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I.

HET ONTSTAAN EN DE TAAK VAN KAPITTELS
door J. Lijten

Dikwijls wordt de vraag gesteld, wanneer de oudste kapittels in onze regio,
Oirschot, Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode, gesticht zijn. Deze vraag is niet te
beantwoorden om de eenvoudige reden, dat deze kapittels, zoals alle oude en echte
kapittels, niet gesticht zijn maar ontstaan. Met ontstaan bedoelen we een geleidelijke groei. Zoals de groei van een boom niet aan een bepaald moment te binden
is, is ook het ontstaan van de echte, oude kapittels niet te binden aan een bepaald
moment, maar is het een proces van vele jaren en zelfs van eeuwen.
Oorspronkelijk was het bisdom de enige zielzorgeenheid geleid door de bisschop
met rond zich een college van priesters en andere geestelijken vanuit één centrale
plaats. Toen er ook buiten de centrale bisschopsplaats meerdere christenen kwamen, was het nodig om ook hun de mogelijkheid te bieden van catechese en sacramentenbediening.
Van de H. Martinus, bisschop van Tours, overleden in 397, is bekend, dat hij in de
grotere bewoningscentra buiten de bisschopsstad (vici) college's van priesters en
andere geestelijken vestigde, om de christenen in de omgeving op geestelijk
gebied te verzorgen. Kort voor zijn dood ondernam hij nog een tocht naar een van
deze vici, om daar de onenigheid bij te leggen, die ontstaan was tussen de priesters en geestelijken van het plaatselijke college.
Een dergelijk plaatselijk college van priesters en geestelijken stond onder leiding
van een prepositus of proost.
Sommige van deze prepositi, vooral in ver van de bisschopsstad verwijderde plaatsen, hadden de bisschoppelijke wijding ontvangen. Zij werden plattelandsbisschoppen genoemd (episcopos chorèe) en waren dus, wat wij zouden noemen territoriale hulpbisschoppen. Zo is vooral door het onderzoek van van Buijtenen
duidelijk geworden, dat de H. Odulphus hulpbisschop van het Utrechtse bisdom
geweest zal zijn voor het ver verwijderde Friese gebied met als standplaats
Stavoren.1 )
De gang van zaken in deze college's was natuurlijk niet altijd ideaal. Om misbruiken te saneren en te voorkomen werd in 815 op instigatie van koning
Lodewijk de Vrome in Aken een synode gehouden, waar een leefregel (canon)
voor deze college's werd opgesteld. De leden van deze college's van priesters en
geestelijken, die deze regel volgden, werden in de loop der eeuwen canonici
genoemd. In de volkstaal in onze streken werd dat: kanunniken.
Deze leefregel bestond uit 145 korte hoofdstukken, capitula (= hoofdstukjes,
enkelvoud capitulum). Het was de bedoeling, dat dagelijks een hoofdstukje uit
deze regel werd voorgelezen, hetgeen, zoals we zullen zien, vele eeuwen later nog
steeds gebeurde. Daaruit groeide het spraakgebruik, om ook de bijeenkomst van
het college, waarin dit hoofdstukje werd voorgelezen, capitulum te noemen.
Omdat in deze bijeenkomst ook overlegd werd over de geestelijke en tijdelijke

belangen van de kerk, werd de naam capitulum uitgebreid tot dit overleg. In de
loop der eeuwen werd niet alleen de bijeenkomst van het college van priesters en
geestelijken maar ook dit college zelf capitulum genoemd, waardoor tevens een
zeker onderscheid gemaakt werd tussen de kerk, waaraan dit college verbonden
was en en die door dit college bestuurd werd, en het college als aparte entiteit.
De naam kanunnik voor de afzonderlijke leden van deze college's blijkt eerder in
zwang gekomen te zijn dan de naam capitulum voor de college's als zodanig.
Nadat oorspronkelijk zowel het kerkelijk instituut als geheel als het college van
priesters en geestelijken aan het hoofd daarvan werd aangeduid met de naam
`ecclesia"kerk', werd in de loop van de twaalfde eeuw het college afzonderlijk
aangeduid met de naam 'canonici — de kanunniken'. Zo deed bisschop Andreas
van Utrecht in 1139 een schenking aan `de kanunniken van Sint Salvator in
Utrecht'.2 ' D.d. 1147.05.13 bekrachtigde paus Eugenius III de schenkingen gedaan
aan `de kanunniken van de kerk van de H. Johannes de Evangelist te Luik'.3 ) In
1156 deed keizer Frederik I een uitspraak in het geschil tussen 'de kanunniken van
de H. Maria' en de ministeriaal van de kerk van Sint Maarten.' In 1175 oorkondden de proost, deken en `de overige medekanunniken' van de kerk van de H.
Maria.5 ' D.d. 1179.06.27 bevestigde paus Alexander III `de kanunniken van de
kerk van Sint Salvator te Utrecht' in hun bezittingen» D.d. 1186.07.26 bekrachtigde paus Urbanus III de schenkingen aan `de kanunniken van de kerk van de H.
Johannes de Evangelist te Luik'."
Rond 1200 begon de naam kapittel voor deze college's opgang te doen. In 1199
deden 'deken en kapittel van Sint Servaas in Maastricht' een uitspraak over hun
rechten in Lieshout.8 ) In 1205 gaf bisschop Diederik II van Utrecht nog verlof om
een nieuwe kerk te stichten in Brigdamme 'op verzoek van deken en kanunniken
van Sint Petrus' en in 1208 gaf 'proost Wouter en heel de vergadering van de kerk
van Sint Salvator te Utrecht' de tiende van Krabbendijke aan de monniken van Ter
Doest in erfpacht," maar in 1215 nam paus Innocentius III 'deken en kapittel van
Sint Petrus in Utrecht' onder zijn bescherming. De aanvragers zullen in hun verzoekschrift zelf deze titulatuur gebruikt hebben."' Ook het kapittel van Tiel
gebruikte deze naam d.d. 1214.08.28 in een brief aan het bestuur van het bisdom»)
Rond 1200 komt de naam 'kapittel' in zwang en wordt dan spoedig algemeen.
Voordien bestonden er dus geen 'kapittels'. Hoe iemand, die zichzelf wetenschappelijk serieus neemt, zonder enige toevoeging kan beweren, dat een kapittel
midden in de elfde eeuw gesticht is, is mij een raadsel."'
De drie oude Meierijse kapittels
Omtrent deze kapittels zijn weinig archivalia uit de dertiende eeuw bewaard gebleven. Uit deze schaarse gegevens is duidelijk, dat de naam 'kapittel' in de eerste
helft van de dertiende eeuw in Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot in
zwang komt, maar nog niet steeds gebruikt wordt. Zo worden hij een ongedateerde regeling omtrent de parochie Hoogeloon-Oostelbeers (te dateren tussen 1207
en 1225) wel de proosten van Hilvarenbeek en Oirschot en de kanunniken van
Sint-Oedenrode als getuigen genoemd, maar de aangehechte zegels worden enkel
aangeduid als 'van de H. Petrus (Hilvarenbeek) en de H. Oda'."' Bij een regeling
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met de abdij Averbode in juli 1227 noemt het college van Hilvarenbeek zich nog
`De hele vergadering van de kanunniken van Sint Petrus in Hilvarenbeek'.15 ' maar
bij een uitspraak van scheidslieden in een kwestie d.d. 1237.11.29 worden de partijen genoemd 'het convent van Tongerlo' en 'het kapittel van Hilvarenbeek''' en
in een regeling door de hertog d.d. 1246.03.27 noemt deze zich 'patroon van de
prebenden van de H. Petrus in Hilvarenbeek', terwijl in de loop van de tekst wel
de termen 'kanunniken' en 'kapittel' gebruikt worden.'7 )
Ook in Sint-Oedenrode is in dezelfde tijd de naam kapittel ingeburgerd. Wanneer
in januari 1242 een zekere Dirk twee hoeven te Megen overdraagt aan het altaar
van de H. Oda, worden, evenals tussen 1207 en 1225 `de kanunniken van Rode'
als getuigen genoemd,'" maar bij de instelling van het dekenaat en de scholasterij
in de kerk van de H. Oda te Rode door hertog Hendrik III wordt de naam 'kapittel' gebezigd,'" zoals ook in de stukken betreffende de visitatie van het kapittel in
de jaren 1250 - 1253. 2"
Aangaande Oirschot zien we hetzelfde. In 1216 oorkondt Appolonius 'kanunnik
van de kerk van de H. Petrus in Oirschot', dat hij een cijns en een deel van de tiende van Casteren verkocht heeft aan Postel. De oorkonde wordt gewaarmerkt met
`het zegel van de H. Petrus in Oirschot' . 2 " De benaming 'kerk van de H. Petrus'
wordt hier gebruikt voor het college, dat blijkbaar al een afzonderlijke patroonheilige had. Het was immers nog verbonden aan de Maria-kerk en zou pas in 1268
zijn intrek nemen in de toen nieuwgebouwde Sint-Petrus-kerk, die ook spoedig
tevens parochiekerk zou worden.
Ook in 1219 werd de benaming 'kerk van Oirschot' gebruikt voor het college, toen
een rechtshandeling verricht werd 'in tegenwoordigheid van de kerk van Oirschot'
en 'de kanunniken van de kerk' als getuigen werden genoemd."'
In de oorkonde van december 1240, waarbij grond onder Zonderwijk in erfpacht
werd overgedragen aan Postel, noemde het college zich officiëel 'Het kapittel van
de H. Petrus in Oirschot'.23

