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VOORWOORD
De laatste jaargang !
In 1989 is het streekarchief Zuid-Oost Brabant, met een hoofdvestiging in
Eindhoven en een rayondepot in Oirschot, onderdeel geworden van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Eind 1997 heeft het bestuur van
het SRE besloten om de vestigingen in Eindhoven en Oirschot samen te voegen in
een nieuw te bouwen pand aan de Eindhovense Raiffeisenstraat. De start van de
nieuwbouw vond plaats in december 1998 en volgens de planning zal de oplevering in december 1999 plaatsvinden.
Dit betekent dat het rayondepot in Oirschot begin 2000 zal worden opgeheven.
Eén van de konsekwenties daarvan is, dat CAMPINIA, verzorgd door het rayondepot, zal ophouden te bestaan. In het lopende reorganisatieproces wordt wel
gedacht aan een nieuwe uitgave. Deze uitgave zal dan betrekking hebben op het
hele werkgebied van de dienst (15 gemeenten) en niet alleen op de drie gemeenten Oirschot, Best en Veldhoven, vanouds het werkgebied van het voormalige
Streekarchivariaat Noord-Kempenland, later het rayondepot van het Streekarchief
Regio Eindhoven.
Geachte abonnee, voor u ligt de eerste aflevering van de 29e en laatste jaargang
van CAMPINIA.
Het leek het ons het beste om u hiervan nu reeds op de hoogte te stellen.
De redactie
N.B.
De index op de jaargang 1998 zal in het ar-il-nummer worden opgenomen.
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De fragmentarische gegevens, waarover we beschikken, laten in de verste verte
geen volledige lijst van pastoors toe. Vóór 1400 zijn we enkel aangewezen op
enkele toevallige vermeldingen, maar ook na 1400 zijn de gegevens verre van volledig tot de tijd, dat er parochie-archieven bewaard zijn.
Daarnaast moeten we rekening houden met het in de middeleeuwen wijdverbreide misbruik, dat degene die werd aangesteld tot pastoor, niet zelf deze functie vervulde, maar zich meestal liet vervangen door een priester, die daartoe door hem
werd aangewezen en - gewoonlijk karig - gesalariëerd.
Rond 1300 bestond dit misbruik reeds lang, zoals blijkt uit de regeling, die het
Luikse kapittel trof in 1306," waar althans de ergste uitwas van dat misbruik wordt
verboden, dat namelijk de pastoor-in-naam van jaar tot jaar telkens een andere vervanger aanstelde, wat voor de parochianen natuurlijk irriterend was.
In Meerveldhoven heeft vanaf ca. 1300 tot ca. 1550 de benoemde pastoor zich in
de regel laten vervangen. Ofschoon er voor Zeelst en Meerveldhoven gewoonlijk
afzonderlijke pastoors-in-naam waren, heeft meestentijds dezelfde priester als vervanger het pastoraat van Zeelst en Meerveldhoven tegelijk waargenomen, zoals
dat bij meerdere kleine, dicht bij elkaar gelegen parochies gebeurde. Hij zal dan
in Zeelst, als grootste van de twee parochies, gewoond hebben.
De bronnen
Naast weinige toevallige vermeldingen van een pastoor van Meerveldhoven kunnen we slechts steunen op een reeks van - ook slechts fragmentarisch bewaarde aartsdiakenale registers. Deze registers zijn in de jaren tussen 1400 en 1570 door
de aartsdiakens van Kempenland, een der grootste regio's van het uitgestrekte
Luikse bisdom, aangelegd ter boeking van aan hen betaalde of verschuldigde
bedragen van boeten en leges. Deze bronnen zijn - in bewerking naar parochies uitgegeven door Juten en Bannenberg c.s.') en gebruikt door Dr. A.J. Bijsterveld in
zijn (monnikenwerk) dissertatie naar personen, waarbij hij nog zoveel mogelijk
beschikbare andere bronnen verwerkt heeft? Voor de tijd na 1570 kunnen we
beschikken over het werk van Schutjes,4 ) steunend op de archieven van het bisdom
's-Hertogenbosch en die der diverse parochies.
De gegevens betreffende de pastoors van vóór 1570 zijn practisch geheel ontleend
aan de drie eerstgenoemde publicaties, die van 1570 tot 1870 aan Schutjes en de
latere aan het parochie-archief. Alleen waar gegevens aan andere bronnen ontleend zijn, wordt dit afzonderlijk vermeld.
Voor de tijd, dat de pastoor-in-naam zich liet vervangen door een andere priester,
geven wij twee lijsten met namen. De eerste lijst vermeldt de pastoors-in-naam,
die nauwelijks door de parochianen gekend zullen zijn. De tweede lijst vermeldt
de vervangers, die door de parochianen als pastoor beschouwd zullen zijn. Voor de
mogelijkheid van verwijzing geven we elke bekende pastoor-in-naam en vervanger een nummer. De pastoors-in-naam en hun ons bekende vervangers krijgen het-
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zelfde nummer met de toevoeging (N) voor de pastoor-in-naam en (V) voor de
vervanger. Indien een pastoor-in-naam meerdere vervangers gehad heeft, krijgen
deze hetzelfde nummer met (V1) of (V2) enz. toegevoegd. In elk van de twee lijsten kunnen bepaalde nummers ontbreken, omdat de personen ons niet bekend zijn.
De meeste vervangers vervingen ook de pastoor-in-naam van Zeelst en woonden
daar. Dit wordt aangeduid door achter het teken (V) (V1) of (V2) enz. nog het
teken (Z) te voegen.
Onder de namen van de personen vermelden we voorzover mogelijk de jaren,
waarin zij in functie waren. Dikwijls zijn de personen ons enkel bekend door de
vermelding in één jaar. De mogelijkheid, dat de betreffende persoon al eerder in
functie is geweest, duiden we aan door een vraagteken vóór het (eerste) jaartal; de
mogelijkheid, dat hij nog later heeft gefunctioneerd door een vraagteken achter het
(tweede) jaartal.
Ingeval een benoemde pastoor zelf heeft gefunctioneerd, krijgt hij een nummer
zonder toevoeging van (N) of (V).
Eventueel bekende bijzonderheden aangaande de genoemde personen worden vermeld na de lijst onder hun respectieve nummers.

7. Jan van der Horst
1457 - 1485 ?

PASTOORS VAN MEERVELDHOVEN
1. Alfgers'
815 - ?

8.(N) Henrik van de Loo
? 1497 ?
9.(V) Martinus Petrusz. Laureyssen
? 1501 ?
10. Dirk van Beerwinkel
? 1510 ?

heeft vermoedelijk zelf gefunctioneerd

11.(N) Walter Boets
? 1519 - 1524 ?

11.(V) Goeswyn Herberts
? 1523 - 1524 ?

12.(N) Henrik van Breugel
? 1530 ?

12.(V) Bartholomeus van
Acht ? 1530 ?

13.(N) Willem Heesters
? 1536 - 1537 ?

13.(V) Frans Evers
? 1536 - 1537 ?

Vanaf 1556 of eerder hebben de benoemde pastoors ook in feite gefunctioneerd.

Vanaf ca. 1300 of eerder tot ca. 1550 hebben de meeste benoemde pastoors zich
door een andere priester laten vervangen.
PASTOORS-IN-NAAM

heeft vermoedelijk zelf gefunctioneerd

VERVANGERS

2.(N) Henrik van Antwerpen')
? 1326 ?

14. Jan Martens van Steensel
? 1556 - 1571 ?
15. Gerard Corstiaans
? 1593 - 1608
16. Henricus Borchouts
1608 - 1612

3.(N) Arnold')
was pastoor geweest
vóór 1340

17. Laurentius Mathijssen
1612 - 1616

4.(N) Thomas van Nijnse18 )
? 1364 ?

18. Joannes Hennoset
1616

5.(N) Peter van Rosvelt9'
? 1390 - 1405 '?

5.(V) (Z) Peter van Lievendael
? 1400 - 1405 ?

19. Hubertus van Laerhoven
1616 - 1636

6.(N) Jan de Louwe
van Bladel
? 1421 - 1457

6.(V1) (Z) Henrik Dekens
? 1421 ?
6.(V2) (Z) Dirk van der Horst
1427 - 1442
6.(V3) Mr. Bartholomeus Godfriedsz. v.d. Velde
1443 - 1445 ?

20. Joannes Leijten
1636 - ?
Vanaf enige tijd na 1648 tot 1859 hebben de pastoors van Zeelst tevens de
parochie van Meerveldhoven bediend.

21.(Z) Michael Heusch
? 1684 - 1691
22.(Z) Joannes van Bree
1691 - 1715
23.(Z) Peter Tegenbosch
1715 - 1742
24.(Z) Gerardus van Houtert
1743 - 1745
25.(Z) Guilielmus Petrusz. Vervorst
1745 - 1748
26.(Z) Vincentius Dams
1748 - 1758
27.(Z) Petrus Christiaansz. Davids
1758 - 1804
28.(Z) Joannes Kuijpers
1804 - 1825
29.(Z) Joannes Vervoort
1825 - 1859
Tijdens het pastoraat van Joannes Vervoort in Zeelst werd in 1859 weer een eigen
pastoor voor Meerveldhoven benoemd.
30. Adrianus van Sleeuwen
1859 - 1872
31. Petrus van Schendel
1872 - 1899
32. Jacobus Pompen
1899 - 1902
De Lamberniskerk aan de Po1kesiraai, schen door landmeter Hendrik Verhees,
op 29 aug. 1788

33. Augustinus Henricus Maria Goossens
1902 - 1915
34. Leonardus Everardus Verhoysen
1915 - 1922
35. Josephus Jacobus van Laarhoven
1922 - 1936
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36. Martinus van de Ven
1936 - 1967

11

37. Antonius van Heijningen
1967 - 1970

Ad 15.
Gerard Corstiaens wordt door Schutjes vermeld vanaf 1597, maar d.d. 1593.07.15
wordt in het protocol van Waalre-Valkenswaard reeds een 'heer Gerardt pastoor
van Merefelt' genoemd, zodat wij aannemen, dat zijn pastoraat in dat jaar of eerder begonnen is."'

38. Petrus Cornelis Maria Rijken
1970

Ad 16.
Henrik Borchouts werd in 1612 pastoor van Waalre en in 1618 pastoor van Zeelst.

39. Bernardus Henricus Johannes van de Sanden
1970 - 1996

Ad 17.
Laurentius Mathijssen werd in 1616 pastoor van Zeelst, waar hij twee jaar later
opgevolgd zou worden door zijn voorganger in Meerveldhoven.

40. Fredericus Martinus Lambertus Ouwens
1996 - heden
Ad 6.(N)
In 1421 staat mr. Dirk Batenzoon (Viator), kanunnik van het Luikse kapittel van
Sint Lambertus en notaris van de aartsdiaken van Haspengouw, vermeld als 'rector in Merefelt'. Wij veronderstellen, dat hij rector is geweest van de toen vermoedelijk pas opgerichte Mariakapel. Deze kapel wordt in 1473 wel 'noviter erecta"pas opgericht' genoemd, maar dat kan zijn, omdat ze vóór die tijd nooit in de
pouillé's vernoemd is. Dirk Batenzoon heeft geleefd tot 1438.
Jan de Louwe, afkomstig van Bladel, staat in het Latijn genoteerd als Johannes Leonis
(de Leeuw). Vermoedelijk is 'de Louwe' de dialectische uitspraak geweest van 'de Leeuw'
Ook in 1421 is Johannes Huermeesters genoemd als pasroor-in-naam van Meerveldhoven. Mogelijk is Jan de Louwe door zijn vervanger Iluermeester' genoemd; wij
zouden zeggen: huurbaas: de pastoor-in-naam, die hem als vervanger had ingehuurd.
Ad 6.(V2) (Z)
Dirk van der Horst was na 1442 fungerend pastoor in Veghel. Hij verkocht samen
met zijn natuurlijke zoon Jan, ook priester, voor schepenen van 's-Hertogenbosch
een jaarpacht van 2 mud rogge uit de tiende van Zeelst aan de bestuurders van de
Mariakapel in Meerveldhoven.'") Hij zal in de tijd, dat hij waarnemend pastoor was
van Zeelst en Meerveldhoven, deze pacht gekocht hebben. Of zijn natuurlijke
zoon Jan, die in 1473 priester was, reeds tijdens zijn pastoraat in Zeelst en
Meerveldhoven was verwekt, is onzeker. Hoewel de Mariakapel van Meerveldhoven in 1473 nog 'pas opgericht' wordt genoemd, had zij blijkbaar al zoveel
overgelegd, dat zij deze pacht kon kopen.
Het is natuurlijk verleidelijk, om te denken, dat Jan de natuurlijke zoon van Dirk
van der Horst, de Jan van der Horst (7) is, die van 1457 - 1485 ? pastoor van
Meerveldhoven was, maar we hebben daarvoor geen enkele zekerheid.
Ad 10.
Wat Dirk van Beerwinkel betreft het volgende. Paulus van Beerwinkel (zijn broer
?) was van 1510 - 1524 benoemd pastoor van Zeelst, waar hij ook functioneerde.
Mogelijk heeft Dirk bij hem ingewoond en van Zeelst uit de parochie Meerveldhoven bediend, wat de gewone gang van zaken was.

Ad 18.
Joannes Hennoset, afkomstig uit Granville, was blijkbaar een zeer wispelturig persoon. Hij was korte tijd in Breugel en in Berchem geweest, werd op 22 maart 1616
geïnstalleerd als pastoor in Meerveldhoven en was daar na twee maanden weer
vertrokken, zodat zijn opvolger op 1 juni 1616 geïnstalleerd kon worden. 2)
Ad 19.
Hubertus van Laerhoven had ook de bevoegdheid van notaris, zoals blijkt uit de
vermelding van een door hem vervaardigd authentiek afschrift van de lijst van vorderingen van het altaar van het H. Kruis en O.L.Vrouw in de kerk van Veldhoven.
Ad 32.
Pastoor Jac. Pompen werd na 3 jaar pastoraat in Meerveldhoven door de bisschop
benoemd tot zijn vicaris generaal.
Ad 36.
Pastoor M. van de Ven was voor zijn benoeming in Meerveldhoven secretaris
geweest van de bisschop. Hij werd in 1937 tevens deken van het dekenaat Bladel,
in welke functie hij in 1962 bij de oprichting van het dekenaat Veldhoven naar dat
dekenaat overging. Sinds 1940 was hij ook kanunnik van het kathedraal kapittel.
Per 1 april 1967 kreeg hij eervol ontslag als kanunnik, deken en pastoor, waarna
hij tot zijn dood op hoge leeftijd in 1981 in Meerveldhoven woonachtig bleef.
Ad 37.
Pastoor A. van Heijningen was tevens deken van Veldhoven maar werd reeds in
1970 overgeplaatst als deken naar Nijmegen.
Ad 38.
Pastoor P. Rijken overleed slechts enkele maanden na zijn benoeming door een
noodlottig ongeval.
Ad 39.
Pastoor B. van de Sande was eveneens vanaf 1982 deken van Veldhoven.
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Ad 40.
Pastoor F. Ouwens fungeerde aanvankelijk onder supervisie van deken F. de Kort
van Zeelst en werd in 1998 tot pastoor benoemd.

