangelag onder Verrenbest met drie percelen teulland aan Jan Hendrix
Joorden Vlemminx'"'
VIIId Wilhelmus Gaspar VAN GINHOVEN'"', trouwt te Oirschot voor de schepenen en de kerk op 11-2-1720 met Wilhelma Lambertus Suetrix, ged.
Oirschot 4-7-1685, dochter van Lambertus Adriaen en Maria Jacobus
Coppens, weduwe van Andries Daniel Moel.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella, ged. Oirschot 26-11-1720, trouwt voor de schepenen en de
pastoor van Oirschot op 25-6-1752 met Jan Jan van Berendonck. Peternel
Willems van Ginhoven, weduwe van wijlen Jan van Berendonck doet op
25-2-1808 afstand van de rechten "haar competerende op alle zodanige
vaste goederen als haar door 't overlijden van Cornelis van Ginhoven zijn
aangekomen", en zulks ten behoeve van haar kinderen Cornelia,
Willemijn (gehuwd met Johannes Jans van Gorp) en Catharina (gehuwd
met Jacobus van Oirschot). De kinderen beloven in ruil daarvoor dat
Petronella's aandeel in de opbrengst van de verkoop op haar naam zal
worden vastgezet, "zodat zij daarvan gedurende haar leven interest zal
genieten"'"'. Op 16-3-1811 doet zij afstand van het vruchtgebruik van
haar huis in de Nieuwstraat nummer 109, ten behoeve van haar kinderen'"'. Zij overlijdt, op de hoge leeftijd van 95 jaar, te Oirschot op 3-51816.
2. Joannes, ged. Oirschot 26-9-1723, volgt IXd.
3. Cornelius, ged. Oirschot 2-6-1726, woont op de Notel. Tijdens een openbare verkoop op 19-8-1776 koopt Cornelis van Ginhoven van de kinderen van Peter Anthony Verhoeven en Jenneke Hoppenbrouwers een houtvelt genaamd de Melisbeemptonder de Nota"). Cornelius maakt op 1-91804 een nieuw testament voor de schepenen van Oirschot. Hij wordt
begraven te Oirschot 26-1-1808. Op 11-6-1808 verkopen zijn erfgenamen in het openbaar enkele onroerende goederen'''.
4. Maria, ged. Oirschot 24-8-1730. Zij erft het huis van haar ouders".
Maria Willem van Ginhoven trouwt voor de schepenen en de pastoor te
Oirschot op 10-2-1765 met Joannes Willem van de Loo(ij). Joannes en
Maria maken met hun (schoon)broer Cornelis Willems van Ginhoven op
1-3-1777 een testament op de langstlevende'").
Willem erft van zijn schoonvader een huis en aanstcde van 11/2 lopen onder
de Notel'''. In 1734 bezit hij zes lopen bezaaid land en één koe'''. Op 3-41736 koopt hij tijdens een openbare verkoop het "Voorste en Middelste
Heijvelt, sijnde weijlant groot omtrent 4 lopen"'''.
De kinderen van Jan Jacobs van de Heuvel transporteren op 19-4-1740 een
wei in de Notel aan Willem Jaspers van Ginhoven"). Willem woont op de
Notel nummer 83. Hij bezit in deze jaren gemiddeld 14 lopen bezaaid land
en twee koeien, en betaalt jaarlijks belasting voor één slachtvarken'". Hij
overlijdt omstreeks 1762.
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De kinderen en erfgenamen van Willem Gijsberts van Ginhoven verkopen op
29-9-1763 aan Dirck Peters van Croonenborch een huis, hof en aangelag
onder de Notel voor f 315168).
Op 7-5-1764 delen de kinderen van Willem en Willemijn de nalatenschap van
hun ouders").
7
VIIle Jan Jaspers VAN GEENHOVEN'
"), ged. Oostelbeers 30-8-1681, trouwt te
Moergestel op 8-9-1710 met Marij Ansems van de Pol, ged. Moergestel 175-1679, dochter van Anselmus en Maria Hendrik Jan van Doormalen"".
Hun dochters zijn:
1. Maria, ged. Moergestel 1-6-1713, trouwt voor de kerk te Moergestel op
10-11-1737 met Petrus Adrianus Ansems. Zij wordt als huisvrouw van
Peter Ansems begraven te Moergestel op 3-11-1766.