Zo werden in de loop van de veertiende eeuw in Noord-Brabant de volgende
kapittels gesticht: Breda 1303, Dussen 1306, Grave 1308, Geertruidenberg 1310,
Heusden 1355, Steenbergen 1363, 's-Hertogenbosch 1366, Eindhoven 1399 en in
de vijftiende eeuw nog Bergen op Zoom 1442 en Boxtel 1493.

Het is dus vaststaand, dat in de eerste helft van de dertiende eeuw de college's van
Oirschot, Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode de naam 'kapittel' gingen voeren, hetgeen een aanpassing was - mogelijk met enige vertraging - aan het destijds zich
ontwikkelend gebruik.
Het gebruik van de naam 'kapittel' was blijkbaar een teken van het groeiende zelfbewustzijn van de college's van priesters en geestelijken, die zich gingen onderscheiden van de kerken, waaraan zij verbonden waren. Dit groeiende zelfbewustzijn uitte zich ook in de officiële titulatuur, die de kapittels in de loop der jaren
gingen gebruiken."'
Het is daarom begrijpelijk, dat de authoriteit, die de kapittels in de loop der dertiende eeuw hadden verworven, aanleiding werd voor grotere plaatsen om ernaar
te streven ook zo'n aanzienlijk college in hun midden te hebben. Alleen gemeenschappen of personen, die over (te) veel kapitaal beschikten, konden zich de luxe
permitteren, om zo'n college, waar voor voldoende levensonderhoud voor zeker
een tiental kanunniken gezorgd moest worden, op te richten. De relatieve welvaart
van de veertiende eeuw maakte het mogelijk, dat in onze regio diverse kapittels op
deze - kunstmatige - wijze werden opgericht.