NOTEN
1.

Besproken in 'De oudste geschiedenis van Meerveldhoven`, in het vorige nummer van
Campinia. Zie bijlage III.
G.C.A. Juten, Consilium de Beke.
2.
G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, ed. De oude dekenaten Cuijk, Woensel en
Hilvarenbeek in de 15"- en 16"-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland,
2 dl. en supplement, Nijmegen 1968/70.
3.
A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld: De pastoors in Noord-Brabant
1400 - 1570, Amsterdam 1993.
4.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, dl. V, SintMichielsgestel 1876.
Zie het voorgaande nummer van Campinia. Gezien de aard van het accoord veron5.
derstellen we, dat Alfger ook metterdaad het pastoraat heeft uitgeoefend.
We vonden hem enkel vermeld in de akte voor schepenen van 's-Hertogenbosch van
6.
verkoop aan de Tafel van de H. Geest te 's-Hertogenbosch van goederen te Riel onder
Zesgehuchten d.d. 1326.11.07. Deze bezittingen waren deels leen van het domkapittel te Luik, welk deel werd overgedragen 'per manum domini Henrici de Antwerpen
investiti de Mirfelt"door bemiddeling van heer Henrik van Antwerpen pastoor van
Meerveldhoven'.
A.C.M. Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch,
Regesten van oorkonden deel 1, 's-Hertogenbosch 1980, regest nr. 161. Investitus =
benoemd pastoor.
In A.R.A.Brussel, Archieven van de rekenkamers te Brussel, nr. 45038, cijnsregister
7.
van Oerle van 1340, fol. 38' wordt een cijns vermeld, verschuldigd door `dominus
Arnoldus quondam investitus de Miervelt"heer Arnold vroeger pastoor van
Meerveldhoven'.
Thomas van Nijnsel (geschreven: Neysel) pastoor van Mcrvelt wordt genoemd als
8.
legataris in het testament d.d. 1364.05.21 van Deliana weduwe van Gielis Gerlachs:
H.J.M. van Rooij, Het oud-archief van het Groot-ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch,
's-Hertogenbosch 1963, regest nr. 74.
Peter van Rosvelt wordt reeds in 1390 genoemd als `investitus de Mierfelt' in het
9.
Bosch' protocol nr. 1178, fol. 365". Wij zijn ervan uitgegaan, dat hij de Petrus is, die
in 1400 ook als pastoor-in-naam wordt genoetnd.
10. Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Bosch' protocol van 1473, nr 1242, fol. 200'.
11. S.A.R.E, R.A. Waalre-Valkenswaard, nr. 109, lol. 57"
12. De akten van installatie van Hennosset d.d. 1616.03.22 en van Hubertus van
Laerhoven d.d. 1616.06.01 door deken Jac. F. van Lieshoudt van het dekenaat
Eindhoven zijn bewaard als bijlagen bij de kerkerekening van dat jaar.
13. S.A.R.E, i(ayondepot Oirschot, Oud-archief van de gemeente Veldhoven, nr. 4687,
blz. 66. In dit 'Armenboek' v 'n ca. 1635 staat naast de administratie van de vorderingen van de Tafel van de H. Geest van Veldhoven-Zonderwijk o.a ook de administratie van vorderingen van het altaar van het 11. Kruis en O.L.Vrouw in de kerk van
Veldhoven, die begint met een afschrift van een authentiek afschrift van een eerdere
lijst van vorderingen, vervaardigd door 'Hubertus Laerhoven notarius publicus et pastoor in Meerfelt'.
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Aantekening bij 'De oudste geschiedenis van Meerveldhoven`
in het vorige nummer van Campinia (blz. 156-168)
Naar aanleiding van de formulering in de akte van 1306 van het Luikse kathedrale kapittel (bijlage III) veronderstelden wij, dat de parochie Meerveldhoven pas
kort voor 1306 aan dat kapittel was gekomen.
Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld was zo vriendelijk om ons vanuit Leuven erop te attenderen, dat de parochie Meerveldhoven waarschijnlijk reeds in het begin van de
twaalfde eeuw door de kanunnik en aartspriester Sigifridus aan het kapittel
geschonken was, zoals hij vermeld heeft in zijn studie over Duizel in het
Noordbrabants Historisch Jaarboek van 1996. Zie onder.
In dit licht zal de opmerking betreffende 'vroeger tijden' erop duiden, dat de
genoemde misstand reeds eerder aan het kapittel gesignaleerd was, maar dat er
toen niet adekwaat op gereageerd is, welke fout nu gecorrigeerd wordt.
Dr. A.J.A. Bijsterveld, Dusella villa Taxandrie. Een drietal onopgemerkte oorkonden betreffende Duizel uit de elfde en dertiende eeuw', in Noordbrabants
Historisch Jaarboek 13 (1996), blz. 156 - 207. Vermeld in noot 118. In L'obituaire
de la cathédrale Saint-Lambert de Liège (X! - XV siècle), Bruxelles 1991, p. 100
is genoteerd: IX kalendas augusti. Commemoratio fratris nostri Sigifridi archipresbyteri qui dedit nobis Marsfelt cum ecclesia dotata et IIII mansos in Rieclo et
III mansos et III bonuaria in Radulphi curte. Deze persoon is vermoedelijk de in
1118 en 1121 vernoemde aartsdiaken en aartspriester Sigifridus.
drs. J.P.J. Lijten
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*** Boekaankondiging ***
Op 28 januari jl. verscheen in boekvorm het resultaat van een onderzoek naar de
historie van de St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven.
Vanouds her bepaalt een kerkgebouw het centrum van een nederzetting. Zo refereert het voormalig kerkterrein aan de Polkestraat te Meerveldhoven nog aan het
dorpsmidden van die plaats. Door de bouw van een nieuwe kerk, begin vorige
eeuw, op een perceel elders in het dorp schoof het centrum mee en verloor het
gebiedje bij de Polkestraat zijn centraal 'gezicht'.
De herkenbaarheid als historisch centrum van Meerveldhoven dreigde nadien verloren te gaan.
Dit proces werd versneld door de realisatie van een grootschalig nieuwbouwplan
dat door de gemeente Veldhoven begin zeventiger jaren in gang werd gezet.
Aanvankelijk werd door de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) het
plan opgevat om voorafgaande aan het uitwerken van een geschiedkundige studie
over de Lambertuskerk van vóór 1800, het voormalig kerkterrein aan de Polkestraat aan een nauwkeurig archeologisch onderzoek te onderwerpen. Tijdens een
tweetal vroeger ondernomen opgravingscampagnes waren vragen onbeantwoord
gebleven en op veel achteraf gestelde vragen zou misschien nog een (concreet)
antwoord kunnen worden gevonden. Helaas liet de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek aan de gemeente Veldhoven weten geen toestemming te geven voor een nieuw archeologisch onderzoek.
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Toch lukte het de auteurs om, in archieven en andere geschreven bronnen, een
stukje plaatselijke kerkgeschiedenis op te sporen en tot een geheel samen te stellen. In de tekst wordt onder meer ingegaan en verband gelegd tussen oorkonden
uit omstreeks 800 en 1300, de archeologische bevindingen van de Merovingische
begraafplaats (gelegen bij Den Ekkerman) en het kerkterrein aan de Polkestraat.
Uit het studiemateriaal dat niet direct in de tekst kon worden verwerkt zijn twee
suppementaire hoofdstukken samengesteld die achterin het boek zijn opgenomen.
Het betreft: een beschrijving over de parochiekerken en Mariakapellen van
Meerveldhoven en een lijst van pastoors van Meerveldhoven.
Het boek, formaat A4, 40 pagina's, 17 afbeeldingen en kaarten, literatuuropgave,
illustraties en bijlagen, verschijnt als deel 9 in de serie 'Cultuurhistorische verkenningen in de gemeente Veldhoven'. De publicatie is samengesteld door
J.F.C.M. Bijnen en drs. J.P.J. Lijten en heeft als titel `De St. Lambertuskerk aan de
Polkestraat, een geschiedkundig onderzoek'. Het is verkrijgbaar à f. 17,50 bij
boekhandel Verhagen, Provincialeweg 64 en City Centrum, Pleintjes 64, te
Veldhoven.
Toezending is mogelijk na overmaking van f. 22,50 (dit is inclusief f. 5,- verzendkosten) op giro 728050 t.n.v. Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.

Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven is een reeks artikelen/rapporten rakende de historie en de cultuurhistorie van de gemeente
. Veldhoven.
In deze reeks zijn verschenen:
1. Archeologische verkenning van het laatmiddeleeuws kerkgebouw te Wintelre.
2.
`... in minute opgemaakt, is verleden...': Schets over het notariaat in
Veldhoven van verleden naar heden.
3. Veldhoven 70.
4. De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en historische
bijzonderheden.
5. De oude kerkhof in d'Ekker te veldhoven: een archeologische verkenning.
6. Veldhoven 50 jaar vrij: 18 september 1944/1994.
7. Monumenten in Veldhoven: achtergronden en bijzonderheden.
8. Veldhoven: Historische Spiegeling.
9. De St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven: een geschiedkundig onderzoek.
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II.

OIRSCHOTTENAREN IN AMERIKA
door F. Schoots

In het midden van de 19e eeuw vertrokken vanuit Noord-Brabant een groot aantal
personen naar Noord-Amerika (Verenigde Staten). Dr. H. van Stekelenburg heeft
in zijn onderzoek naar landverhuizing uitgebreid aangetoond dat het hierbij vooral ging om personen uit Oost-Brabant, de Kempen en Noordwest-Brabant (vooral
Klundert en Zevenbergen). Oirschot, gelegen in de Kempen, vormde hierop dus
geen uitzondering. Volgens de landverhuizingslijsten, in te zien op het ARA, verhuisden uit Oirschot naar Amerika, tussen 1848 en 1877, in totaal 73 personen.
Hiervan zouden er elf terugkeren. Het grootste gedeelte vertrok in de jaren 1854
en 1855. De Oirschotse landverhuizers gingen voor zover bekend naar de staat
Michigan en dan vooral naar de stad Detroit. Vertrekpunt was meestal de haven
van Antwerpen of de haven van Rotterdam.
"Het ging hierbij vooral om kleinere boeren. arme ambachtslieden en dagloners.
Het belangrijkste motief om de grote sprong te wagen was vaak verbetering van
het bestaan. Die sprong was door goede voorafgaande informatie, maar vooral
door de blijvende band met familie, buurt- en streekgenoten minder gewaagd dan
men geneigd is te veronderstellen"."
Eén van de eerste Oirschotse reizigers moet broeder Arnoldus van den Heuvel
geweest zijn. Hij vertrok in 1846 naar de Jezuïeten in de staat Missouri en was
werkzaam als missionaris. Zes jaar daarvoor was hij al eens in de Verenigde Staten
geweest als deelnemer aan een expeditie georganiseerd door de Belgische 'missieondernemer' de Nef. 2 '
Het meest sprekende voorbeeld is echter de bekende stoelenmaker Cornelis
Teurlincx die in 1848 al naar Detroit vertrok en er zijn eigen bedrijfje opzette.
Deze pionier keerde echter in 1858, mede •veroorzaakt door de economische
depressie, alweer terug in Oirschot en werd met zijn zwager Hendrik Meijers
grondlegger van een bedrijf dat nog steeds 'Amerikaanse' stoelen fabriceert:
Teurlincx-Meijers". Andere families uit Oirschot die de oversteek waagden waren
de familie Messing, de familie van Erp, de familie Huijskens en de familie Van
Weert. In het kort verging het beide laatstgenoemde families als volgt.
Lambertus Huijskens moet een avontuurlijk man geweest zijn. Op 30 juli 1855
vertrok hij, op 53-jarige leeftijd, met zijn vrouw, vijf kinderen en één schoonzoon
naar de Verenigde Staten. Het zou een 35-dagen durende reis worden, per zeilschip naar New York en daarna rwhting Detroit.
Huijskens was toen al twee keet getrouwd geweest en had 11 kinderen uit zijn eerste huwelijk. Daarnaast was hij er in geslaagd tijdens zijn tweede huwelijk, met
Henrica van de Laak, twee kinderen te verwekken bij zijn dienstmeid: Cornelia
van Weert. Zij zouden op 11 mei 1855 in Oirschot in het huwelijk treden.
Aangekomen in Detroit, verbleef het gezin korte Lijd in een hotel. Huijskens kon

zich dit gemakkelijk veroorloven doordat hij voor zijn vertrek een groot deel van
zijn bezittingen had verkocht voor in totaal 8776 gulden.4 )
Huijskens had voor zichzelf en zijn vrouw een soort geldbuidel laten maken die
beide ten alle tijde om hun middel droegen. Omdat niet al het geld in de buidels
paste had hij ook nog een geldkistje laten maken voor de rest:9 '
In Detroit aan gekomen maakte Huijskens kennis met de Belgische zakenman, Jan
Corrion. Deze Corrion haalde Huijskens over naar Bay City, net als Detroit gelegen in de staat Michigan, te komen.6)
Tegenwoordig is Bay City groter dan Amsterdam, maar toentertijd (de plaats werd
in 1836 gesticht) was het een kleine gemeenschap in opbloei waar werd gehandeld
in hout, vis en zout.
Huijskens bouwde er een gelukkig en gezond bestaan op en overleed op 90-jarige
leeftijd. Zijn dochter Maria Huijskens, uit de relatie met Cornelia van Weert, kon
eveneens goed aarden in de Verenigde Staten. Zij huwde tweemaal, kreeg 19 kinderen en overleed in Bay City op 86-jarige leeftijd.
De broer en zuster van Cornelia van Weert: Peter en Anna (in de staat van landverhuizingen 'Maria' genoemd) volgden twee jaar later haar voorbeeld. Beide
kwamen, natuurlijk op aanraden van hun zuster, ook in Bay City terecht.
Anna van Weert, vergezeld van haar twee kinderen die waren voortgekomen uit
buitenechtelijke relaties, wist een normaal bestaan op te bouwen. Zij huwde in
Amerika met een andere emigrant en overleed in Bay City op 26-11-1893.
Adriaan, één van de twee kinderen, huwde in de Verenigde Staten met de
Nederlandse Van Hameien. Afstammelingen van hen wonen nog steeds in Bay
City.
Met Peter van Weert liep het slechter af. Een verhaal waar elke soap-liefhebber in
Nederland van zou watertanden.
Hij was voor zijn verhuizing naar de Verenigde Staten in Nederland getrouwd met
Gijsberdina Nelissen uit Empel. Het echtpaar had drie kinderen, waarvan de laatste in Bay City werd geboren. Peter, die schoenmaker was kon zijn gezin goed
onderhouden. Zijn vrouw was echter een andere mening toegedaan. Zij wist een
andere emigrant: Peter van Gestel, zover te krijgen haar man te vermoorden.
Daarna zouden zij kunnen trouwen. Peter van Gestel trapte met open ogen in de
val.
Op 31 januari 1859 vermoordde hij Peter van Weert in het huis van zijn zuster
Cornelia. Getuige de zes schotwonden ging hij daarbij niet halfslachtig te werk.
Het voorval ging dan ook niet onopgemerkt voorbij. Nog nooit had er in de korte
geschiedenis van het stadje een moord plaatsgevonden en het nieuws haalde dan
ook uitgebreid de krant.' Van Gestel verdween voor levenslang achter de tralies en
Gijsberdina Nelissen trouwde ene Antonius Walraven, tevens een emigrant van
Nederlandse afkomst. Voorwaar een echte `crime passionnelle'.