2. Joanna, ged. Moergestel 8-5-1715, trouwt voor de kerk te Moergestel op
7-5-1741 met Jan van Baest. Hij wordt begraven op 11-7-1749, met achterlating van zijn weduwe en twee jonge zoons. Jenneke hertrouwt voor
de schepenen van Moergestel op 30-11-1749 met Willem Jacobus van
Rooij. Zij wordt als zijn weduwe begraven te Moergestel op 14-4-1769.
3. Cornelia, ged. Moergestel 2-2-1717, begr. Moergestel 2-3-1720.
Maria wordt te Moergestel begraven op 16-7-1725. In het zelfde jaar wordt
Jan gedagvaard door zijn zwager Gerit Ancems van de Pol voor het derde
deel in een schuld die Jan heeft aan zijn schoonzuster Jenneke van de Pol,
overleden te Berkel'"'.
Jan wordt begraven te Moergestel op 31-1-1735.

VIllf Godefridus, ook Goris, Gregorius of Georgius VAN GINHOVEN, trouwt te
Oirschot voor de dominee en pastoor op 20-9-1693 met Catharina Nicolaas
van Luijckl").
Uit dit huwelijk:
1. Anna, ged. Oirschot 30-3-1689, jong gestorven.
2. ( Anna) Maria, ged. Oirschot 29-6-1694. Maria van Ginhoven trouwt voor
schepenen en de pastoor te Oirschot op 14-5-1731 met Guiliaum
( Wilhelmus) Popeliers, geboren te Leuven, weduwe van Maria van
Britsom.
3. Joannes, ged. Oirschot 25-7-1697. Jan Goris van Ginhoven wordt begraven te Oirschot op 11-1-1731.
4. Anna, ged. Oirschot 25-10-1701. Anna Georgius van Ginhoven trouwt
voor schepenen en de pastoor te Oirschot op 2-11-1732 met Paulus Goort
Smetsers. De vrouw van Paulus Smetsers wordt begraven te Oirschot op
5-5-1739. Op 2-10-1739 laat Paulus Goort Smetsers, weduwnaar van
Anneke van Ginhoven, bruidegom, samen met Maria Willem Luijten,
bruid, een staat en inventaris opmaken van "alsulcke goederen" die beiden bezitten ten behoeve van de bruidegoms voorkinderen'"). Paulus
Smetsers hertrouwt voor de schepenen van Oirschot op 4-10-1739 met
Marij Willem Luitens, uit Moergestel.
5. Arnoldus, ged. Oirschot 29-10-1703. Doopgetuige is de grootvader
Petrus Egidius van Ginhoven.
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Goris Peters van Ginhoven woont in het huis van jonker Pardo op de Kerkhof.
Hij attesteert voor schepenen op 28-11-1703 "dat hij op de 5e november 1703
heeft moeten logeren en dofroijeren een compagnie Engelse ruijters met
hunne peerden ende twee karren, welke hem alles hebben genomen en geruineert te weten zijn rogge, hoij en wel 10 vijmen stroij, de meeste meubelen
gerooft en geplondert, lijn geit dat hij gemaect hadde van een koeij bestaende in 19 guldens en 10 stuivers", hetgeen wordt bevestigd door zijn buren
Jacob Hendrix van Beers en Jan Aert Brouwers'").
Goris is vrachtrijder: zo rijdt hij voor de kerk van Oirschot onder meer drie
vrachten naar Best en een vracht uit Aersel'". Hij bezit in 1701 4 koeien en
1 paard'"). In de Hoofdgeldlijst van 1705 komt Goris voor met "Cathalijn de
vrouw, Marie, Jan, Anneke en Aert, de kinderen"''.
De vrouw van Goris van Ginhoven wordt op 26-11-1726 te Oirschot begraven. Goris wordt begraven te Oirschot 3-5-1732.
VIIIg Henricus Petrus VAN GINHOVEN, trouwt te Oirschot voor de schepenen
en de pastoor op 20-1-1704 met Paulina Petrus van de Velde, ged. Oirschot
4-3-1670, dochter van Petrus van de Velde en Lucia de Vos. Zij wonen op de
Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
1. Lucia, ged. Oirschot 10-3-1705. Haar grootvader Petrus Egidius van
Ginhoven is doopgetuige.
2. Petronella, ged. Oirschot 1-11-1706.
3. Cornelius, ged. Oirschot 23- I 1 -1708.
4. Wilhelmus, ged. Oirschot 5-1-1712, volgt IXe.
Hendrik wordt begraven te Oirschot op 16-12-1716.