De taak van de kapittels
Alleen in het kader van de middeleeuwse maatschappij-opvatting is de taak van de
college's van priesters en geestelijken en later de kapittels goed te begrijpen.
Volgens deze middeleeuwse opvatting was de maatschappij verdeeld in drie standen: de gewone man die werkte, de adel die de gemeenschap verdedigde, en de
geestelijkheid die namens de gemeenschap had. Op titel van deze taak in de
gemeenschap hadden de adel en de geestelijkheid het recht, om zonder zelf lichamelijke arbeid te verrichten door de gemeenschap onderhouden te worden. In dat
levensonderhoud was wel een gradatie. Zo waren er rijke en arme edelen en rijke
en arme kapittels met vele nuanceringen daartussen.
De oude Meierijse kapittels van Oirschot, Sint-Oedenrode en Hilvarenbeek hoorden zeker niet tot de rijke kapittels. We zouden in zijn algemeenheid kunnen zeggen, dat het inkomen van de kanunniken nauwelijks modaal was.
Het is voor ons niet eenvoudig, om een juist inzicht te krijgen in de dagtaak van
een kapittel. De nauwkeurigste beschrijving van de gebedsdagtaak van een kapittel vonden we in de statuten door de bisschop van Luik in augustus 1255 gegeven
aan het kapittel van Hilvarenbeek, naar aanleiding van een visitatierapport door de
predikheer Willem van Eyk, waarbij nogal een en ander in de discipline van het
kapittel gecorrigeerd moest worden."' Naast het algemeen bekende omtrent de
taak van een kapittel zullen we deze tekst als leidraad gebruiken, om u een inzicht
te geven in datgene, wat de dag van een kapittelfunctionaris goeddeels vulde. De
opzet en indeling was immers overal hetzelfde.
Misschien is het goed eerst nog een wijdverbreid misverstand op te helderen.
Velen menen immers, dat de kanunniken woonden in een gemeenschappelijk huis,
hetgeen nooit het geval is geweest. Wel ging de regel van 815 ervan uit, dat de
geestelijken zouden wonen in particuliere huizen, gelegen in een besloten hof,
zoals de begijnhoven. Deze situatie is alleen gerealiseerd bij de grotere en rijkere
kapittels zoals in Maastricht en Luik. Zij woonden daar echter niet gezamenlijk
maar ieder in een eigen huis met eigen personeel, bij de rijkere kapittels soms een
hele staf van personeel."'
In Oirschot, Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode woonden de kanunniken in particuliere huizen, verspreid in het dorp, die zij zelf moesten kopen of huren. Van sommige kanunniken is bekend, dat zij, voordat zij een eigen huis hadden, tijdelijk
logeerden in een herberg.
Wel had een kapittel een ruimte buiten de kerk (kapittelkamer - locus capitularis)
waar de kanunniken dagelijks na de prime bij elkaar kwamen, zoals we nog in de
dagorde zullen zien. In Oirschot was deze kapittelkamer vermoedelijk op de
plaats, waar later de Franse school gebouwd werd (nu Molenstraat 10).
De dagorde
De gebedstaak van het kapittel begon 's morgens in alle vroegte met het zingen
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van de Metten en Lauden. Dit duurde van ongeveer 5 uur tot 6 uur. Daarna zong
de pastoor zijn Mis op een zijaltaar,"' waarna de prime gezongen werd. Na de
prime - het was dan ongeveer 7 uur - gingen de kanunniken naar de kapittelkamer.
Daar las een van de leerlingen der Latijnse school een hoofdstukje uit de regel van
815, waarna hij de datum afkondigde - kalenders had men nog niet - de stand van
de maan en het feest, dat de volgende dag gevierd zou worden. De dienstdoende
priester van de week sprak dan enkele gebeden. Daarna kondigde de leerling het
jaargetijde aan, dat eventueel de volgende dag gehouden zou worden, waarna de
psalm Miserere met het Onze Vader en enkele andere gebeden gereciteerd werden.
Vervolgens las de leerling de namen voor van degenen, die in de Metten van de
volgende dag de antifonen moesten zingen en de lezingen verrichten, zoals ze
door de subdiaken van de week waren opgeschreven. Tenslotte werd dan kapittel
gehouden in de betekenis, die wij nog kennen, waarbij eventuele misstappen van
een der kanunniken of andere geestelijken door de deken werden 'gekapitteld' en
werd, indien nodig, door de kanunniken overlegd over geestelijke en tijdelijke
belangen van de kerk."'
Vanaf ongeveer half 8 tot half 9 hadden de kanunniken dan tijd om thuis te gaan
ontbijten, maar om half 9 moesten zij weer terug zijn voor het zingen van de Mis
voor de overledenen op de meeste dagen, als er namelijk geen dubbel feest was.
Om 9 uur werd dan de Terts gezongen gevolgd door de Hoogmis en de Sext.
Daarmee was het wel ongeveer half 11.
Om 12 uur werd de Noon gezongen (eigenlijk het negende uur van de dag, dus
thuishorend om ca. 3 uur 's middags maar in feite altijd op het middaguur gezongen; vandaar in Oud-Nederlands nog 'noen' voor middag). Na de Noon volgde op
veruit de meeste dagen - als er namelijk geen dubbel feest was - de vigilie der
overledenen, dat wil zeggen Metten en Lauden van de overledenen, de Metten
bestaande uit 9 psalmen en 9 lezingen, indien er de volgende dag een jaargetijde
was, anders uit 9 psalmen en 3 lezingen, maar in de vasten en de advent altijd uit
9 psalmen en 9 lezingen.'' Deze plechtigheid zal meestal ruim een uur geduurd
hebben.
In de namiddag, gewoonlijk om 3 uur, werden dan de Vespers gezongen, op de
dorpen gewoonlijk gevolgd door de Completen, welke plechtigheid ook ongeveer
een uur in beslag nam.
Deze dagorde overziende, kunnen we zeggen, dat de taak der kanunniken obgeveer 6 uur per dag vroeg en dat 7 dagen per week, zodat zij zeker een veertigurige werkweek hadden. Daarnaast hadden de meeste kanunniken en priesters nog
een of meer andere functies, die wel niet zoveel tijd in beslag namen maar wel de
nodige aandacht vereisten.

getijden bidden - gekleed zijn in toog en superplie met daarover in de winter - van
Remigius 1 oktober tot Pasen - de koormantel: voor de gewone geestelijken zwart,
voor de kanunniken paars.'" Zij mochten tijdens de kerkdiensten geen kap over het
hoofd dragen maar een bonnet of een kalotje.
Het lange verblijf in de winterse koude kerk was lang geen pretje. Vermoedelijk
brachten de kanunniken dan een verwarmde stoof mee. De naar voren buigende
overhuiving van de kanunnikenbanken had ook een practische reden: bescherming
tegen de koude valwind vanaf de ramen.

In de statuten van 1255 wordt er nog op gewezen, dat de deken moet zorgen, dat
de klokkeluider accuraat op tijd luidt en wel zo tijdig, dat voor de Metten 'de
kanunniken en clerici voldoende gelegenheid hebben om op te staan en zich
gereed te maken en ook van hun verder verwijderde huizen tijdig in de kerk kunnen
Tijdens de kerkdiensten moesten de kanunniken en ook de andere geestelijken alle aan de kerk verbonden geestelijken moesten met de kanunniken de kerkelijke

De regel voor de priestercollege's van 815 heeft blijvende invloed gehad tot het
einde der middeleeuwen. Naar aanleiding van die regel 'canon' werden de in collegeverband levende priesters en geestelijken `canonici' kanunniken' genoemd en
naar aanleiding van de dagelijkse lezing van een `capitulum"hoofdstukje' van die
regel werd die bijeenkomst en later het college als zodanig `capitulum' kapittel'
genoemd.
In het gezamenlijk zingen van de kerkelijke getijden hadden de kanunniken van
het kapittel naast het besturen van de oorspronkelijk zeer uitgestrekte parochie een
dagtaak.
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suis licet remotis tempestive convenire.
Blijkens de Hilvarenbeekse statuten van juni 1270, Camps, O.N.B., nr.324, moesten
van de eerste inkomsten van de prebende van een nieuwe kanunnik 40 Leuvense schellingen gereserveerd worden om een paarse koormantel te kopen: 'ad emendam cappam
purpuream'.