1
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Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika
1820-1880, Dr. H.A.V.M. van Stekelenburg - Stichting Zuidelijk Historisch Contact:
Tilburg, 1991 - Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel
LXXXVII, p. 178-179.
idem, p. 141
zie De familie Teurlincx en hun stoelen- en wieldraaiersambacht, door H. Teurlincx
in Campinia, 100 (jan. 1996), blz. 155 e.v.)
Landverhuizing ...., p. 175
Artikel van Mark E. Morand in de Bay City Times van 2 oktober 1934 waarin Maria
Huijskens vertelt over haar leven naar aanleiding van haar 84e verjaardag.
idem.
History of Bay County, Michigan, 1883, p. 60 en Bay City Journal, 4 januari 1866
(gepubliceerde brieven van Peter van Gestel aan openbaar aanklager James Birney).
Met dank aan dhr. Patrick van Wert, Surprise, USA, voor het aanleveren van de documentatie.

III. BEWONINGSGESCHIEDENIS HUIS DE WERELD
nu MOLENSTRAAT 8, OIRSCHOT
door H. Mijland
Geeft de serie artikelen 'Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zeventiende
tot de twintigste eeuw'* informatie over de belastingplichtige bewoners en de
daarvoor vastgestelde oppervlakten van de percelen; dit artikel wil meer vertellen
over het doen en laten van de eigenaren en bewoners.
De eerste, met zekerheid terug te vinden, bewoner van dit huis is vóér 1660 geregistreerd in de archieven." Het is Henrik Dijrex van Roij, zoon van Dirck
Henricx van Roij en Heiltje Andries Geerit Goossens. Het huis is vermoedelijk
van zijn ouders en wordt door hem gehuurd. Dit baseer ik op zijn jeugdige leeftijd. Ofschoon zijn doopinschrijving niet in Oirschot te vinden is, moet hij, afgaande op de doopdata van zijn broer en zussen, in 1634 of later geboren zijn. Henrick
sterft jong, begin 1659.2 '
Volgens aantekening in bovenbedoeld verpondingsboek wordt de nieuwe bewoner
zijn broer Goossen Dircx van Roij. Goossen of Gossuinus trouwt in 1661 met
Maria Petrus van BoxteP' en zij zullen dan in de Molenstraat zijn gaan wonen. Bij
de erfdeling van de ouders van Goossen in 1680 wordt hij eigenaar van het pand.
In de akte wordt het huis aldus omschreven: huis met de achterliggende tuin, groot
circa 10 roijen, 'gelegen in de Haij- of Molenstraete, in de Kerkhof tegenover de
Lieve Vrouwekercke'. De hier opgegeven oppervlakte komt aardig overeen met de
351 vierkante meter, gemeten bij de invoering van het kadaster. In de verpondingskohieren is tot nu toe sprake van 4 roijen, wat neer komt op ongeveer 132
vierkante meter.4 )
Het huis is hoogst waarschijnlijk door vererving in het bezit gekomen van Maria
van Roij, dochter van Goossen en Maria Petrus van Boxtel. Een overlijdensdatum
van een van haar ouders heb ik niet kunnen vinden. Maria trouwt in 1688 met
Antonius Petrus van Beers.5 '
Het huis raakt in de periode dat zij het bezitten in verval. Dit blijkt uit de omschrijving in de akte van transport'', opgemaakt naar aanleiding van de executoriale verkoop in 1714. Deze verkoop vindt plaats op verzoek van de rentmeester van het
kapittel van Oirschot, vanwege de achterstallige betaling van een rente van twee
en een halve gulden per jaar.
De nieuwe eigenaar wordt voor f 134 Willem Peters van den Hagelaar. Hij heeft
het huis opgeknapt en er waarschijnlijk een herberg van gemaakt. Dit maak ik op
uit de tekst van de latere akten. Daarin wordt het huis omschreven als 'het huijs
daer jegenwoordigh de Werelt is uijthangende'. De uitbating van deze herberg
verpachtte Willem onder meer aan Gerrit Hanssen.7)
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september 1720 koper van de herberg met bijbehorende
Gerrit Hanssen is op
hof voor bijna drie keer de prijs die Willem heeft betaald. Willem en zijn echtegnote Willemijn Peters van Dijcks' hadden kennelijk goede relaties met de koper,
aangezien Willemijn na het overlijden van haar man Gerrit Hanssen en Andries
Schepens machtigt om haar boedel te beheren.9 )
Gerrit Hanssen is afkomstig uit Aldenhoven in het Land van Gulik en trouwt
Ariaentje Willem van Berendoncq. Na haar overlijden hertrouwt hij in 1726 met
de minderjarige, andersdenkende Anna Barbara Castere of Gasseringh, die geboren is te Altsttten in Zwitserland." Het huwelijk is zowel ten overstaan van de
schepenen als van de pastoor gesloten.
Gerrit is een ondernemend baasje. In de zelfde periode dat hij De Wereld exploiteeert, heeft hij ook het Sint-Joris-Gasthuis met bijbehorende hoeven en landerijen in pacht."' Door onenigheid over zijn verplichtingen als pachter beëindigt hij
die pacht waarschijnlijk in 1729. Het beheer van zijn goederen verloopt later ook
minder goed dan hij mag wensen. In 1746 laat de rentmeester van het Oirschotse
kapittel namelijk beslag leggen op zijn onroerende goederen. Evenals bij Antonius
van Beers worden zijn goederen, wegens achterstallige betaling van een jaarlijkse
rente van twee en een halve gulden, hij executie verkocht.'''
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hertogdom van Neuchatel te Zwitserland en aldaar gedoopt op 18 januari 1718. '
Abraham is samen met zijn vrouw Alexandra Klant eind april, begin mei 1768
vanuit Oss naar Oirschot gekomen.'" Eind november van dat jaar verwerft hij De
Wereld. Volgens het zelfde lidmatenboek vertrekken zij in 1780 naar Haarlem.

[.1

Bij deze verkoop komt het huis aan Dirck Arnoldus van Houtum, geboortig van
Woensel, van beroep commies van de Brabantse landtol. Hij trouwt in 1713 te
Oirschot met Ida, dochter van Nicolaas Hendrick Hoppenbrouwers.''' Uit dit
huwelijk zijn twee kinderen geboren. Ida is vermoedelijk in het geboortejaar van
hun tweede kind of kort na de jaarwisseling overleden. Dirck hertrouwt namelijk
in mei 1716 met Johanna, dochter van Rijck Bu(ij)1, geboren in Idem in het land
van Kleef."' Dit echtpaar krijgt drie kinderen. Dirck is kennelijk sterker dan zijn
levenspartners. Ook Johanna sterft vrij jong. Dir& trouwt in 1726 voor de derde
5
keer. Ditmaal met de uit Den Bosch afkomstige Adriaantje van Ingen of Enghen.' '
Zij hebben vier kinderen. Adriaantje is evenmin een lang leven gegund. In 1734
trouwt Dirck nogmaals. Ditmaal heeft hij zijn bruid in Wouw gevonden. Het is
Elisabeth de Haen, die hem op 5 september het ja-woord geeft') Dit huwelijk wordt
gezegend met vijf kinderen, waaronder een tweeling. Zijn vierde echtgenote zal
Dirck echter niet overleven. Hij wordt op 7 mei 1754 in de St. Petruskerk begraven.
Elisabeth erft krachtens hun testament alle bezittingen, dus ook huis De Wereld.
In de jaren dat Dirck er gewoond heeft, is er het nodige veranderd. Het voorheen
als huis en hof omschreven perceel, wordt bij de verkoop omschreven als: huis De
Wereld, achterhuis en stal, met een hof waarachter een 'somerhuijs' is gelegen."'
Elisabeth verkoopt dit huis in 1760 aan Hendricus Franciscus Clercx, vice-president schepen en brouwer, voor f . 975.18' Waarschijnlijk heeft Hendricus niet in dit
huis gewoond, aangezien hij op het moment van de koop reeds twee huizen in
bezit heeft. Vermoedelijk wilde Hendricus dit huis graag snel kwijt. Hij verkoopt
het namelijk in 1768 voor bijna vierhonderd gulden minder aan een oud-officier.19 )
De nieuwe eigenaar wordt Abraham Daniel Prince, gepensioneerd luitenant van
het regiment van kolonel De Chambrier. Abraham is geboren te St. Blaise in het

Samuel Davids Roost, slager en koopman te Oirschot, koopt het huis in 1780 van
Abraham Prince."' Salomon is waarschijnlijk in 1749 te Oirschot geboren."' Hij
trouwt daar met Clara Alexander, afkomstig uit Metz, in het jaar waarin hij De
Wereld koopt. In 1820 doet hij ten behoeve van zijn dochters afstand van zijn roerende en onroerende goederen. Een paar dagen later neemt zijn schoonzoon Levi
Philip Levies wel de verplichting op zich om zijn schoonvader levenslang bij hem
24)
in te laten wonen en in zijn levensonderhoud te voorzien. Samuel is een lang
leven beschoren. Hij sterft op 9 februari 1839.
De dochters van Samuel en Clara zijn Marianne, gehuwd met Samuel Levi
Groenewoud, en Sara, gehuwd met Levi Philip Levies. Zij verwerven het pand in
de Molenstraat in 1820. Samuel en Marianne Levi-Roost wonen dan te
Valkenswaard, wat hen er toe brengt hun helft in het huis aan Levi en Sara te verkopen."' Bij de aanleg van de kadastrale administratie rond 1832 staat Levi Philip
Levis dan ook als eigenaar te boek onder artikelnummer 402. Huis De Wereld
wordt in sectie F het volgnummer 821 toegekend. Uit het bevolkingsregister is op
te maken dat er in dit huis meerdere personen wonen. Naast Levi, zijn vrouw en
kinderen, woont er uiteraard zijn schoonvader Samuel David Roost en verder
Benjamin en Jacob Wolff, Mozes Levi Groenewoud en een dienstmeisje.
Vermoedelijk gaat Levi met zijn gezin in 1835 in de Nieuwstraat wonen, omdat
hij dan daar een huis met leerlooierij koopt."'
Mozes Groenewoud, een zoon van Samuel Levi en Marianne Samuel Roost,
koopt het pand in 1839.27 De koopsom bedraagt f 800. Hij is getrouwd met
Elisabeth Hartog. Mozes heeft aan de Molenstraat een manufactuur- en kruidenierswinkel gehad. Daarnaast is hij actief als slager, leerlooier en een aantal jaren
als verkoper van de voorlopers van de staatsloten. Veel baat heeft hij kennelijk niet
gehad bij al deze activiteiten, als we tenminste afgaan op zijn faillissement. In
februari 1879 worden al zijn goederen door de curator verkocht."'
Het huis brengt dan wel een mooi bedrag op. Jan Cornelis Smulders, winkelier
te Oirschot, koopt het voor f 2615. Over Jan Cornelis' activiteiten in Oirschot heb
ik geen sporen kunnen vinden. In het notarieel archief is wel de verkoop van het
huis De Wereld terug te vinden, maar waarom is niet te achterhalen.
De koper is Wilhelmus van de Ven, horlogemaker te Oirschot, die bijna honderd
2
gulden meer voor het huis betaald dan Jan Smulders. '" Uit het bevolkingsregister
blijkt dat Wilhelmus, geboortig uit Middelbeers, enige jaren eerder met Johanna
Carolina Vervoort is getrouwd. In oktober 1911 vertrekt het gezin naar Bergeijk.
Tien jaar later keert het vanuit Eindhoven terug naar Oirschot. Weer tien jaar later
gaan zij hun geluk beproeven in Amsterdam.
Volgens aantekening in het kadaster heeft er in of kort vffir 1890 een gedeeltelij-
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ke sloop van het pand plaats gevonden. Vermoedelijk betreft dit een van de aanof bijbouwen.
Voordat Wilhelmus uit Oirschot vertrekt, heeft hij zijn huis verkocht (1911) aan
Adrianus van de Ven, schoenmaker in Oirschot, die het echter koopt ten behoeve
van Johanna Maria Smits."' Met zekerheid heb ik niets over haar kunnen vinden.
Vermoedelijk is zij een dochter van bakker Josephus Johannes Smits en Elisabeth
van Esch. Haar vader overlijdt eind februari 1910. De aankoop van het huis kan
dan te maken hebben met de erfenis.'''
Onder haar artikelnummer (4446) in het kadaster staat aangetekend, dat er in 1913
een verbouwing heeft plaats gevonden. Aan te nemen is dat het pand toen, of eerder, zijn huidige vorm gekregen heeft. Johanna verkoopt het huis in 1924 aan
Adrianus Louwers, timmerman in Oirschot."'
Voor de latere bewoners van dit pand zijn genoemd in het eerder genoemde artikel in Campinia.
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Gepubliceerd in Campinia vanaf de eerste jaargang. Dit pand is onder nummer 55
opgenomen in de vijftiende jaargang (1985) pag. 81-84.
Henrick Dijrcx van Roij is gezien het handschrift tijdens het aanleggen van dit oudste verpondingsboek ingeschreven (Verpondingsboek Kerkhof I, folio 122). Het aanmaken van dit register zal dan vóór 1660 zijn gebeurd, aangezien Henrick met grote
waarschijnlijkheid op 20 januari 1659 is begraven (DTB 32.05).
In de RK-doopboeken van Oirschot zijn vanaf 1635 tot en met 1648 één broer en vijf
zussen van Henrick te vinden. Zijn ouders zijn eind 1634 getrouwd. Henricus is echter niet te vinden in de jaren 1634 tot en met 1652. (DTB Oirschot 32.02 - 32.04)
RK-trouwboek nr. 32.05. RK-begraafboek 32.05.
Oud-rechterlijk archief Oirschot (ORA), inv.nr. 219, tol. 317, akte dd. 15 feb. 1680.
[In dit artikel zijn de inventarisnummers aangehouden, zoals die zijn toegekend in de
destijds door het rijksarchief in Noord-Brabant gemaakte inventaris, tenzij anders is
vermeld]
RK-trouwboek nr. 32.08, 29 juni 1688.
ORA Oirschot, inv.nr. 240, fol. 23vo, akte dd, t, tori 1714.
ORA Oirschot, inv.nr. 241, fol. 259vo. Dat liet pand een herberg is, valt mede op te
maken uit een procesverbaal uit 1736 (ORA Oirschot, rubriek 2.11.11 [nieuwe inventarisatie]). Dit procesverbaal is opgemaakt vanwege een verwonding die Gerrit
Hanssen heeft opgelopen. Hierin wordt hij nader aangeduid als 'hospes in de Werelt'.
RK-trouwboek nr. 32.08, datum 12 feb. 1696.
ORA Oirschot 267, f. 342, akte dd 25 mei 173 I .
RK-trouwdoek nr. 32.28, 26 feil 1726. Hierin i.voidt haar achternaam als Castere
geschreven. Schepentrouwboek ,, r 32.28. 5 feb. 1726, waarin de andere spelling voorkomt. Hierin wordt als haar geboorteplaats Aïstedt genoemd. Altstatten is de meest in
aanmerking komende plaats.
ORA Oirschot, inv.nr. 269, tol. 228, akte dd. b dee. 1741.
ORA Oirschot, inv.nr. 270, fol. 246, akte dd. 10 sept. 1746, en rol. 248vo, akte dd. 21
sept. 174b. De verkoop vond plaats op 23 jan. 1747 (idem, inv.nr. 270, fol. 293vo).
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