Pauwlijn, weduwe van Hendrik van Ginhoven met Willem, haar enige en
meerderjarige zoon transporteert op 28-2-1739 een stuk akkerland van anderhalf lopen onder de Kerkhof aan Jasper Neggers voor f 52'"'.
De weduwe van Hendrik van Ginhoven wordt begraven te Oirschot op 5-91740.
IXa Hendrik VAN GEENHOVEN, ged. Oirschot 7-12-1712, trouwt voor de predikant te Tilburg op 21-2-1751 met Lisabeth Jan Klaas Hendriks, weduwe
van Jan Schapendonck. De bruidegom verklaart te zijn "wonende in den
Udenhout, seggende daar anderhalf jaar gewoont te hebben". Hendrik
Wouters van Ginhoven krijgt van de schepenen van Oirschot op 9-10-1751
een borgbrief voor zijn vestiging in Tilburg'""). Hendrik trekt in bij zijn vrouw,
die vier kinderen heeft, en woont op de Oost Heijcant.
Zij krijgen drie kinderen:
1. Walterus, ged. Tilburg 20-2-1753, wordt als jongman van de Oost
Heijcant begraven te Tilburg op 14-12-1775.
2. Johannes, ged. Tilburg 29-4-1757, begr. Tilburg 2-1-1777, tweeling met:
3. Petronella, ged. Tilburg 29-4-1757, trouwt voor de dominee te Oirschot
op 1-5-1785 met Huibert Jan Simons, geboren en wonende in den
Udenhout. Bij het huwelijk wordt Petronella geassisteerd door haar
"halve broeder" Jan Johannes Schapendonck. Zij overlijdt op 19-5-1833
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te Udenhout. Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoons Jan en
Hendrik Simons.
Hendrik wordt begraven te Tilburg op 20-4-1782.

I Xb Joannes Joannes VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 5-7-1692, trouwt voor de
pastoor te Oirschot 7-2-1712 met Petronella Rutger van de Broek, ge
Oirschot 23-4-1678, dochter van Rutger Peter en Maria Leonardus va
Woensel.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, ged. Oirschot 30-10-1712. Doopgetuige is (grootvader) Joannes
Petrus van Ginhoven.
2. Rutgerus, ged. Oirschot 31-3-1715.
3. Joannes, ged. Oirschot 10-4-1717.

I Xc Gijsbertus Joannes VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 27-7-1700, gaat voor de
dominee te Oirschot op 5-2-1729 in ondertrouw en trouwt voor de pastoor te
Oirschot op 20-2-1729 met Joanna Nicolaas van Weert, ged. Oirschot 25-41703, dochter van Niclaes en Anna Willems van Riel.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna, ged. Oirschot 20-11-1729, begr. Tilburg 14-1-1788.
2. Antonius, ged. Oirschot 1-2-1731, jong gestorven.
3. Antonius, ged. Oirschot 3-2-1732.
4. Maria, ged. Oirschot 2-7-1733, begr. Tilburg 27-2-1736.
5. Cornelia, ged. Tilburg 5-12-1734, wordt als "j.d., geen ouders, West
heijkant, arm" begr. Tilburg 22-5-1775.
6. Adriana, begr. Tilburg 1-5-1741.
7. Gijsbert, begr. Tilburg 23-5-1739.
Het gezin verhuist omstreeks 1734 naar Tilburg, waar ze wonen op de West
Heijcant. Gijsbert is in 1737 momboir over de onmondige kinderen van wijlen Maria Nicolaas van Weert bij Anthoni Aert de Meiler". Jenneke is overleden voor 30-1-1740, als Anthony van de Voort als momboir, en Jan Mathijs
als toeziender over de 3 onmondige kinderen van wijlen Joanna Nicolaas van
Weert bij Gijsbert van Geenhoven worden beedigd". Gijsbert hertrouw
voor de schepenen te Tilburg op 15-2-1740 met Hendrien Anthony va
Casteren, weduwe van Jasper Crinckelmans. Hij wordt begraven te Tilburg
op 14-1-1757.

I Xd Joannes Wilhelmus VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 26-9-1723, trouwt voor
de schepenen op 3-5-1744 (en voor de pastoor op 10-5-1744) met Hendrica
Dielis van de Keer, ged. Oirschot 23-1-1716, dochter van Egidius Wilhelmus
en Maria Joannes Hermans.