II.

CHARLES WEBER,
ARCHITECT VAN DE WILLIBRORDUSKERK
TE ZEELST
door Jacq. Bijnen

Bouwmeester van de in 1873 opgeleverde Zeelster Willibrordus is Karl Eugèn
Maria Hubert Apolinarius Ferdinand Weber (roepnaam Charles). Hij werd geboren in de Glockengasse te Keulen op 18 oktober 1820 en overleed te Roermond,
op 87-jarige leeftijd 21 maart 1908.
Zijn vader Jozef Weber was griffier van de rechtbank en later secretaris van het
stedelijk armbestuur te Keulen. Zijn moeder, Maria Gschickt stierf toen Karl nog
geen twee jaar was. Het gezin Weber verkeerde in de hogere kringen wat vooral
tot uiting kwam door een gedistingeerdheid bij Karl die geheel past bij het type
van een aristocraat. Architect Weber was wat men kan noemen van zeer goede
huize. Hij huwde op 28-jarige leeftijd met de Engelse freule Emily Stratfort
Redclif. Zij schonk hem een dochter maar stierf in het daaropvolgend jaar.
Omtrent zijn opleiding tot architect is niets met zekerheid bekend. Wel is zeker dat
Weber een zeer degelijke opleiding moet hebben gehad. Dit blijkt wel uit zijn
bouwwerken.
Weber bleef tot 1857 in Keulen wonen en vestigde zich toen in Roermond. Hier
hertrouwde hij met Josephien Schieffer, dochter van een goudsmid van kerkelijk
kunstwerk. In zijn Keulse periode, die zeer arbeidzaam moet zijn geweest, heeft
hij bemoeienis gehad met de bouw van circa 40 kerken.
Als architect was hij gespecialiseerd in het bouwen van neo-gotische kerken. Zijn
eerste opdrachten in Nederland, behorend tot de stucadoorsgotiek, vertonen aansluiting bij de Nederrijnse gotiek { Amstenrade (1856) en Vijlen (1862) bij Vaals}
of de klassieke gotiek {Franeker (1865) en Geertruidenberg (1862)1.
In Roermond maakte hij een studie van de romano-gotische Munsterkerk. Dit
bouwwerk zou sterk bepalend worden voor zijn latere werk, waarvan meerdere
opvallende kenmerken zijn stijl gingen uitmaken. Het was dan ook zeer tegen zijn
zin, dat nadien de restauratie van deze Roermondse kerk werd opgedragen aan
Pierre Cuypers, een zeven jaar jongere collega en gevestigd te Roermond. In de
literatuur is de felle en niet steeds met eerlijke middelen gevoerde strijd om die
opdracht meermalen uitvoerig beschreven.
Weber bouwde kerken in Limburg maar was vooral actief in het bisdom Den
Bosch. Tussen 1884 en 1892 bouwde hij een reeks van in baksteen uitgevoerde
kerken geïnspireerd op de romano-gotiek. Zij hadden veelal een klaverbladvormige oostpartij, koepeltorens boven een achthoekige kruising en torens aan weerszijden van de voorgevel of op de hoeken van de kruising. In deze categorie vallen:
Vught (1884). Zevenbergschenhoek (1886), Raamsdonk (1889), Uden(1890),
Geldrop (1891) en Lierop (1892).
Verder ontwierp hij in het bisdom Den Bosch nog kerken te Valkenswaard (1857),
Winssen (1860). Bergeijk ('t Loo) (1861), Heesch bij Oss (1863), Puiflijk (1869),
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Nuenen (1870), Zeelst (1873), Nieuwkuyk (1875), Lage Zwaluwe (1879),
Katwijk bij Cuijk (1880), Best (1882, toren 1885), Cromvoirt (1886) Afferden
(1883) en Overasselt (1889). Het kunnen er meer geweest zijn.
Vooral met zijn koepelkerken, met veelal hoge en massale koepels op de viering,
heeft hij naam gemaakt. Ook de omstandigheden van zijn tijd en de streek waar
hij bouwde zijn vaak sterk herkenbaar in de bouwtrant van zijn werk. Hierbij valt
te denken aan de financiële situatie van zijn opdrachtgever of de onderlinge wedijver tussen naburige parochies, waarbij het vaak ging om het bouwen van grootse
en waardige godshuizen.
Weber speelde handig in op de ijver en toewijding van de bouwpastoors, die zich
de naam van bouwpastoor maar al te graag letterlijk lieten welgevallen. Hij was
voorstander van uitvoering in eigen beheer, wat er meestal op neerkwam dat het
onduidelijk was waar de verantwoordelijkheid lag, bij de opzichter of bij de bouwpastoor. In Zeelst bijvoorbeeld had de pastoor een van zijn kerkmeesters als
opzichter aangesteld. Maar uit de rekeningen blijkt dat deze man feitelijk allerlei
werkzaamheden uitvoerde, terwijl de meeste materialen door de pastoor werden
gekocht. De organisatie voor de uitvoering van zijn ontwerpen interesseerde architect Weber niet zoveel.
Later zou de bisschop, wijs geworden van verschillende rampzalige kerkinstortingen en van de door rompslomp en teleurstellingen gedesillusioneerde bouwpastoors, het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in eigen beheer verbieden.
Vanaf circa 1890 leed Weber aan een erger wordende oogziekte waardoor hij
genoodzaakt was met zijn werk te stoppen.
Het is merkwaardig, dat er zo'n enorm stijlverschil is tussen de kerken die hij
bouwde voor 1884 en de kerken erna. Tot 1884 ontwierp Weber langwerpige
kruiskerken, na die tijd voornamelijk koepelkerken. Als bekroning van zijn eerste
architectuur-periode noemt Mgr. H. van Helvoort, in zijn uitvoerige studie over
architect Weber, als het beste dat deze architect tot dan toe ooit gebouwd had, de
Odulphuskerk van Best. Dit gebouw markeert in het oeuvre van Weber de overgang van stucadoorsgotiek naar de rijke in steen overwelfde koepelkerken met
stijlkenmerken uit de romano-gotiek. Zeer toepasselijk is het daarom, dat, als een
soort van meesterteken, Weber zichzelf liet vereeuwigen in deze kerk. Zijn portret,
in steen gehakt, is te zien in de linker pilaar van het portaal in het priesterkoor (zie
afb. 1).
Van de 23 kerken uit de eerste periode van Weber, waaronder ook de Zeelster
Willibrorduskerk zijn er intussen twaalf afgebroken of door brand of door oorlogshandelingen verwoest.
De kerken van Geldrop (H. Brigida), Raamsdonk (H. Bavo) en Uden (H. Petrus)
zijn in onze provincie als monument beschermde kerken van Weber.
De hoge leeftijd die Charles Weber haalde schonk hem in zijn laatste tiental jaren
weinig levensvreugde. In 1897 overleed zijn echtgenote, vijf jaar later stierf de
dochter uit zijn tweede huwelijk en omstreeks 1900 had zijn oogziekte hem geheel
blind gemaakt.
De spits met de bovenste verdieping van de toren van 'zijn' Zeelster Willibrordus
moest in 1895 wegens gevaar voor instorting worden afgebroken. En hoe wonder
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Afbeelding I.
Portret van Karl Weber tegen een pilaar van liet zijportaal in het koor van de
Odulphuskerk te Best. (foto: Jacq. Bijnen, maart 1999)