RK-trouwboek nr. 32.08, 9 juli 1713. Kinderen (vermeld worden in dit artikel de kinderen, die in de huidige klappers op de DTB-boeken voorkomen): 1714 Maria
Theresia; 1715 Hendrina.
Schepen- en RK-trouwboek nr. 32.28 schrijfwijze Bul (31 mei 1716) resp. 32.08
schrijfwijze Buijl (.. juni 1716). Kinderen: 1717 Joanna Maria; 1718 Arnoldus
Thomas; 1722 Ida.
Haar geboorteplaats is vermoedelijk het huidige Uedem bij Goch, of mogelijk
Rindem bij Kleve.
Adriaantje is een dochter van Lambert. De familienaam wordt in het schepentrouwboek als van Ingen geschreven (32.28) en in het RK-trouwboek als van Enghen
(32.08). De huwelijksdatum is 15 dec. 1726. Hun kinderen zijn: Joanna Maria 1727;
Gijsberta 1729; Jacobus 1731; Aldegonda 1732.
In het schepentrouwboek (nr. 32.29) wordt haar vader Claes genoemd. In hun testament, verleden op 5 oktober 1752 voor notaris J.F. Walraven te Helmond, staat
Elisabeth Anthonisse de Haen. Dit testament in afgeschreven in RA Oirschot 249, f.
202vo. Kinderen zijn: Gertrudis Elisabeth 1735; Jasparina en Catharina 1737;
Adriana 1739; Aldegonda 1746.
ORA Oirschot 250, f. 12, transport van 14 nov. 1760.
Transportakte zie noot 17. In deze akte wordt mede bepaald, dat het huis vrij zal
mogen wegen door de poort tussen huis De Wereld en het huis van Hendrick van
Achel. In de vorige transporten is sprake van 'wegen van recht'.
Zie Verpondingsboek Kerkhof deel III f. 57 en ORA Oirschot 251, f.131, transport
van 23 nov. 1768.
ORA Oirschot, inv.nr. 275, fol. 223vo, verklaring uit jan. 1773.
In het register van lidmaten en attestaties van de NH-gemeente Oirschot zijn hun attestaties te Oss afgegeven op 26 april en op 9 mei 1768 te Oirschot ingeschreven
(Archief NH-gemeente, lidmatenregister 1742-1918, fol. 25).
ORA Oirschot 253, f. 266, akte dd. 6 sept. 1780.
Zie ook: Jacques Mijland, Joodse bedrijvigheid in Oirschot 1730-1915, in: Campinia
27 jrg (1997) 49-96, m.n. 61-64.
Notarieel archief (NA) Oirschot, inv.nr. 5217 aktenr. 171 dd. 17 juli 1820 en aktenr.
175 dd. 20 juli 1820.
NA Oirschot 5217, aktenr. 182 dd. 25 juli 1820.
NA Oirschot 5232, aktenr. 253 dd. 7 aug. 1835. Bij de volkstelling in 1839 woont hij
ook op een ander adres.
NA Oirschot 5236, aktenr. 844 dd. 27 mrt. 1839.
NA Oirschot 2026, akteners. 32 en 38 dd. 24 febr. 1879.
NA Oirschot 2029, aktenr. 26 dd. 23 apr. 1887.
NA notaris Mertens, aktenrs. 151 en 157 dd. 26 juli en 2 aug. 1911.
Bevolkingsregister Oirschot 1910-1920.
Vanaf hier zijn de gegevens ontleend aan de kadastrale administratie en de bevolkingsadministratie. De notariële archieven zijn toi en met 1915 aan de archiefdienst
overgedragen.
Daarbij dient men er rekening mee te houden, dat overgangen in eigendom en veranderingen aan de opstallen minstens één jaar later bij het kadaster zijn geregistreerd.
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den 19 stuivers en 1 penning van Gerit van Cleijnenbreugel voor afval van
eikebomen, na aftrek van twee geleverde eikeboompjes gepoot op de
gemeenten en na aftrek van verteer'''.
Barbara is overleden te Best op 18-4-1624. Gerrit overlijdt te Best in juni
1631. De kinderen delen op 5-7-1631 de nalatenschap'''.
IIa Hendrick Geraerts VAN CLEIJNENBREUGEL, geboren omstreeks 1584,
trouwt met Ursula Rutgers Verhoeven.
Zij zijn de ouders van:
1. Rutger. Hij testeert op 9-12-1670'9', en wordt te Best begraven op 24-121670.
2. Margaretha, trouwt voor de pastoor te Best op 17-11-1636 met Willem
Henrick Aerts Houbraecken. Zij testeren op 5-5-167020 ).
3. Jenneke, trouwt voor de pastoor te Best op 2-3-1638 met Sebert
Goossens van de Venne, van Liempde. Sebert leent op 17-1-1654 f 50
van zijn zwager Rutger Henrix van Cleijnenbreuger.
4. Adrianus, ged. Best 13-12-1613, begr. Best 2-7-1695.
5. Elisabeth, ged. Best 24-8-1616, trouwt voor de schepenbank van
Oirschot op 21-1-1650 met Henrick Martens van Roij. Het kerkelijk
huwelijk was al op 25-11-1649 te Best gesloten.
6. Helena, ged. Best 24-8-1618, trouwt voor de pastoor te Best op 4-2-1646
met Willem Henrick van Taertwijck, ged. Best 25-11-1618, zoon van
Henrick Arnoldus en Agnes Wouters Hoppenbrouwers. Uit dit huwelijk
zeven kinderen"). Willem bezit een huis tegen de St. Odulphuskerk, dat
hij op 22-11-1661 verkoopt aan Tholof van Cleijnenbreuge123.
7. Joannes, ged. Best 22-6-1623, begr. Best 12-8-1698.
8. Barbara, ged. Best 14-5-1625, trouwt voor de schepenen te Oirschot op
30-1-1665 met Mathijs Dirck Hoppenbrouwers.
Van zijn ouders erft Hendrick het "brouwhuijs mette brouwgetouwe" te
Verrenbest24 ). Hij is tapper te Best'. Op 16-9-1658 huurt hij een weiveld te
Verrenbest van Henrick Boelaerts 26).
Henrick en zijn vrouw maken op 12-8-1661 hun testament voor notaris Johan
Goossens27. Vijf dagen later, worden Handerick Gerrits en zijn vrouw samen
te Best begraven.
De kinderen van wijlen Henrick Gerts van Cleijnenbreugel transporteren als
erfgenamen van Merieke Gerts van Cleijnenbreugel "haere moeijtjes" op 245-1670 de Portersacker onder Verrenbest aan Gijsbert Pauwels van
Croonenborgh'''.
IIb Tholof (Odulphus) Gerits VAN CLEIJNENBREUGEL, geboren omstreeks
1591, trcuwt met Catharina Andriessen Timmermans.
Uit dit huwelijk:
1. Andreas, ged. Best 25-12-1614.
2. Petrus, ged. Best 22-6-1616. Jan Dielis van de Vleuten en Cornelis
Geerits van de Morselaer attesteren in 1652 dat Peter "gaende buijten de
vrijheijt sijne kostwinning en arbeijdt soo in Tielderwaert en andere plaetsen" verricht"). Peter Tholof van Cleijnenbreugel, trouwt voor de sche-
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penen van Oirschot op 15-2-1662 met Maeijke Joorden Goorts van den
Heuvel. Volgens zijn huwelijksakte is hij 40 jaar, en woont hij te Hauften.
Hij wordt begraven te Best op 26-1-1679.
3. Magdalena, ged. (als Margaretha) Best 22-3-1618, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 7-1-1644 met Cornelius Gerardus van de Maerselaer
(alias van Haaren), zoon van Gerardus Jan en Elisabeth Goortse Goorts.
4. Joannes, ged. Best 18-8-1619, volgt Illa
5. Henricus, ged. Oirschot 15-2-1624, volgt Mb
6. Barbara, ged. Oirschot 7-1-1626, trouwt voor de schepenbank van
Oirschot op 13-10-1654 met Aert Roeland van Eeckerschot, ged.
Oirschot 27-2-1625, zoon van Rolandus Everardus en Anna Arnoldus
Verhoeven. Als weduwe hertrouwt ze voor de dominee te Oirschot op 12-1671 met Lambert Cools Aerts, weduwnaar van Maijke Martens. Op 32-1678 transporteert Evert Roeland Eeckerschot een hooibeemd te
Verrenbest aan Berbera Tholofs van CleijnenbreugeV).
Catharina wordt begraven te Oirschot op 19-7-1626, "hebbende ses kijnderen
gecregen bij Odulphus ende oock eenige maar weinige erff. en haeffelijke
goederen". Tholof sluit op 17-9-1632 voor de schepenen een huwelijkscontract met Maria Leenaert Lenaert Moijses (Wichmans), de weduwe van
Hendrick Dirck Toirkens"'. Bovendien sluit Tholof een accoord met Goijaert
Andries Timmermans en Henrick Gerrits van Cleijnenbreuger, de momboiren over zijn onbejaarde voorkinderen. Maria brengt haar enige zoon Dirk
Toirkens mee in haar tweede huwelijk. Dirk groeit op in het gezin van
Tholof").
Op 1-3-1632 transporteert Henrick Anthonis Verrooten een stuk akkerland te
Verrenbest aan Odulphus Gerrits van Cleijnenbreuge134 ).
Odulph is volgens het verpondingsregister van de Kerkhof in 1640 eigenaar
van het huis de Ster op de hoek van de Rijkesluistraat met de markt35'.
Odulph en Maria maken op 19-10-1652 hun testament361. Maeijke is kort
daarna overleden.
Tholof verklaart in 1663 met Willem Jans Schepens voor de notaris, dat Peter
Frans Heuvelmans, hoevenaar, gunstig bekend staat en genoeg gegoed is om
een lening van 150 gulden af te sluiten"'.
Odulph maakt op 9-4-1667 een nieuw testament3".
Vlak voor Tholofs dood, op 19-6-1668 sluiten zijn kinderen met Dirck
Toirkens, hun halfbroer, een accoord"'.
Tholof wordt begraven te Oirschot op 6-7-1668. De kinderen en erfgenamen
van wijlen Tholof Geraerts van Cleijnenbreugel en Catharina Timmermans
delen op 17-10-1668 de nalatensehar. Zoon Hendrick erft het huis de Ster.
Nog op 22-4-1669 discussiëren de kinderen van Cleijnenbrug en Dirck
Henrick Toirkens over de inhoud van het testament van hun ouders47.
Ilc Joannes Gerardus VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt met Agnes, dochter
van Jan (Gerit) Alaerts Scheepens en Meriken dochter Peter Jans van de
Maerselaer. Jan deelt op 25-2-1640 mee in de nalatenschap van zijn schoonouders"'.
Kinderen uit dit huwelijk:
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1. Henricus, ged. Best 1-5-1629, volgt IIIc
2. Maria, ged. Best 16-9-1630.
3. Gerardus, ged. Best 3-4-1632, begr. Best 11-8-1654.
4. Maria, ged. Best 21-11-1634, trouwt voor de schepenen te Oirschot op
28-1-1662 met Jan Lambert Peters van Collenborch. Hun kinderen zijn
Jenneke en Maria. Jan Lambrechts van Collenberch maakt op 19-5-1664
zijn testament"'.
5. Peter, ged. Best 17-2-1637, volgt IlId
6. Joannes, ged. Best 18-3-1639, begr. Best 19-4-1659.
7. Andreas, ged. Best 20-12-1641, volgt IIIe
8. Barbara, ged. Best 18-11-1643, trouwt voor de schepenen van Oirschot
op 25-1-1672 met Henrick Henrick Anthonis van Houdt, alias
Waersgaren, die naar zijn beroep ook MEULENMEESTERS wordt genoemd.
Henrick is ged. Best 15-12-1646 als zoon van Henricus Antonius Judocus
en Elisabeth. Zij wonen te Woensel. Hun dochters zijn Maria en Jenneke,
die getrouwd is met Joos Alberts van de Berck. Barbara is weduwe in
168044'. Zij hertrouwt op 12-12-1683 te Oirschot met Jan Peter
Beselmans, weduwnaar van Maria Jansse, uit Zeelst.
Jan koopt op 21-1-1632 een stuk akkerland te Verrenbest van Aert Gijsbert
van Croonenborcr).
Op 12-4-1644 leent hij 400 gulden aan de gemeente Oirschot"'.
De vrouw van Jan Geridt van Cleijnenbreugel is tapster te Best").
Henrick en Andries, zoons van Jan van Cleijnenbreugel verklaren op 27-31663 dat zij Cathelijn Lodewijck hebben gezien ten huize van hun vader, en
dat zij Elisabeth Frans Hoppenbrouwers gezien heeft in slechte toestand").
Op 3-4-1663 verhuurt Jan een stede, gelegen aan de Heuvel te Oirschot aan
Evert Roelant Eeckerschot").
Jan en Agnete maken op 20-10-1665 hun testament.'"). Jan wordt nauwelijks
twee maanden later, op 8-12-1665, te Best begraven. Neeske verhuurt als
weduwe op 31-12-1669 een stede aan Dielis Adriaen Suetrix'".
De kinderen delen in 1677 de nalatenschap van hun ouders, nadat hun moeder Agneeske afstand gedaan van de tocht in de onroerende goederen 52). Zij
woont in het "grooten woonhuijs" te Verrenbest, dat Peter krijgt toebedeeld.
Agnes wordt begraven te Best op 4-10-1680.
IIIa Joannes Odulphus VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 18-8-1619, trouwt
voor de pastoor te Best op 4-2-1646 met Aleijdis Geraerts de Roij, ged. Best
8-4-1623, dochter van Mr. Geraert Daniels de Roij, smid en uurwerkmaker,
en Jenneke Jan Aert Scheijntjens'. Voor het huwelijk wordt dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de vierde graad.
Hun kinderen zijn:
1. Daniel, ged. Best 16-1-1647, volgt IVa
2. Andreas, ged. Best 26-9-1649.
3. Nicolaus, ged. Best 7-12-1652.
4. Cathelina, ged. Best 16-9-1655.
5. Anna, trouwt voor de dominee te Oirschot op 20-7-1692 met Jan Peters
van Cronenborgh.
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6. Gerritge, trouwt voor de dominee te Oirschot op 7-10-1685 met Jacob
Huijberts van Roij.
Van zijn zwager Jan Geraerts de Roij de jonge erft Jan op 10-2-1665 een huis,
hof en boomgaard onder Verrenbest''.
Joan Odulph van Cleijnenbreugel en Allegonda, zijn vrouw, testeren op 238-166955'
De kinderen delen op 6-3-1681 de nalatenschap"). Anna en Geeritgen zijn
nog minderjarig: als hun momboiren treden op Henrick Tholofs van
Cleijnenbreugel en Jan Geerits de Roij.
Aleijdis wordt begraven te Best op 21-9-1681.
IIIb Hendrick Tholof VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Oirschot 15-2-1624,
trouwt als weduwnaar voor de schepenen te Oirschot op 4-10-1650 met
Cathelijn Dielis Vlemminx, ged. Oirschot 10-8-1624, dochter van Dielis
Nicolaas, H. Geestmeester, en Elisabeth Peter Wouters van de Ven"'.
Zij zijn de ouders van:
1. Egidius, ged. Oirschot 31-8-1651, volgt IVb
2. Catharina, ged. Oirschot 24-4-1654. De Boxtclse kanunnik Joannes
Timmermans is haar doopgetuige.
3. Andreas, ged. Oirschot 20-2-1656, begr. Best 4-2-1682.
4. Gerardus, ged. Oirschot 21-2-1658.
5. Maria, ged. Oirschot 26-6-1660. Zij trouwt voor de dominee te Oirschoi