Uit dit huwelijk:
1
Odulphus, ged. Oirschot 12-6-1745, volgt Xa.
2. Wilhelma, ged. Oirschot 6-3-1747, trouwt voor de dominee te Oirschot
op 29-6-1783 met Cornelis Antony van Overbeek. Willemine v
Geenhoven komt als "fileuse" voor in het Bevolkingsregister van 1810.
3. Gerarda, ged. Oirschot 24-2-1751.
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4. Adilia, ged. Oirschot 8-7-1755.
In 1747 is Jan "siek" en arm'"', maar na 1753 gaat het beter, en bezit hij zelfs
een koe en onroerend goed op de Notel. Aanvankelijk woont hij bij zijn
vader, maar vanaf 1748 op het adres Notel 98. Jan is een keuterboer, maar het
gaat hem steeds beter. Van 1770 tot 1775 betaalt hij zelfs belasting voor 6
lopens bezaaid land en het bezit van twee koeien'''. In 1778 komt hij echter
in de collect cedule van de gemene middelen voor als "arm"'"). Op 16-7-1776
den gent.
verkoopt hij aan Adriaan Hobbelen "een parceel weiland
Langendijck" onder de Notel"). Op 12-12-1777 verkoopt hij aan Jan
het Gijbken" onder de
Anthony Kemps "een parceel weij- en teulland gent.
Notel'"'. Jan overlijdt omstreeks 1780. Zijn weduwe is overleden te Oirschot
op 1-11-1782.
IXe Wilhelmus Henricus VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 5-1-1712, trouwt voor
de kerk te Oirschot op 3-2-1739 met Jennemij Jan van de Laerschot, ged.
Oirschot 7-8-1715, dochter van Joannes Elbert en Gertrudis Adriaan Leijten.
Hun huwelijk wordt op 8-2-1739 voor de schepenen voltrokken. Zij wonen
op de Kerkhof, aanvankelijk op nummer 55 (het huis van zijn moeder), maar
1881
, in het Steenstraatje.
vanaf 1751 op nummer 201
Uit dit huwelijk:
1. Henricus, ged. Oirschot 4-8-1739, volgt Xb.
2. Catharina, ged. Oirschot 24-6-1741. Zij trouwt voor de schepenen en de
pastoor te Oirschot op 24-8-1766 met Hendrick Jan van den Heuvel.
3. Joannes, ged. Oirschot 7-9-1743.
4. Johanna, ged. Oirschot 23-12-1746.
5. Joannes, ged. Oirschot 18-7-1750.
6. Gerardus, ged. Oirschot 29-1-1753. Doopgetuige is grootmoeder Paula
Henricus van Ginhoven.
(de Meulencamp)aan
Op 1-2-1745 verkoopt Willem een "camp teullant"
Monsr. Jan van de Grinten'").
Op 3-12-1748 treedt Willem samen met Willem de Coning op ten behoeve
van de twee onmondige kinderen van Aalbert "voorsone" van Jan van de
Laerschot verwekt bij Anneke Hendrix de Coning. Hij koopt van de familie
901
.
van de Laarschot een beempt aan de Cortedijk onder de Notel'
Willem Hendrix van Ginhoven, wonende onder de Kerkhof, transporteert op
14-12-1748 een huis en hof, groot een half lopen, in de Koestraat aan
Petronella Bierkens, weduwe van Francis van de Ven".
Op 7-6-1749 leent Willem f 150 van zijn nichtje Geertruij, de onmondige
dochter van Albert Jan Elberts van de Laerschot. De schuld wordt op 27-61758 afgelost'''.
Op 3-5-1753 tranporteert Willem Hendriks van Ginhoven als man van
Jennemarie Jan Elbers van de Laerschoot een perceel weiland onder de
Kerkhof aan Jan Claasse Essens'"'.
Jennemarie Jans van de Laerschot, weduwe van Willem Hendrik van
Ginhoven verkoopt op 1-6-1784 "met uitgang van de brandende wassende
de Ankerspoel en Brouwershof'voor f
kaarse een perceel teulland genaamd
185 aan Peter Jan Hands'"). Willem Hendrix van Ginhoven beleent op 27-6-
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1758 een perceel teulland genaamd de Colvershoek ten behoeve van Willem
Dirx Meeuws. De beleenpenningen zijn f 150,--'"'. Op 24-8-1752 verkoopt
hij een hofje en erf onder de Kerkhof in het Steenstraatje aan Monsr. Adriaan
van Dooren'").