kan iets lopen, de herbouw/restauratie ervan zou in 1907 worden uitgevoerd onder
architectuur van het bureau van Pierre Cuypers, de grote rivaal van Weber uit de
tijd van de Roermondse Munsterkerk. De opdracht liet Cuypers uitvoeren door
zijn zoon Joseph die in die tijd een associatieve binding had met Jan Stuyt. Eind
september 1907 was het karwei geklaard.
Door het verlies van zijn gezichtsvermogen heeft Weber het resultaat van de nieuwe torenbekroning niet meer kunnen aanschouwen.
P. Boeren, bouwkundig inspecteur van het bisdom Den Bosch, schreef in 1983 in
een jubileumartikel bij gelegenheid van de 100-jarige Petruskerk te Vught over
architect Weber: De kwaliteit van Weber als bouwkundig architect overziende,
moet men stellen dat hem in de beoordeling veel tekort is gedaan. Huldigingen en
eerbetoon, zoals die aan zijn concurrent Cuypers ten deel vielen, kreeg hij zeker
te weinig.
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Geraadpleegde bronnen:
Maas, H., Een kerk wordt honderd, 1889-1989. Uitgave van de heemkundevereniging "Dye van Best", Best 1980.
Studie van Mgr. H. van Helvoort en drs. P.J.C. Boeren over Weber, Archief
Bouwbureau van het bisdom 's-Hertogenbosch.
Parochiearchief H. Will ibrordus, Zeelst/Bisschoppelijk Archief, 's-Hertogenbosch
(doos Zeelst)
Toevoeging
De laatste grote verbouwing dateert uit 1951-'52. Architect was Ir. Cornelis
Gerardus Geenen (1902-1973) en pastoor tijdens deze verbouwing was B. van
Welie. Door de groei van het aantal parochianen was de kerk te klein geworden.
Een oplossing werd gevonden in de afbraak van de zijbeuken en sacristieën en de
aanbouw van twee nieuwe en ruimere zijbeuken met een nieuwe sacristie. Om een
beter zicht te krijgen op het altaar zijn de bestaande pilaren door dunnere vervangen. Deze oplossing leverde een kerk met omstreeks 1000 goede zitplaatsen op.

Afbeelding 2.
Gezicht op de zuidzijde van de St. Willibrorduskerk van Zeelst, omstreeks 1935.
(Foto: Historische Atlas Veldhoven; Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven)
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III.

LYA VAN MAREN SPON FIJN GAREN
door J. Lijten

De uitdrukking 'fijn garen spinnen' hoorde ik in mijn jeugd. Als van een (meestal
wat oudere) vrouw gezegd werd, dat zij 'fijn garen spon', hield dat in, dat zij enerzijds zuinig was en anderzijds de zaken in haar omgeving tot in de finesses wilde
regelen. In deze zin is de uitdrukking zeker van toepassing op Lya van Maren.
Wie was Lya van Maren.
Aangezien Lya van Maren rond 1400 leefde, zijn er niet zoveelgegevens over haar
persoon beschikbaar, maar de schaarse vermeldingen en vooral haar eigen testament geven ons toch een kijk op haar zelfbewuste persoonlijkheid. Zij was de
dochter van Jan van Maren, die ons niet verder bekend is, en een oomzegster van
de bekende Jordaan van Straten, kanunnik van de kapittels van Sint Jan en Sint
Maarten te Luik, van Oirschotse afkomst uit Straten, zoals zijn naam zegt, die bij
testament een kapel liet aanbouwen aan de oude Sint-Petrus-kerk en daarin een
fundatie stichtte, welke kapel d.d. 1400.05.02 bij de kerkfabriek werd geïncorporeerd." Haar moeder was dus een zuster van deze Luikse kanunnik. Bij voorkomende gelegenheden wist Lya deze verwantschap te benadrukken. Zij was tot het
eind van haar leven huishoudster van de clericus Jan van den Doerne van
Aerschot, die een belangrijke rol speelde op het lagere clericale plan in Oirschot.
Om de persoon van Lya te plaatsen, is het goed eerst te weten, wie Jan van den
Doerne van Aerschot was.
Jan van den Doerne van Aerschot.
Zoals zijn naam zegt, zal hij afkomstig geweest zijn uit Aarschot. Wanneer hij in
Oirschot verschijnt, wordt hij steeds clericus genoemd, maar vermoedelijk heeft
hij nooit een wijding ontvangen, wat overigens niet zo vreemd is, want zelfs onder
de kanunniken waren clerici die nooit een wijding ontvingen, ofschoon dat in
strijd was met de voorschriften." Jan van de Doerne is speurbaar in Oirschot vanaf
1385. Hij kocht toen een jaarpacht en zal dus al over enig kapitaal beschikt hebben.3 ) Ook in de jaren 1389 - 1392 is hij enkel speurbaar in het beleggen van zijn
privé-vermogen in pachten en gronden:1' Blijkbaar was zijn talent financiëel
beheer en administratie. In de jaren 1393/4 speurden wij hem als getuige en medeexecuteur - samen met kanunnik Joorden Brant - bij het testament van de
Oirschotse kanunnik Willem van Rotelen, die tevens pastoor-in-naam was van
Boekhout.5) Daarbij wordt hij 'clericus van heer Jordaan (Brant van Straten)'
genoemd. Vermoedelijk heeft hij voor deze - en mogelijk ook voor kanunnik
Willem van Rotelen - de administratie gevoerd van diens Oirschotse bezittingen.
Vanaf 1396 trad Jan van den Doerne op als kapelmeester van de Mariakape1.6)
Vanaf datzelfde jaar tot zijn dood was hij tevens H.Geestmeester." In 1403 speurden wij hem voor het eerst als kerkmeester van de Sint-Petrus-kerk.'" Ook deze
functie zal hij tot zijn dood hebben uitgeoefend. Daarnaast was hij ook nog rentmeester van het Sint-Joris-gasthuis.`"