op 11-12-1695 met Jan Jansse Juwens uit Strijp. Hun kind is: Joannes,
ged. Oirschot 19-3-1697.
6. Elisabeth, ged, Oirschot 4-8-1662.
7. Anna, ged. Oirschot 30-7-1664.
8. Joanna, ged. Oirschot 26-1-1667, trouwt voor de schepenen te Oirschot
op 2-2-1694 met Jan Mathijsse van Roij, ged. Oirschot 18-5-1666, zoon
van Mathias Petrus en Joanna Walterus van de Schoot. Zij wonen te
Straten. Joanna wordt begraven te Oirschot op 17.-1-1720. Jan wordt
begraven te Oirschot op 23-9-1741. De kinderen delen op 2-10-1745 de
nalatenschap"). Die kinderen zijn: Hendrick, Mathijs, Jenneke (tr. Jan
Dielis van Cuijk), Barbara (tr. Jacobus Philips Snellaers), Theresia (tr.
Claes Peter Thomas), Anneke (tr. Merten Dircksc Meeuwisse) en Peter
(wonende te 's-Gravenmoer). Zij delen goederen gelegen te Notel en
Straten. Merten erft het huis te Straten.
In 1652 verklaart notaris Johan van Oeckel, dat drie weken na de geboorte
van zijn zoon Claes een grote brand is geweest bij Henrick van
Cleijnenbreugel, waarbij 16 huizen afbrandden. Hij vermeldt tevens, dat hij
met vrouw en kind in "grote benoutheijt" is geweest'''.
Hendrick en Cathelijn maken op 7-9-1676 hun testament". Een week later,
op 14-9-1676, wordt Catharina te Oirschot begraven. In 1680 verkoopt
Henrick een pannen- en stenen huis, genaamd de Sterre, aan mr. Henrick Jan
Gerrits de Roir. Henrick kwiteert de Roij voor 230 gulden "ter saecke van
de coop van 't huijs" op 29-9-16846=).
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IIIc Henrick Jan VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 1-5-1629, trouwt voor
de schepenen te Oirschot op 10-2-1660 met Barbara van de Sande, ged. Best
25-9-1631, dochter van Willem Lenaerts en Enneke Goijaert Henrick
Jansen''.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, ged. Best 24-4-1652, begr. Best 19-12-1702.
2. Maria, ged. Best 12-8-1654.
3. Ida, ged. Best 13-4-1663, trouwt voor de schepenen op 13-2-1694 met
Lavraeijs Dirck de Gruijter.
4. Willem, volgt IVc
Henrick is overleden te Best op 11-9-1676. Zijn weduwe wordt begraven te
Best op 22-10-1693.
IIId Petrus Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 17-2-1637, trouwt
(waarschijnlijk te Woensel voor 166264') met Adriana Adrianus Wiericx, uit
Woensel. Haar broer Arnoldus trouwt in 1689 te Oirschot met Cathelijn Aert
Roelant van Eeckerschot65 '.
Hun kinderen zijn:
1. Gerardus, ged. Best 16-6-1662, begr. Best 11-1-1696.
2. Joanna (Jenneker. In 1699 krijgt haar moeder restitutie van Hoofdgeld
voor Jenneke, de dochter"'. Kennelijk woont ze in dat jaar buiten
Oirschot. Zij wordt begr. Best 21-3-1730.
3. Adriaen, volgt IVd
4. Joannes, geb. Best 27-8-1675.
5. Henricus, geb. Best 23-1-1681, woont in 1705 met Jenneke "de suster" te
Verrenbestm), begr. Best 25-2-1708.
Zij wonen te Verrenbest. Adriaentje Ariaen Wiricx, weduwe van Peter Jans
van Cleijnenbreugel doet op 10-6-1697 afstand van tocht ten behoeve van
Ariaen Peters van Cleijnenbreugel "voor een vierde part sijne filiale porti in
sijn vaders en moeders erfgoederen"69). Adriana wordt begraven te Best op
16-10-1702.
Jenneke, Hendrik en Adriaen Peters als momboir over Jan, absente zoon,
delen op 13-2-1703 de nalatenschap van hun ouders"'.
lik Andries Jan Gerrits VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 20-12-1641,
trouwt voor de schepenbank van Oirschot op 31-5-1668 met Catharina Jan
Scheijntjes, ged. Best 17-4-1646, dochter van Jan Jansen en Maria Gerard
Goossens.
Zij zijn de ouders van:
1. Maria, trouwt voor de dominee te Oirschot op 1-2-1693 met Jan Claes
Dielis, uit Straten, die op 24-2-1710 een stuk land geheten 't Scoobroek
te Naastenbest transporteert aan zijn zwager Jan Andries van
Cleijnenbreugel'".
2. Jan, volgt IVe
Jan en Jan Claes Dielis Dielkens treden op 29-4-1694 op als erfgenamen van
Jan Jans Scheijntjes de jonge, Jacob, Geerit en Dirck Scheijntjes, gebroeders,
hun ooms en Catharina Jan Scheijntjes, hun moeder"'.
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De vrouw van Andries Janse wordt begraven te Best op 14-1-1670. Ze woonde te Naastenbest.
Als weduwnaar hertrouwt Andries voor de schepenen op 28-11-1673 met
Catharina Lodewijck Janssen Verrijdt.
Zij zijn de ouders van:
3. (vermoedelijk) het kind van Andreas Jan van Kleijnenbreugel, dat in de
kerk van Oirschot wordt begraven op 26-9-1676. De ouders wonen op dat
moment op de Kerkhof.
4. Anna, trouwt op 8-1-1702 met Antonis Joannes Houbraken 73 ), ged. Best
24-9-1681, zoon van Joannes Michael en Elisabeth Theodorus de Cort.
Uit dit huwelijk worden te Best zes kinderen gedoopt. Antonius is begraven
te Best op 7-9-1748: zijn weduwe precies een week later op 14-9-1748.
Catharina overlijdt te Best op 5-10-1678. Volgens het kerkregister stierf zij in
barensnood, samen met haar kind, dat blijkbaar nog door de vroedvrouw
werd gedoopt'''. Op 23-3-1681 treedt Andries voor de derde keer in het huwelijk, ditmaal met (Maria) Magdalena Hendrix van Dijck, ged. Best 22-71646, dochter van Henricus Laurentius en Elisabeth. Het huwelijk duurt nog
geen jaar: zij wordt begraven te Best op 1-2-1682.
Als weduwnaar hertrouwt hij (voor de vierde keer) voor de dominee te
Oirschot op 28-2-1683 met Jenneke Dirx van Cuijk, geboren te Oirschot.
Kinderen uit dit huwelijk zijn:
5. Agnes, ged. Best 26-4-1684.
6. Catharina, ged. Best 21-5-1690. Cathelijn Andries van Cleijnenbreugel
vernadert op 17-11-1721 een hooibeemd en een houtveld, die Jasper
Neggers gekocht had van Dirk Jansen van Cuijk"). Catelijn trouwt voor
de schepenen te Oirschot op 23-10-1729 met Nicolaas Santegoeds, ged.
Best 9-7-1683, zoon van Lambert Niclaes Jan en Jenneke Dircx Otters.
Zij hebben één dochter. Nicolaas en Cathelijn maken in 1746 hun testament"'. Cathelijn overlijdt te Best op 9-2-1750.
Andries woont tot 1704 te Verrenbest, en verhuist daarna naar Naastenbest77 ).
Daar woont hij in 1705 met "Jenneke de vrouw (en) Catalijn 't kind"). Hij
wordt voor de vierde maal weduwnaar, als zijn vrouw op 7-12-1723 te Best
wordt begraven.
Andries overlijdt te Best op 3-7-1726.
IVa Daniel (Daendel) Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 16-11647, trouwt voor de dominee te Oirschot op 2-6-1669 met Theodora
(Dirckske) Andries Adrianus van de Sande, ged. 3-11-1649, dochter van
Andries Adriaens en Maria Dirck Balthasar van den Heuvel.
Zij zijn de ouders van:
1. Cornelia, ged. Best 18-9-1676, trouwt voor de pastoor te Best op 24-21702 met Dirck Willems de Gruijter, ged. Best 17-3-1674, zoon van
Wilhelmus Godefridus en Maria Anthonius van den Heuvel, die op 26-81716 het erfdeel in de nalatenschap van zijn schoonouders voor f 150
transporteert aan Jan Hendriks van Haren en Jenneke Daniel van
Cleijnenbreugel"). Cornelia wordt begr. Best 24-5-1717. Dirck wordt
begraven op 13-11-1734.
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2. Andreas, ged. Best 17-3-1679. Op 8-7-1716 transporteert Andries
Daniels van Cleijnenbreugel, wonende binnen de stad Mechelen, zijn erfdeel aan zijn broers Jan en Leendert". Op 27-2-1717 geeft hij zijn broers
kwitantie voor de koopsom van 100 gulden.
Van de schepenen van Oirschot krijgt Andries op 27-12-1721 een certificaat om zijn houtwerk "buiten onse jurisdictie te gaan enterceren"81.
Hij wordt begraven te Best op 25-9-1748.
3. Leonardus, ged. Best 7-10-1681.
4. Adrianus, ged. Best 5-2-1683.
5. Joanna, ged. Best 7-4-1685. Op 20-4-1717 leent Jenneke de som van 125
gulden van Hendrick Jans van Tartwijk''. Ze lost haar schuld af op 5-61719. Haar erfgenamen verkopen op 3-4-1755 enige erfgoederen onder
Verrenbest "met uitgang van de brandende wasre kaerse""'.
6. Leonardus, ged. Best 11-4-1686, volgt Va
7. Joannes, ged. Best 31-1-1689, volgt Vb
8. Maria, ged. Best 1-12-1691, trouwt voor de pastoor te Best op 25-2-1716
met Jan Hendrix van Ham. Hun kinderen delen op 2-2-1769 de nalatenschap"'. Hun zoon Adrianus sticht met zijn vrouw Elisabeth Bloks een
fundatie te Best''.
Daniel Jans van Cleijnenbreugel krijgt op 28-10-1675 een certificaat van
schepenen van Oirschot om met "karren en paerden buijten te varen om sijn
coopmanschap te doen""'. Daniel verhandelt gewassen en "houten clompen"
in de stad 's-Hertogenbosch, de baronie van Breda en het marquisaat van
Bergen op Zoom. Op 31-8-1681 wordt hij opnieuw gecertificeerd om "sijn
gemaeckte klompen te mogen overbrengen en te vercopen""'. Daandel woont
te Verrenbest. Hij bezit drie koeien en één paarcr. In de Hoofdgeldlijst van
1705 komt hij voor met "Dirris (de vrouw), Leendert, Jan, Marie, Andries, de
kinderen"s").
Daniel wordt begraven te Best op 24-3-1716. Precies een week later, op 313-1716, wordt zijn weduwe Dirris begraven.
IVb Dielis Hendricks VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Oirschot 31-8-1651,
trouwt met Lijsken Adriaen van de Acker. Hij woont al geruime tijd binnen
de baronie van Boxtel als hij van de schepenen van Oirschot op 19-7-1701
een borgbrief krijgt".
Hun kinderen zijn:
1. Andreas, ged. Boxtel 12- I 0-1684.
2. Antonius, ged. Boxtel 4-10-1686.
3. Franciscus, ged. Boxtel 28-8-1688.
4. Joannes, ged. Boxtel 10-12-1690.
5. Catharina, ged. Boxtel 2-9-1692.
6. Maria Anna, ged. Boxtel 17-4-1695, begr. Boxtel 23-9-1720.
7. Maria, ged. Boxtel 27-8-1697.
8. Adriana, ged. Boxtel 16-2-1700, trouwt te Boxtel op 27-5-1721 met Jan
Jan Moonen, rademaker, ged. Diessen 1-12-1698, zoon van Jan Lamberts
en Catharina Janse van Breda. Uit dit huwelijk vijf kinderen. Jan en
Adriaantje maken op 14-7-1724 hun testament". Jan hertrouwt op 2-3-
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1732 te Boxtel met Willemijn Geert Schellekens92). Hij wordt begraven te
Boxtel op 27-8-1761.
In het hoofdgeldkohier van Boxtel van 1687 worden Dielis en zijn vrouw vermeldt als "twee personen die den meesten tijt, jaerlijcx, buiten dese jurisdictie hunnen cost gaen
In 1704 wonen zij te Boxtel Binnen met Francis, Catrien, Maria en
Adriaentie, de kinderen"'.
Lijske is overleden voor 1716.
IVc Willem Hendricks VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt voor de schepenen te
Oirschot op 31-5-1699 met Maria Joannes van de Ven. Willem tekent met een
kruisje, Maria zet haar handtekening onder de huwelijksakte. Zij wonen te
)
Aarle. Omstreeks 1703 bezit Willem twee koeien en één paard" .
Uit dit huwelijk:
1. Barbara, ged. Best 14-10-1700.
2. Barbara, ged. Best 7-2-1702, trouwt voor de schepenen te Oirschot op
14-7-1726 met Jan Leendert van de Snepscheut, ged. Best 27-11-1696,
zoon van Leonardus Leenardts en Aldegonids Godefridus Biemans.
Barbara is begraven te Best op 13-9-1779.
3. Maria, ged. Best 31-10-1705, trouwt voor de schepenen te Oirschot op
16-7-1730 met Peeter Willem Mercx, ged. Best 6-6-1703, zoon van
Wilhelmus Antonius en Petronella Christianus van Liemdt. Zij wonen
onder Aarle. Maria wordt begraven te Best op 15-2-1772. Peter wordt
begraven te Best op 7-5-1784. De kinderen delen op 16-10-1784 de nalatenschap".
4. Joannes, ged. Best 8-1-1708.
Willem Hend. van Cleijnenbreugel woont in 1705 met "Maria de vrouw,
Barbara (en) Maria, de kinder" te Aarle. Bij hen woont ook nog Jenneke,
"een arm kind"".
Jan Janse van Doormalen, inwoonder van Rotterdam, transporteert op 1-61714 een stuk land en groes geheten de Creijthoek onder Naastenbest aan
Willem Hendrix van Cleijnenbreugel voor f 65. Willem koopt op 21-11-1714
98
nog een stuk groes in de Creijthoek van Jan Peters van Doesburg voor f 69 ).
Hij wordt begraven te Best op 7-2-1716. Maria wordt begraven te Best op 233- 1734.
IVd Adriaen Peter VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt met Maria Jansse van
Stratem.
Kinderen uit dit huwelijk zijn:
1. Francis, volgt Vc
2. Adriana, ged. Woensel 28-1-1707, jong gestorven.
3. Henricus, ged. Woensel 6-5-1710, volgt Vd
Hendrik en Francis van (de) Cleijnenbreugel, de kinderen van Adriaan en
Maria Janse van Stratum, worden in 1740 bij testament door Adriaen
Anthony Wierookx te Woensel benoemd tot zijn erfgenamen, samen met personen uit de families van Stratum, Berckven en Wieroocx").
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IVe Joannes Andreas VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt voor de dominee te
Oirschot op 20-2-1695 met Catharina Petrus van de Ven.
Zij zijn de ouders van:
1. Joannes, ged. Best 20-12-1695. Andreas Joannes van Cleijnenbreugel is
getuige.
2. Maria, ged. Best 8-8-1698. Zij trouwt voor de schepenen te Oirschot op
26-1-1721 met Joseph Aert Goossens, ged. Best 19-6-1693, zoon van