Zijn huis in het Steenstraatje brandt omstreeks 1764 af. Op 27-4-1765 transporteert hij een "huijsplaets waarop een huijs gestaen heeft dog nu cortelings
afgebrand" aan Adriaen Wouters van Overdijk, zijn buurman'"). Kennelijk
zijn zij daarna uit Oirschot vertrokken.
Op 18-11-1786 woont Jennemarie te Antwerpen, als ze in Oirschot onroerende goederen gelegen onder de Kerkhof verkoopt"). Toch bezit ze nog een
huisje op de Kerkhof, dat in 1794 is afgebroken'''.

Xa Odulphus Joannes VAN GINHOVEN, trouwt te Oirschot voor de dominee en
de pastoor op 3-6-1770 met Adriana Wilhelmus van Mol, ged. te Oirschot 1211-1742, dochter van Wilhelmus Henricus van Mol en Maria Franciscus
Hoppenbrouwers.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, ged. Oirschot 18-1-1771.
2. Cornelius, ged. Oirschot ..-2-1772.
2
3. Gerardus, ged. Oirschot 28-11-1773
".
4. Maria, ged. Oirschot 2-2-1775.
5. Adilia, ged. Oirschot 16-8-1776.
6. Cornelia, ged. Oirschot 5-3-1778, woont in 1808 op het adres Hedel
29201. Zij trouwt met Henri van de Wiel, landbouwer, ged. Boxtel 18-21781, zoon van Peter en Helena van de Wedeven. Ze overlijdt te Oirschot
op 26-9-1813. Henricus van de Wiel hertrouwt op 14-1-1816 met
Margaretha de Croon, weduwe van Joannes de Croon, en na haar dood
voor de derde maal op 1-3-1829 met Joanna Maria van Dijk uit Boxtel.
Hij overlijdt te Oirschot op 11-10-1862. Zijn laatste adres is: Hedel 35.
7. Wilhelma, ged. Oirschot 21-7-1779.
8. Joanna, ged. Oirschot 27-11-1780.
9. Diliana, ged. Oirschot 8-8-1782.
10. Joannes, ged. Oirschot 22-12-1783.
2021
Tholof woont in een hut op Hedel
. Hij is een kleine boer, maar bezit in de
jaren negentig wel gemiddeld twee kocien2031. Toch komt hij in het belastingkohier voor als "arm".
Tholoff Jan van Ginhoven als "principael schuldenaer" en Willemijn Jan van
Ginhoven als zijn borg verklaren op 10-12-1782 aan Eijmbert Frans
Hoppenbrouwers schuldig te zijn een bedrag van f 80. De schuld wordt op
10-11-1790 afbetaald'''.
Adriaantje Tolef van Ginhoven wordt begraven te Oirschot 7-4-1800.
Tholof van Ginhoven, weduwnaar van Adriaante van Molle, hertrouwt op 211-1800 voor de schepenen van Oirschot met Maria Gijsberts, geboren te
Vessem, weduwe van Martinus van den Heuvel. Tolef wordt begraven te
Oirschot 18-5-1804. De weduwe van 'rotor wordt begraven te Oirschot 5-111810.
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Xb Henricus VAN GINHOVEN, ged. Oirschot 4-8-1739, is gildebroeder van het
2051
gilde van St. Barbara te Oirschot
. Henricus van Ginhoven trouwt voor de
schepenen van Oirschot op 3-6-1765 met Anna Catharina van den Heuvel,
afkomstig uit Tegelen.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, ged. Oirschot 22-5-1765.
Op 5-11-1767 keert Henricus met een borgbrief van de schepenen van Oss in
Oirschot terug.
Hij hertrouwt als weduwnaar voor de schepenen en de pastoor van Oirschot
op 15-11-1767 met Jenne Maria Claes van de Donck, geboren te Oss, wonende te Boxtel.
Uit dit huwelijk:
2. Anna Catharina, ged. Oirschot 26-8-1768.
3. Joannes, ged. Oirschot 4-11-1769. Doopgetuige is grootmoeder Johanna
Maria van Ginhoven.
4. Wilhelmus, ged. Oirschot 7-7-1771.
5. Joannes Franciscus, ged. Oirschot 28-2-1773.
6. Joannes, ged. Oirschot 23-8-1774.
7. Nicolaas Cornelis, ged. Oirschot 10-9-1777.
8. Joanna, ged. Oirschot 10-3-1780.
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