Pas tegen het einde van zijn leven wist hij de aanstelling te verkrijgen van roedrager van het kapittel, bij welke gelegenheid hij aan het kapittel een jaarpacht
schonk voor zijn jaargetijde. Hierbij waren als getuigen aanwezig deken Gerard
van Heer en de kanunniken Jan Oem van Bokhoven, die later deken zou worden,
Willem van Petershem en Lodewijk Bote." In 1426 stichtte hij de fundatie van de
H. Brigida in de Mariakapel, waarvoor Lya van Maren in haar testament in 1412
reeds een jaarpacht geschonken had en waarvan hij zijn natuurlijke zoon Jan tot
eerste rector benoemde.'" Deze zoon had hij verwekt bij Margriet dochter van
Dirk Neven, die vermoedelijk in de eerste jaren van zijn verblijf in Oirschot zijn
huishoudster was. Een maand later maakte Jan van den Doerne zijn testament,
waarin hij deken Gerard van Heer en kanunnik Willem van Petershem als zijn executeurs benoemde en waarbij onder anderen de latere kanunnik en deken Frank
van Boort als getuige optrad.'
Het is duidelijk, dat zijn huis gefrequenteerd werd door de Oirschotse clerezij,
zodat ook zijn huishoudsters, onder wie Lya van Maren, deze heren tot en met
gekend zullen hebben.
In Land van mijn hart noemt dr. P.C. Boeren vijf huishoudsters 'in chronologische
volgorde' en constateert, dat hij bij deze tien natuurlijke kinderen had, die met
name bekend zijn, 'terwijl de stukken het bestaan van nog meer veronderstellen'."'
In de 'chronologische volgorde' noemt Boeren Lya van Maren als laatste en voegt
eraan toe 'waarschijnlijk nog'. Beide aangehaalde passages lijken ons ongefundeerd. Chronologisch zal Lya van Maren niet zijn laatste huishoudster geweest
zijn, want zij maakte haar testament in 1412 en is vermoedelijk kort daarna gestorven, waarna Jan van den Doerne met meerdere kinderen niet zonder huishoudster
kon. De toevoeging van Boeren, dat Lya van Maren 'waarschijnlijk nog' zijn huishoudster was, zal erop gebaseerd zijn, dat van haar en Jan van den Doerne geen
natuurlijke kinderen bekend zijn.
Gezien de sterke persoonlijkheid van Lya van Maren achten wij het waarschijnlijk, dat zij zijn enige huishoudster geweest is, die niet tevens zijn bijzit was.
De persoon van Lya van Maren
Wanneer zij in officiële Oirschotse documenten genoemd wordt - en andere bronnen hebben we niet - wordt steeds haar officiële naam gebruikt. In de wandeling
werd zij echter `Lieke' genoemd, zoals we weten uit een officiëel document van
de Tiense notaris Johannes van Neerhesperen, waarbij een inwoonster van Tienen
haar en haar executeurs kwijting verleent betreffende de afwikkeling van het testament van haar oom kanunnik Joorden Brant van Straten. Deze vreemde notaris
schreef haar naam, zoals hij die hoorde, waarbij hij `Lieke' in zijn Latijnse akte
volgens de gewoonte van die tijd weergaf als `Likina'.15 )
Ofschoon Lya van Maren slechts in enkele documenten voorkomt, is daaruit bij
nadere overweging wel een en ander af te leiden omtrent haar persoon. In 1397
wordt zij genoemd als erfgename van kanunnik Joorden Brant van Straten." In het
testament van Heylwig Rutgersdochter van Audenhoven in 1407 werd naast haar
bloedverwant mr. Rutger van Audenhoven Lya van Maren benoemd als haar executeur-testamentair.'" In de meerdere honderden ons bekende testamenten uit de
veertiende en de vijftiende eeuw is zij de enige vrouwelijke executeur-testamentair. Getuige bij dit testament was Katharina van Driemilen (Drimmelen). Wij ver-
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onderstellen, dat deze drie Heylwig van Audenhoven, Katharina van Driemilen en
Lya van Maren een clubje vormden van zelfbewuste dames - feministen avant la
lettre - van wie Lya van Maren de prima donna was.
Haar persoon komt echter het duidelijkst naar voren in haar testament, dat zij d.d.
1412.03.12 maakte in de kapel, die haar oom kanunnik Joorden Brant van Straten
aan de oude Sint-Petrus-kerk had laten bouwen, en waarbij kanunnik Willem van
Petershem en Philips van Geldrop pastoor-in-naam van Geffen als getuigen optraden en waarbij ze haar mede-executeur bij het testament van Heylwig van
Audenhoven, mr. Rutger van Audenhoven, en haar neef mr. Jordaan Brant als executeurs benoemde.'"'

zigheid en met de plechtigheid zelf door het kapittel wel eens de hand gelicht, om
welke reden de hele regeling wordt toevertrouwd aan de arm- en kerkmeesters.