Arnoldus Joannes en Anna Jan Dirk de Brauwer, die begraven is te Best
op 21-11-1749.
3. Joanna, ged. Best 30-4-1701. Jenneke trouwt voor de schepenen te
Oirschot op 25-1-1728 met sr. Lambert Leenders van de Sande, ged. Best
8-2-1697, zoon van Leonardus Lambertus en Joanna Antonius van
Engeland. Lambert is begraven te Best op 14-9-1743. Jenneke, weduwe
Lambert van de Sande, wordt begraven te Best op 16-12-1752. Hun kinderen delen op 29-8-1755 de nalatenschap van hun ouders'". Die kinderen zijn: Jan, Leendert, Arnoldus, Maria Catharina en Johanna, echtgenote van Anthony Andriesse van de Laer.
Catharina, de vrouw van Jan, wordt begraven te Best op 14-5-1702.
Jan hertrouwt voor de schepenen te Oirschot op 29-8-1717 met Anneke Jan
de Brouwer.
Jan Andries van Cleijnenbreugel verbindt zich op 6-10-1717 met Willem
Willem Schepens tot het onderhouden van het schoor in de Melkertsteeg
onder Naastenbest".
Jan wordt begraven te Best op 26-11-1729.
De echtgenoten van Jenneke en Marij delen op 7-3-1730 de nalatenschap van
hun schoonouders. Het huis te Naastenbest valt toe aan Lambert.'°2'.
Anna de Brouwer, de weduwe van Jan van Kleijnbreugel, woont in 1740
alleen te Verrenbest nummer 129103. Zij wordt begraven te Best op 19-3-1754.
Va Leonardus Daniel VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 11-4-1686, trouwt
voor de schepenen te Oirschot op 6-2-1718 met Maria Lamberts Santegoets,
geb. circa 1691, dochter van Lambert Niclaes Jan en Jenneke Dirk Ottersl".
Hun kinderen zijn:
1. Theodora, ged. Best 26-4-1719.
2. Joanna, ged. Best 17-5-1721, trouwt voor de schepenen te Oirschot op
18-8-1748 met Peter Aarts Walravens. ged. Best 4-1-1716, zoon van
Arnoldus Henricus en Maria Wilhelmus Schellekens. Peter betrekt in
1751 met zijn gezin het ouderlijk huis van zijn vrouw". Jenneke, de
vrouw van Peter Walravens, wordt begraven te Best op 8-12-1759. Peter
wordt begraven te Best op 4-2-1772.
3. Joanna Maria, ged. Best 10-5-1723, trouwt voor de schepenhank van
Oirschot op 30 1-1757
Gerrit van de Leur, ged. Best 29-10-1723,
zoon van Joannes Marines en Helena Gerardus Goossens. Jennemie is
begraven te Best op 16-7-1779. Gerrit is begraven te Best op 11-10-1781.
Leendert Daandels van Cleijnenbreugel verkoopt op 9-11-1744 een perceel
teulland genaamt 't Lestersact aan Nicolacs Hentirix Vlemminx, kapitein van
de hertgang van Verrenhest"".
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Leendert Daendels van Cleijnenbreugel woont op het adres Naastenbest
nummer 3107 ).
Hij wordt begraven te Best op 15-3-1745.
Zijn weduwe leent met Peter Aarts Walravens en Jenne Maria Daendels van
Cleijnenbreugel als haar borgen f 100 van Hermanus Gerardusse van
Ravestein").
Op 3-4-1755 doet Maria ten behoeve van haar twee kinderen afstand van haar
tocht in de erfgoederen van Jenneke Daendels van CleijnenbreugeP". Zij
wordt begraven te Best op 15-10-1763.
Gerrit van de Leur en Peter Aarts Walravens delen op 15-2-1766 de nalatenschap van hun schoonouders'''.
Vb Joannes Daniel VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 31-1-1689, trouwt
voor de schepenen van Oirschot op 28-1-1720 met Maria Petrus van de Ven,
ged. Best 15-11-1680, dochter van Petrus en Helena Henricus van de Sande.
Zij zijn de ouders van:
1. Daniel, ged. Best 9-6-1722, jong gestorven.
2. Helena, ged. Best 5-4-1724, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 610-1743 met Hendrik Willems van Doormalen, ged. Best 30-9-1719,
zoon van Wilhelmus Arnoldus en Catharina Judocus Peters Coppens. Zij
wonen in Verrenbest op de Speelheij"". Helena wordt samen met haar
kind begraven te Best op 11-10-1750. Hendrik wordt, nauwelijks een
week later, begraven op 19-10-1750. Hun kinderen delen op 7-2-1767 de
nalatenschap".
3. Daniel, ged. Best 7-4-1727, volgt Via
4. Joannes, ged. Best 2-10-1731, volgt VIb
5. Petrus, ged. Best 26-2-1734, volgt VIc
Jan Daendels van Cleijnenbreugel is in 1725 kapitein van Naastenbest".
Op 8-2-1730 koopt hij een huis en hof en meerdere percelen grond te Best14'.
Het adres is Naastenbest nummer 3015'.
Jan bezit gemiddeld 18 lopens bezaaid land en twee koeien. Hendrik en
Wouter Jaspers van Overdijk transporteren op 20-8-1744 een akker onder
Naastenbest aan Jan Daniels van Cleijnenbreugel".
Joannes wordt begraven te Best op 16-9-1748. Maria, de weduwe van Jan
wordt begraven te Best op 28-6-1749. De kinderen van Jan en Maria delen op
20-1-1750 de nalatenschap".
Vc Francis Adriaen VAN DER KLEIJNENBREUGEL, volgens zijn huwelijksakte geboren te Woensel, woont bij zijn huwelijk te Strijp. Hij trouwt voor
de schepenbank van Veldhoven op 24-2-1732 met Maria Adriaan Joordens,
ged. Casteren 25-4-1705, dochter van Adrianus Joordens en Helena Dridonckx.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, ged. Strijp 28-12-1732.
2. Joannes, ged. Strijp 26-8-1736.
3. Arnoldus, ged. Waalre 8-7-1740.
4. Petrus, ged. Waalre 27-6-1743.
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5. Maria, ged. Waalre 13-6-1745, krijgt van de schepenen van Waalre op 21-1770 een ontlastbrief voor haar vertrek naar Zeelst, waar ze op 18-21770 voor de dominee trouwt met Michael van der Sande, ged. Strijp 313-1715, zoon van Gijsbertus en Maria Antoni.
Franciscus van de Kleijnenbreugel overlijdt te Waalre op 28-12-1753, en
wordt aldaar drie dagen later begraven.
Vd Henricus VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Woensel 6-5-1710, trouwt met
Francisca Boogers, ged. Strijp 10-10-1710, dochter van Joannes en Helena
van Malderen.
Hun kinderen zijn:
1. Maria, ged. (als Maria Anna) Woensel 31-10-1734, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 19-2-1764 met Theodorus Willem van Beers.
2. Joannes, ged. Woensel 15-9-1736.
3. Adrianus, ged. Strijp 7-6-1738.
4. Petrus, ged. Strijp 9-9-1740.
5. Joanna, ged. Strijp 6-8-1743, gaat voor de dominee te Strijp op 18-61768 in ondertrouw met Klaas van de Oudenhoven, ged. Strijp 19-91731, zoon van Joannes Claes en Margarita Willems. Zij wordt als weduwe begraven te Strijp op 13-9-1794, "laat kinder na".
6. Joannes, ged. Strijp 15-6-1747.
7. Joannes, ged. Strijp 13-4-1749, volgt VId
8. Thomas, ged. Strijp 8-12-1751.
9. Helena, ged. Strijp 15-4-1753, begr. Strijp 23-2-1765.
De broers en zusters Boogers zijn testamentaire erfgenamen van wijlen
Susanne Pieters van Vlokhoven, weduwe van Wouter Rijnens, die tot
Haarlem is overleden. De nalatenschap heeft nogal wat gevolgen die notarieel worden vastgelegd. Zo verklaren Hendrik Vriens en Thomas Maas,
schepenen van Strijp, op 25-1-1742, dat Thomas Boogaarts op 30-11-1740,
en Helena van Malderen, weduwe van Jan Boogaarts op 16-12-1740 te Strijp
zijn begraven, tot hun enige erfgenamen nalatende: Jan Boogarts, Hendrik
van de Kleijnenbreugel als man van Francijn Boogaerts, Willem van Achter
als man van Helena Boogaarts en Jennemarie Boogaarts, minderjarige dochter". De erfgenamen machtiging monsieur Willem Roos, mr. metselaar,
wonende tot Haarlem om daar aangifte te doen voor de successie van een
obligatie tot laste van West Friesland en het Noorderquartier van duizend gulen enkele obligaties te gelde te maken'''. Op 21-2-1742 machtigen de
overige erfgenamen Hendrik van de Kleijnenbreugel om zich uit hun naam te
begeven naar de stad Haarlem om aldaar van Monsr. Willem Roos te ontvangen "alsulcke somme als wijlen Helena van Malderen heeft geërfd van
Susanna wed. Wouter Rijnens" 21.
Hendrik van Kleijnenbreugel wordt met Cornelis Wouters op 12-2-1768
benoemd tot voogd over de minderjarige kinderen van Anthony Wouters
Willems. Op 19-3-1782 geven zij in die hoedanigheid procuratie aan
Martinus Schepens, notaris te Antwerpen, om op te komen in de nalatenschap
van Cornelis Wouters Willems, te Antwerpen overleden in september 1767' 22 '.
Fransijn van de Kleijnenbreugel wordt begraven te Strijp op 6-12-1785.
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Hendrik van de Kleijnenbreugel wordt begraven te Strijp op 19-6-1790, "laat
geen vrou maar kinder naar als mede vaste goederen'''.
Via Daniel Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 7-4-1727, trouwt
voor de schepenen te Oirschot op 27-1-1754 met Margaretha Henricus van
der Aa, ged. Best 21-12-1734, dochter van Henricus Hermannus en Joanna
Theodorus van Doormaelen.
Hun kinderen zijn:
1. Joannes, ged. Best 27-10-1755. Jan is kleermaker. Hij trouwt voor de
schepenen te Oirschot op 8-11-1778 met (de negentien jaar oudere)
Agnes Matthijs van Santvoort, ged. Best 26-8-1736, dochter van
Matthias en Anna Henricus Smolders. Zij wonen aanvankelijk te Aarle
nummer 23124 '. Zij hebben geen kinderen. Jan Daniels van
Cleijnenbreugel koopt op 19-5-1781 een huis, hof en aangelag van 2
lopen te Naastenbest van Hendrik Jan Essens125). Op 4-1-1791 vernadert
Jan een perceel teulland genaamd de nieuwe erf aan de heij, dat zijn neef
Leendert Gerrits van de Leur had verkocht aan Cornelis Hendrix de
Gruijter'261. Bij die gelegenheid ondertekent hij de schepenakte met zijn
initialen in hoofdletters: IVKB.
Bij een openbare verkoping van enige onroerende goederen te
Naastenbest door Nicolaas van Esch, regerend armmeester te Esch, koopt
Jan op 11-12-1792 een huis en twee percelen teullandl"). Jan bezit en
128
bewoont in 1794 een huis te Naastenbest nummer 64 ). In 1805 betaalt
hij belasting voor 15 lopens bezaaid land, 21/2 koe en twee slachtvarkens'"'. Agnees wordt begraven te Best op 13-8-1810. Hij verkoopt zijn
huis aan Adriaan van de Velden, broodbakker te Bestm), en woont als rentenier tot zijn dood bij het gezin van Adriaan in. Jan overlijdt te Best op
25-11-1828.
2. Henricus, ged. Best 3-9-1758, begr. Best 23-12-1758.
3. Cornelius, ged. Best 13-4-1760, begr. Best 29-9-1781.
4. Joanna, ged. (na het overlijden van haar vader) Best 22-2-1764, trouwt
voor de schepenen te Oirschot op 19-2-1786 met Joannes Dielis de
Koning, ged. Best 14-6-1763, zoon van Egidius Joannes en Helena
Martinus van Collenberg. In 1826 woont ze met haar kinderen Jan,
Cornelis en Adriana, en met de knecht Janus van Hout op het adres Aarle
328'3 ". Zij overlijdt te Best op 26-3-1838.
Daandel woont met zijn gezin te Aarle nummer 52121. Daniel wordt begraven
te Best op 25-1-1764. Zijn weduwe leeft nog, onder behoeftige omstandigheden, in 1782. Hun kinderen bezitten in 1794 het ouderlijk huis te Aarle, dat
bewoont wordt door Johannes de Koning, de man van Joannal"'.
VIb Johannes VAN KLIJNENBREUGEL, ged. Best 2-10-1731, verklaart op 8-61759 f 100 schuldig te zijn aan Francis van de Morselaer. Zijn broers
Daendel en Peter treden op als borgen'").
Hij trouwt voor de schepenen te Hilvarenbeek als jongman van Best "doch al
eenige jaren hier gewoond hebbend" op 11-5- 1760 met Hendrien Bastiaan
van Eeten, ged. Hilvarenbeek 14-3-1733, dochter van Sebastianus en
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Christina Joannes van Es. Van de schepenen van Oirschot krijgt hij op 7-111760 een borgbrief.
Uit het huwelijk van Johannes en Hendriena:
1. Joannes, ged. Hilvarenbeek 5-3-1761, volgt Vila
2. Christianus, ged. Hilvarenbeek 15-11-1762, begr. Hilvarenbeek 27-11763.
3. Adrianus, ged. Hilvarenbeek 24-2-1764, begr. Hilvarenbeek 28-10-1767,
tweeling met
4. Sebastianus, ged. Hilvarenbeek 24-3-1764, volgt VIIb
5. Paulus, ged. Hilvarenbeek 9-3-1767, begr. Hilvarenbeek 23-11-1770.
6. Christianus, ged. Hilvarenbeek 17-12-1769, volgt VIIc
Hendrien, de vrouw van Johannes van Kleijnenbreugel, wordt begraven te
Hilvarenbeek op 4-12-1770. Johannes wordt begraven te Hilvarenbeek 21-31771.
VIc Pieter Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 26-2-1734, trouwt
voor de schepenbank van Oirschot op 3-2-1760 met Louwise Mathijs van
Loenhoutu6 ), ged. Best 16-11-1730, dochter van Mathias Joannes en
Catharina Theodorus Schepens.
Hun kinderen zijn:
1. Joannes, ged. Best 1-4-1761, begr. Best 4-3-1777.
2. Catharina, ged. Veldhoven 27-5-1764, spinster. Zij trouwt voor de schepenen te Oirschot op 4-11-1798 met Gerrit van de Morselaer, weduwnaar
van Cornelia Vreggen, ged. Oirschot 4-4-1759, zoon van Walterus en
Adriana van Mierlo. Nog geen drie jaar later wordt hij begraven te Best
op 23-7-1801. Catharina overlijdt te Oirschot op 21-7-1808'".
3. Maria, ged. Veldhoven 28-12-1767, trouwt voor de schepenen te Oirschot
op 28-1-1798 met Jan Denis van Erffoort, weduwnaar van Martijn
Willem Smetsers, ged. Oirschot 2-2-1771, zoon van Dyonisius en
Allegonda Timmermans.