Het testament van Lya van Maren
Het originele testament van 1412 is niet bewaard. Wel beschikken we over een
afschrift van 1422 in het kapittelarchief'' en over een uittreksel van de clausulen,
die de tafel van de H.Geest en de kerkfabriek betreffen,20) beide van de hand van
dezelfde notaris, die ook het testament opmaakte. Ofschoon de testatrice nog
enkele andere legaten had gemaakt, beperken we ons tot het uittreksel van de
genoemde clausulen, die het meest tekenend zijn. Het is toch al een hele kluif.
In de bijlagen geven we eerst een volledig regest in verstaanbare taal en daarna voor
de fijnproevers de volledige Latijnse tekst. In ons commentaar zullen we verwijzen
naar de nummers van de bepalingen, zoals deze in de eerste bijlage zijn samengevat.
Het uittreksel is gevraagd door Jan van den Doerne van Aerschot - tijdens haar leven
haar werkgever - maar in zijn kwaliteit als H. Geestmeester (of armmeester) en
kerkmeester. Het document hoort dus eigenlijk tot twee archieven, maar omdat de
Tafel van de H.Geest als eerste genoemd wordt, is het in dat archief ondergebracht.
De wijze van legateren ook aan het kapittel en diverse priesters op indirecte wijze
via arm- en kerkmeesters (nr. 1 met de regelingen a t/m i) is zonder meer een motie
van wantrouwen aan het adres van het kapittel en deze priesters. Het is bovendien
van de kant van Lya een speculatie á la baisse in die zin, dat zij er ernstig rekening
mee houdt, dat kapittel en priesters nogal eens tekort zullen komen in de hun
opgelegde verplichtingen, welk tekort door arm- en kerkmeesters moet worden
bestraft, wat zij tracht zeker te stellen, doordat dan de inkomsten van armen- en
kerkekas groter zullen zijn.
In feite stelt zij over de hoofden van haar executeurs in de arm- en kerkmeesters
permanente controleurs aan over het kapittel en de geestelijkheid.
Ad 1.a. De arm- en kerkmeesters moeten uit hun legaat 25 schellingen per jaar
betalen aan de Mariakapel, terwijl de kapelmeesters van deze kapel daaruit weer
drie oude groten per jaar moeten doorbetalen aan de Lieve-Vrouwe-broederschap,
die toen vermoedelijk in de Mariakapel gevestigd was. Dit is de oudste ons bekende vermelding van deze broederschap.
Ad 1.b.c.d. Hierin regelt zij het jaargetijde voor haar en haar familie en vrienden.
De dag vóór een plechtig gefundeerd jaargetijde was de vigilie. Dan werden rond
het middaguur de metten van de overledenen gezongen. Op de eigenlijke dag werd
de hoogmis gezongen als jaargetijde. De hij beide plechtigheden aanwezige kanunniken en priesters deelden in de vastgestelde uitdeling. Blijkbaar is met die aanwe-

Ad Le. Vermoedelijk houdt deze regeling ook kritiek in op het beleid van de armmeesters, die gewoonlijk nogal karig waren in de bedeling van de armen. Deze
regeling prest ze om jaarlijks bij zes gelegenheden bier te schenken aan de armen.
Ad 1.f. Ook via de arm- en kerkmeesters legateert zij 3 lopen rogge per jaar voor
een mis op de dag van haar jaargetijde aan ieder der rectoren van drie altaren in
de Sint-Petrus-kerk en drie altaren in de Mariakapel, waarvan er één nog door Jan
van den Doerne gesticht moet worden, hetgeen pas veertien jaar later zou gebeuren.
De bepaling hierbij is zelfs een uitdrukkelijk geformuleerde motie van wantrouwen aan het adres van het kapittel, dat sterk was in het verzinnen van juridische
spitsvondigheden om voorschriften in zijn voordeel uit te leggen.
Ad 1.g. Ook de koster zal in de ogen van Lya van Maren niet altijd voldaan hebben aan zijn opdracht.
Ad 1.h. Zij bedenkt ook het Sint-Joris-gasthuis en de kapel van Best, die pas in
1437 in steen gebouwd zou worden.
Ad 1.i. Zij wil duidelijk de priesters bedenken, die hun taak correct vervulden.
Ad 2. Deze bepaling is gericht tegen de pretentie van het kapittel, dat de kerkmeesters, de kapelmeesters van de Mariakapel en de H.Geestmeesters onder hun
jurisdictie stonden, zoals in de kapittelstatuten van 1472 nog zou worden gestipuleerd,'" welke jurisdictie blijkbaar zo werd uitgelegd, dat het kapittel zich met alle
besluiten kon bemoeien.
Ook benadrukt zij hier weer haar familierelatie met kanunnik Joorden Brant van
Straten en mogelijk reageert zij hier op kritiek, dat haar oom dan wel de fundatie gesticht had, maar het kapittel moest opkomen voor de kosten van miswijn en kaarsen."'
Ad 3 en 4. Ook haar familieleden ontkomen niet aan kritische bepalingen.
Overigens zien we de bepaling, dat iemand, die zich verzet tegen het testament,
onterfd wordt, in zeer veel testamenten van die tijd.
Ad 5. Wat voor 'schalen' Lya bedoelt om kelken te laten maken, is niet duidelijk.
Het daarbij horende bijvoeglijk naamwoord was niet te ontcijferen. Mogelijk
waren het borden gezien de blijkbaar erbij horende lepels.
Zelfs de aan de koster te geven fooi wordt vastgesteld.
Ad 6. Het `pottulum argenteum quo aqua fundi solet"zilveren potje waarmee
gewoonlijk water gegoten wordt' hebben we - bij gebrek aan beter - weergegeven
met 'zilveren bloemengietertje'.
Zo wilde Lya van Maren kerkelijke zaken, die haar niet aanstonden, zelfs over
haar graf heen corrigeren en regelen.
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1.
2.
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5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

uit de volgende lasten te betalen:

R.A.N.B., Archief Kapittel Oirschot, inv. nr. 323 en Parochie Archief Oirschot, ch.
1400.05.02.
Ook Ricalt V die kanunnik was en heer van Oirschot van 1533 - 1559 was enkel clericus en had geen wijding ontvangen.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 147, akte d.d. 1385.10.16.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nrs. 117, 322, 361/3, 366, 368, 382, 399.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 72.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nrs. 401 t/m 405.
Archief Tafel Heilige Geest Oirschot, passim.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 180.
In het Oirschots schepenprotocol van 1493, fol XXII wordthij als zodanig genoemd.
Het is echter niet duidelijk, in welke tijd hij deze functie bekleedde.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 117, akte d.d. 1412.11.19.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 377, akte d.d. 1426.10.05; Frenken, Documenten..., blz. 230.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 75, akte d.d. 1426.11.06.
Dr. P.C. Boeren, 'Van wolhandelaar tot prelaat', in Land van mijn hart: Brabantse
feestbundel voor mgr. prof. dr. Th.J.A.J. Goossens op zijn zeventigste verjaardag,
Tilburg 1952, blz. 18.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 373, akte d.d. 1412.03.12.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 323, akte d.d. 1422.01.27.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 323, akte d.d. 1397.07.12.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 182, akte d.d. 1407.10.10.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 373, akte d.d. 1412.o3.12.
R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 373, akte d.d. 1422.12.07.
A.T.H.G. Oirschot, ch. 1420.12.10.
Kapittelstatuten van 1472, art. 16: Frenken, Documenten... , blz. 257.
In de stichtingsakte van deze fundatie verplicht het kapittel de kerkfabriek om daarvoor te zorgen: '... de cotidiano pane, vino et lumine ex bonis fabrice predicte providere perpetuo teneamur...': Frenken, Documenten ..., blz. 229.