Peter woont te Liempde'"', onder Aarle, en te Oerler". Op 26-2-1760 verkoopt hij een perceel weiland te Naastenbest aan Joh. Josephs van de Sande
ten behoeve van diens moeder Anneke, weduwe Jos. van de Sande''''''.
Louwise Piter van Cleijnenbreugel wordt begraven te Best op 27-4-1772.
Pieter wordt begraven te Best op 22-5-1773.
VId Johannes VAN DEN KLEIJNENBREUGEL, ged. Strijp 13-4-1749, woont te
Waalre, waar hij op 15-10-1769 voor de predikant trouwt met Martijna
Daniels (van Steensel), ged. Valkenswaard 21-3-1745, dochter van Jacobus
en Petronella Jansen.
Zij zijn de ouders van:
1. Jacobus, ged. Valkenswaard 24-1-1771, volgt VIld
2. Franciscus, ged. Valkenswaard 7-4-1773, volgt Vlle
3. Petronella, ged. Valkenswaard 23-2-1776. Zij trouwt voor de schepenen
te Valkenswaard op 13-2-1808 met Huijbert van de Boom, ged.
Valkenswaard 8--1. 1776, zoon van Lambertus en Maria Schippers. Hun
kinderen zijn: Laniherdina, Jan, Lambert en Maria. Zij wonen in de wijk
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'teelberg, op het Hoekske 111' ". Petronella overlijdt te Valkenswaard op
23-12-1826. Uit de memorie van successie blijkt dat zij geen onroerende
goederen heeft nagelaten'"'. Hubertus overlijdt te Valkenswaard op 28-21859""
4. Matthias, ged. Valkenswaard 28-11-1778, volgt VIIf
5. Petrus, ged. Valkenswaard 14-7-1781.
Mathijs Verburcht maakt op 3-5-1776 zijn testament voor notaris Jan Willem
Daniel de Jongh te Valkenswaard. Hij benoemt tot zijn enig en universeel erf44
genaam Jan van Cleijnenbreugel, in huwelijk hebbend Martina Daniels' '.
Joannes is overleden te Valkenswaard op 15-12-1781. Martina overlijdt te
Valkenswaard op 7-2-1813.
VIIa Jan VAN KLIJNENBREUGEL, ged. Hilvarenbeek 5-3-1761, trouwt voor de
schepenen van Hilvarenbeek op 20-1-1788 met Maria Catharina Aarts, ged
Hilvarenbeek 1-6-1761, dochter van Arnoldus Aerts en Catharina Joannes
Stalpers. Op 13-10-1792 krijgen zij van de schepenen van Hilvarenbeek een
borgbrief voor hun vertrek naar Westelbeers'4".
Hun dochter is:
1. Henrica, ged. Diessen 12-3-1799, trouwt te Hilvarenbeek op 8-10-1820
met Carel van Mechelen, koopman en varkensdrijver, geb. Gorssum
(Gorsem, ten Noorden van St. Truiden'') 5-7-1798, zoon van Hendrik en
Geertrude Beets. Carel woont bij zijn huwelijk te Luyksgestel. Het gezin
van Mechelen woont in 1830 in de Zomerstraat (het begin van de
Korvelse weg) te Tilburg'"'. Carel overlijdt te Tilburg op 19-10-1839.
Zijn vrouw blijft achter met vier kinderen, en verdient de kost als naaister. In 1840 is Hendrik van Dijk, smid uit Kampen, korte tijd haar kostganger, evenals Johanna van de Sande'''. Hendrika overlijdt te Tilburg (in
de wijk Korvel) op 9-10-1858.
In 1820 is Jan tapper te Hilvarenbeek. Zijn vrouw overlijdt aldaar op 14-8-1820.
Jan woont in 1830 te Tilburg bij zijn dochter en haar gezin in de Zomerstraat.
Hij overlijdt te Tilburg op 27-10-1837.
VIIb Bastiaan VAN KLIJNENBREUGEL, ged. Hilvarenbeek 24-3-1764, dagloner, trouwt voor de schepenen van Hilvarenbeek op 2-12-1792 met Johanna
( Maria) Dispa, weduwe van Gijsbert van Kuijk, ged. Hilvarenbeek 11-51763, dochter van Joannes en Johanna Verkaar.
Hun kinderen zijn:
1. Henrica, ged. Hilvarenbeek 27-4-1793, begr. Hilvarenbeek 5-9-1796.
2. Joannes, ged. Hilvarenbeek 2-11-1796.
3. Henrica, ged. Hilvarenbeek 12-5-1800, trouwt te Hilvarenbeek op 1-51823 met Adriaan Sebrechts, linnenwever, ged. Hilvarenbeek 20-5-1796,
zoon van Joannes en Joanna van Vessem. Henrica overlijdt te
Hilvarenbeek op 6-11-1871.
4. Cornelius, ged. Hilvarenbeek 4-3-1805.
5. Joannes Cornelis, ged Hilvarenbeek 11-5-1808.
Sebastiaan overlijdt te Hilvarenbeek op 29-5-1830. Johanna Dispa overlijdt
te Hilvarenbeek op 30-1-1840.
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VIIc Christiaan VAN DE KLEIJNENBREUGEL, ged. Hilvarenbeek 17-12-1769,
krijgt op 13-5-1792 een borgbrief voor zijn vertrek naar Moergestel'"'. Daar
trouwt hij voor de schepenen op 28-5-1792 met Petronella Biesemans, dochter van Wouter en Piternella Buks. Volgens haar huwelijksakte is zij geboren
te Oosterhout, de overlijdensakte geeft Teteringen als geboorteplaats.
Zij zijn de ouders van:
1. Henrica, ged. Moergestel 13-3-1793, spinster, is in 1840 werkbode bij de
landbouwer Jan Mulders op het adres Heijzen 155'=0'. Zij overlijdt ongehuwd Moergestel 30-1-1849.
2. Walterus, ged. Moergestel 28-2-1797.
3. Cornelius, ged. Moergestel 14-6-1799, begr. Moergestel 27-12-1800.
4. Adrianus, ged. Moergestel 24-4-1801, dagloner. Voor zijn huwelijk is
Adriaan (als enige uit het gezin) vijf jaar in dienst bij de Nationale
Militie. Hij is ingelijfd hij de 2e afdeling Infanterie. Op het certificaat bij
zijn huwelijk wordt zijn signalement uit het inschrijvingsregister overgenomen. Adriaan is hij zijn keuring 1.720 m groot, heeft een laag voorhoofd, bruine ogen en bruin haar, een grote neus, kleine mond en spitse
kin. Hij trouwt te Moergestel op 1-9-1828 met Adriana Vingerhoets, ged.
Hilvarenbeek 7-11-1809, dochter van Nicolaas en Cornelia Trieren (van
Trier). Zij wonen te Baarschot onder Diessen' 5 ". Adriana overlijdt te
Diessen op 6-2-1848. Adriaan blijft achter met zijn dochters Elisabeth,
Maria, Petronella en Adriana. Hij overlijdt te Diessen op 26-7-1852.
5. Joannes, ged. Moergestel 14-1-1803, strodekker, trouwt te Hilvarenbeek
op 2-4-1837 met Catharina van Oort, ged. Hilvarenbeek 29-1-1804,
dochter van Adriaan en Anna Maria Boogers. Zij wonen in de
Gelderstraat 21 te Hilvarenbeek'"''. Johannes overlijdt te Hilvarenbeek op
23-8-1877. Zijn kinderen doen op 26-2-1878 aangifte voor de successie's:". Die kinderen zijn: Adriaan, schoenmaker te Goirle, Peter en
Antonie, strodekkers te Hilvarenbeek.
6. Cornelius, ged. Moergestel 18-9-1806, landbouwer, trouwt te Moergesel
op 11-2-1831 met Adriana Vingerhoets, ged. Hilvarenbeek 18-5-1801, de
(gelijknamige!) zuster van de vrouw van zijn broer Adriaan. Zij wonen in
de buurtschap de Rovert'").
Cornelis overlijdt als dagloner te Hilvarenbeek op 19-4-1858.
7. Petrus, ged. Moergestel 28-6-1809, begr. Moergestel 5-7-1809.
8. Anna Catharina, geb. Moergestel 12-2-1811, trouwt te Moergestel op 271-1834 met Martinus Stoovers, landbouwer, geb. Moergestel 11-10-1811,
zoon van Andries en Maria van Hattem. Bij het huwelijk wordt hun
onwettige zoon Cornelis (geb. Moergestel 9-9-1832) geëcht. Martinus en
Maria Catharina wonen met hun gezin aanvankelijk in hij (schoon)vader
Christiaan van Kleijnenbreugel in de Heijzen nummer 158a. In 1869
wonen ze op het adres Rootven A 801 "). Anna Catharina overlijdt te
Moergestel op 16-9-1881. Martinus Stoovers overlijdt "in het huis staande in het Kerkeind wijk A nummer een en veertig" te Moergestel op 9-31888.
9. Elisabeth, geb. Moergestel 7-9-1815, overl. Moergestel 3-11-1818.
Het gezin woont te Moergestel in de Heijzen nummer 158156 ).
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Christiaan van Kleijnenbreugel, dagloner, overlijdt te Moergestel op 7-4-1840.
Piternella Biesemans overlijdt, 71 jaar oud, te Moergestel op 23-12-1842.
VIId Jacobus VAN KLEINENBREUGEL, ged. Valkenswaard 24-1-1771, landbouwer, trouwt met Catharina Geertruida Rabbard (ook ROBBEN of RABBEN
genoemd). Zij is gedoopt te Neeritter in Limburg op 15-1-1787 als dochter
van Joannes Theodorus en Maria Hermans. Zij wonen te Valkenswaard, "ter
plaatse genaamd het hoekske".
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geb. Valkenswaard 9-2-1812, overl. Valkenswaard 29-6-1816.
2. Theodora Maria, geb. Valkenswaard 3-7-1814. Op 21-5-1838 bevalt zij
van een onwettige zoon, Jacobus. Dora trouwt te Valkenswaard op 13-11842 met haar buurjongen Mathias van Nunen, ged. Valkenswaard 19-31808, zoon van Gerardus en Wilhelmina Verbeek. Haar zoon wordt bij
het huwelijk niet gewettigd, en woont als Jacobus van Kleijnenbreugel bij
het gezin in. Na hun huwelijk wonen Dora en Mathias bij haar schoonouders op het adres Zeelberg 114'"'. Mathias is wever. Hij overlijdt te
Valkenswaard op 9-11-1867. Dora blijft achter met haar zoon
Wilhelmus'"'. Theodora Maria overlijdt te Valkenswaard op 28-6-1881.
Haar zoon Jacobus komt in 1880 nog voor in het dienstboderegister van
Valkenswaard als knecht van de slachter Jan Verhees. Hij vertrekt op 2912-1881 naar Leende'").
3. Jacobus, geb. Valkenswaard 4-11-1818, overl. Valkenswaard 7-2-1821.
Jacobus overlijdt, één dag na de dood van zijn jongste kind, te Valkenswaard
op 8-2-1821. Catharina doet als voogd over haar enige dochter op 18-3-1821
aangifte voor de successie'''. De nalatenschap bestaat uit een "huijsing" en
enkele percelen land.
Catharina hertrouwt te Valkenswaard op 27-1-1822 met de landbouwersknecht Joannes van Baarschot. Zij krijgen twee dochters: Maria en Cornelia.
Zij is voor de tweede maal weduwe als zij op 18-3-1850 te Valkenswaard
overlijdt, "zijnde de namen hare oude-s alhier onbekend".
VIIe Francis VAN DE KLIJNENBREUGEL, ged. Valkenswaard 7-4-1773, trouwt
voor de schepenbank van Bergeijk op 13-2-1803 met Francijna Joordens,
weduwe van Jan Kuijpers, ged. Borkel 7-5-1765, dochter van Gerardus en
Maria Evers.
Hun kinderen zijn:
1. Joannes, ged. Borkel 22-11-1803, bouwman. In 1830 is hij in dienst bij
de landbouwer Cornelis Kuijpers op het adres Straat 14161 ). Johannes
woont later bij zijn zuster en zwager. Hij maakt op 15-10-1844 een testament voor notaris Michiel Spaes te Hamond (België). en benoemt de kinderen van zijn zuster tot zijn erfgenamen. Hij overlijdt te Borkel op 114-1847. De aangifte voor de successie wordt gedaan door Johannes Aerts
162
als vader over zijn minderjarige kinderen '. De nalatenschap bestaat uit
een huis en erf, percelen weiland, bouwland en hooiland. Jan Aerts heeft
zelf nog een vordering op de nalatenschap uit geleend geld en kostgeld
van ruim jr 700.
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2. Maria Gertrudis Elisabeth, ged. Borkel 17-4-1805, trouwt te Borkel op
12-1-1828 met Joannes Aarts, bouwman, ged. Borkel 1-2-1805, zoon van
Antonie en Maria Anna van Lushout. Na haar huwelijk trekt zij in bij
haar schoonvader op het adres Agterste Brug
Zij overlijdt op 17-61840 te Borkel.
Francis is overleden te Borkel op 1-2-1809. Francijna overlijdt te Borkel op
6-9-1814.
VIIf Mathias VAN KLEIJNENBREUGEL, ged. Valkenswaard 28-11-1778,
trouwt met Catharina Hulsbos, ged. Maarheeze 28-10-1777, dochter van
Johannes en Willemina van Engelen. Mathijs is linnenwever en bouwman
aan het Kerkeind 21 te Maarheeze'".
Hun kinderen zijn:
1. Joannes, ged. Valkenswaard 18-12-1807. Johannes woont bij zijn zus
Wilhelma en haar gezin. Hij overlijdt ongehuwd te Maarheeze op 29-121875.
2. Wilhelma, ged. Maarheeze 26-12-1808. Willemijn dient als meid bij de
weduwe Cardinaal-Nijssen op Laar 51 te Maarheeze. Zij trouwt te
Maarheeze op 5-1-1838 met de timmerman Jan Antonie Guns, weduwnaar van Elisabeth Evers, ged. Maarheeze 6-12-1801, zoon van Hendrik
en Elisabeth Flipsen. Zij wonen in de Kerkstraat 17 te Maarheeze"). Hun
zoon Matheus Guns is gemeente-secretaris. Willemina is overleden te
Maarheeze op 27-6-1876. Jan Antonie Guns overlijdt te Maarheeze op
13-9-1888.
3. Martinus, ged. Maarheeze 30-7-1810, overl. aldaar 24-9-1811.
4. Johanna, geb. Maarheeze 9-4-1812. In 1826 is zij dienstmeid bij
Gerardus Sak en Johanna Luitelaar in de Kerkstraat nummer 9 te
Maarheeze"'. Na de dood van haar zuster Wilhelma trekt ze in bij het
gezin van haar zwager Jan Antonie Guns, waar ook haar broer Martinus
woont'''. Johanna overlijdt te Maarheeze op 29-8-1885. Haar broer
Martinus doet als enige erfgenaam op 11-3-1886 aangifte voor de successie. Hij verklaart dat de overledene geen onroerende of roerende goederen heeft nagelaten").
5. Martinus, geb. Maarheeze 21-9-1813, schoenmaker. Hij woont korte tijd
te Zeelst, en trekt later in bij zijn zuster Wilhelma en haar gezin. Daar
woont hij nog na de dood van zijn zuster en zwager'"'. Martinus overlijdt
te Maarheeze 15-2-1894.
6. Catharina, geb. Maarheeze 29-4-1815, overl. Maarheeze 25-5-1815.
Moeder en kind maken het na de laatste bevalling kennelijk niet goed.
Dochter Catharina overlijdt na drie weken, moeder Catharina overlijdt te
Maarheeze op 24-6-1815.
Mathijs hertrouwt op 12-4- 1818 te Maarheeze met Maria van Luijtelaar, geb.
Milheeze 29-9-1779, dochter van Jan en Petronella Dillen.
Mathijs overlijdt te Maarheeze op 3-2-1831. Maria trekt na de dood van haar
echtgenoot in bij Jan van de Putten en Geertrudis Smulders op het
Kerkeijnd 170). Zij overlijdt te Maarheeze op 5-10-1840.

Naschrift
In Best woont in de zeventiende eeuw ook nog Goort Dirc Peters van
Cleijnenbreugel, die afkomstig is uit Liempde, en voor zover bekend geen familie
van de Bestse van Cleijnenbreugels. Zijn genealogie ziet er als volgt uit:
I

Dirc Peters (van Cleijnenbreugel?), is vader van:
1. Goort, volgt IIa
2. Leendert, geboren circa 1646, volgt IIb

IIa Goort Dirc Peters VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt als Goort Dirx uit
Liempde, "4 jaar hier geweest" voor de dominee te Oirschot op 23-1-1661
met Marike Gijsberts uit Oerle. Goort Dirck Peters, weduwnaar uit
Naastenbest, hertrouwt op 8-2-1665 met Josina Jordanus Jooste van de
Waerden, ged. Oirschot 16-10-1646, dochter van Jordanus Jooste en Maria
Willems Kemenaye.
Haar vader zit in 1667 gevangen te 's-Gravenhage, als Goort en zijn zwager
Pieter van den Broek Geerling Ruijsch machtigen om geld voor te schieten
voor de verdediging''''.
Goort woont te Naastenbest.
Zijn kinderen zijn:
1. Margaretha, ged. Best 7-4-1675, trouwt Jeremias Wijnants. Jacob Jans
van de Ven, echtgenoot van Hendrica Jeremias Wijnants, en Gerit
Hendrik van de Looij, echtgenoot van Barbel Jeremias Wijnants doen op
7-12-1748 afstand van tocht van de nalatenschap van hun schoonouders
ten behoeve van hun zwager Dirck'").
2. Henrica, ged. Best 26-6-1678, trouwt voor de pastor te Best op 26-2-1713
met Andries de Roessen. Andries Droesse maakt op 12-9-1725 als
weduwnaar een inventaris alsvorens in het huwelijk te teden met
Ariaentje van de Vleuten'''. Andries hertrouwt voor de dominee te
Oirschot op 30-9-1725 met Ardiaantje Hendrix van der Vleut.
3. Joannes, ged. Best 29-8-1682, woont in 1720 met zijn broers Michiel en
Peter in de baronie van Wezemaal, tussen Leuven en Aarschot.
4. Maria, laat op 20-12-1696 haar onwettige dochter Anna dopen. De vader
is Joannes Jacobi Beerens, "ut puerpera et duo testes attestantur qui
fuerunt presentes in partus". Maria trouwt voor de schepenen te Oirschot
op 24-10-1706 met met Mathijs Cornelis van Santvoort.
5. Peter Goorts van Cleijnenbreugel. De regenten van Best attesteren op 78-1715 ter zijner instantie").
6. Anneke.
7. Goortie, tr. Joseph van der Geete uit St. Pietersrode. Zij hebben twee kinderen. Goortje van Cleijnenbreugel is vroedvrouw in de parochie van
Best'"'. Joseph maakt als weduwnaar op 22-6-1755 een inventaris van
zijn goederen'"'. Hij hertrouwt voor de dominee te Oirschot op 27-61751 met Maria Martens van Lieshout, de weduwe van Dielis de
Brouwer.
8. Michiel.
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9. Dirck Goorts van Cleijnenbreugel, krijgt van de schepen van Oirschot op
30-5-1695 een borgbrief voor zijn vestiging te Holsbeeck bij Leuven'"'.
Goijaert Dircx van Cleijnenbreugel huurt op 23-1-1668 een stede te
Naastenbest van de zoons van Anthonis van Heesch'").
Godefridus wordt begraven te Best op 16-10-1690. Josijn, weduwe van Goort
van Cleijnenbreugel, "arm" woont in 1705 met haar dochter Maria te
Naastenbest'"). In 1706 is zij "cameraet" (kamerbewoner)'"). Jozijne en
zeven van haar acht kinderen transporteren op 30-12-1713 een huis, hof en
aangelag gelegen te Naastenbest aan Jeremias Wijnants, hun zwager''". De
zoons Michiel, Peter en Jan hebben voor het transport procuratie gegeven in
de baronie van Wesemael.
Josina wordt begraven te Best op 25-2-1720.
IIb Lindert Diercx VAN CLEIJNENBREUGEL, geboren circa 1646, trouwt als
jongman van Liempde, wonende te Munsel, voor de dominee te Boxtel op
28-1-1674 met Maria Handerix.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, trouwt voor de pastoor te Boxtel op 10-10-1706 met Teoda
(Theodora) van Hees. Hun dochter is Maria, ged. Boxtel 25-8-1707. Zij
trouwt voor de dominee te Boxtel op 24-5-1727 met Jacobus van Oers.
Maria wordt begraven te Boxtel op 9-7-1783.
Jan woont aanvankelijk met vrouw en kind te Munsel/Onrode183''. In
1736 bewoont Jan een huis te Boxtel Binnen 150: hij is eigenaar van zijn
woonhuis en van twee huizen te Munsel'"'. Johannes wordt begraven te
Boxtel op 15-9-1747.
2. Dympna, ged. Boxtel 27-8-1678.
3. Hendricus, ged. Boxtel 30-3-1676, trouwt voor de dominee te Boxtel op
27-10-1715 met Maria Willems van de Loo. Uit dit huwelijk zeven kinderen, onder wie Didacus (Dirk), ged. Boxtel 19-3-1716, die (zonder
ouders) voor de dominee te Boxtel op 16-7-1747 trouwt met Elisabeth
Henrick Reijkens, uit Schijndel. In 1716 woont Henderick met Maria de
vrouw, Dirk, Johanna, Maria, Johannis en Willemijn, de kinderen te
Kleinder Liempde'"). Met een borgbrief van Boxtel vestigt Hendrik zich
in 1730 te Liempde'"'.
Maria overlijdt te Liempde op 17-1-1741, Henricus overlijdt te Liempde
op 14-12-1742.
4. Maria, ged. Boxtel 11-12-1680.
Lindert wordt als weduwnaar begraven te Boxtel 25-1-1726.
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