a. aan de fabriek van de Mariakapel 25 schellingen per jaar, waaruit de
fabrieksmeesters van de Mariakapel weer 3 oude groten per jaar moeten
betalen aan de priesters, kapelaans en broeders van de Broederschap van
O.L. Vrouw op Sacramentsdag;
b. aan de kanunniken, de pastoor en alle dienstdoende priesters van de SintPetrus-Kerk, die aanwezig zijn bij de vigilie van het jaargetijde voor haar,
haar ouders en haar broer Hendrik, 2 lopen rogge, gelijkelijk te verdelen;
c. aan dezelfden, die aanwezig zijn in de hoogmis van haar jaargetijde, 4
lopen rogge, gelijkelijk te verdelen;
d. haar jaargetijde met de gebruikelijke plechtigheden te doen houden op
haar sterfdag of zo dicht mogelijk bij die datum - Indien het Kapittel daarin nalatig zou zijn, vevallen de sub b, c en d genoemde uitkeringen aan de
Tafel van de H. Geest en de Kerkfabriek ter gewetensvolle beoordeling
van de arm- en Kerkmeesters - ;
e. jaarlijks 2 mud gerst te laten brouwen en het bier uit te delen aan de
armen met Kerstmis, vastenavond, halfvasten, Pasen, Maria ten hemelopneming en Allerheiligen;
f. aan de rector of diens vervanger, die op de dag van haar jaargetijde de mis
doet voor de zielerust van haar, haar ouders, familie en vrienden aan de
altaren van Sint Jan Evangelist, Katharina en Barbara in de parochiekerk
en van Katharina, Lucia en het altaar in de Mariakapel, dat gesticht zal
worden door Jan van den Doeren ter ere van Maria, Brigida en
Allerheiligen, ieder 3 lopen rogge.
Wanneer het kapittel zou gaan morrelen aan deze bepalingen ten voordele van zijn personeel, vervalt de uitkering ten gunste van de Tafel van de
H. Geest en de Kerkfabriek;

BIJLAGE I
1420.12.10

Oirschot

Acta fuerunt hec in choro eeclesie Sancti Petri in Oirschot sub anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo indictione decima quarta mensis
decembris die decima

g. aan de koster 1 lopen rogge per jaar, als hij bij haar jaargetijde volgens
gewoonte luidt;
h. aan het altaar van Sint Joris in het gasthuis en aan de kapelfabriek van
Sint Odulphus te Best ieder 5 schellingen per jaar;

Notaris Rutger Jan Rutgerszoon van Audenhoven instrumenteert, dat hij op verzoek van Jan van den Doernen van Aerschot als H. Geestmeester en Kerkmeester
een uittreksel heeft gemaakt uit. het testament van Lya van Maren van de clausulen, die de Tafel van de H. Geest en de Kerkfabriek aangaan, zijnde volgende:
1.

Zij legateert aan de Tafel van de H. Geest en de Kerkfabriek van Sint Petrus
een jaarpacht van 4 mud rogge, 2 mud gerst en 10 schellingen, volgens schepenakten van 's-Hertogenbosch verschuldigd door Jan de Crom van
Eerdbruggen, met opdracht aan de provisoren van die instellingen om daar-

i. aan de priesters, die op de dag van haar jaargetijde de hoogmis aan het
hoogaltaar, de mis aan het parochie-altaar en de mis aan het altaar in de
kapel, die door haar oom heer Joorden Brant is gesticht, opdragen, ieder
1 lopen rogge elk jaar.
2.

Zij bepaalt, dat de arm- en kerkmeesters de onder 1 genoemde legaten zonder iemands inmenging moeten beheren en uitdelen, dat het restant gelijke-

74

1

lijk vervalt aan de Tafel van de H. Geest en de Kerkfabriek om bij te dragen
in de kosten van miswijn en kaarsen in de kapel van Joorden Brant, op voorwaarde, dat zij in deze kapel begraven mag worden.
3.

Zij bepaalt, dat de genoemde legaten in het jaar na haar dood zonder tegenspraak moeten worden overgedragen aan de arm- en kerkmeesters.

4.

Zij bepaalt, dat haar zuster Elisabeth alle schepenakten aangaande de
genoemde legaten aan de arm- en kerkmeesters moet overdragen, zodra haar
executeurs dit verlangen en dat Elisabeth en haar erfgenamen bij verzet
tegen dit testament onterfd worden en dat dan het hun gelegateerde ter
beschikking komt van haar executeurs.

5.

Zij bepaalt, dat haar executeurs van haar twee zilveren schalen en lepels
twee kelken moeten laten maken ten gebruike van de 5 genoemde altaren,
die de koster moet bewaren en ter beschikking stellen van de rectoren dier
altaren, die hem daarvoor elk jaar ieder 2 schellingen moeten geven.

6.

Haar zilveren bloemengietertje legateert zij als ampul voor het hoogaltaar.

Getuigen: Meester Gerard van Heer deken, Willem van Kervenem en Willem van
Petershem Kanunniken, Jan Joordens, Hendrik Lepelmeker en Hendrik van
Meduwen priesters.
Origineel: A.T.H.G., Oirschot, charter 1420.12.10.

BIJLAGE II
1420.12.10

Oirschot

Archief Tafel v.d. H.Geest Oirschot, ch. 1420.12.10.
In nomine Domini. Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat
evidenter, quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo
indictione decima quarta mensis decembris die decima hora prime vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini domini Martini divina providentia
pape quinti anno quarto in mei notarii publici et testium subscriptorum ad hoc
vocatorum specialiter et rogatorum presentia constitutus personaliter propter hoc
discretus vir et honestus Johannes van den Doernen provisor seu mamburnus
mense Sancti Spiritus necnon fabrice ecclesie Sancti Petri Oerscottensis
Leodiensis diocesis et eo nomine diligenter requisivit sub instantium testimonio
personarum me notarium publicum infrascriptum debita cum instantia, quatenus
sibi nomine quo supra et ad opus dictarum mense et fabrice ex quodam instrumento per me signo meo solito et consueto publice signato, altero a me tamen
manufideli prout prima facie apparebat scripto, super testamento et ultima voluntate Lye de Maren bone memorie edito seu confecto quasdam clausulas dicto tes-
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A
Aa, A. van der
9,178
Aa (van Boxtel), Gerard van der
20,22
Aalst, Th. van der
121
Aalten
125
Aarle, herdgang
186
Aarschot
53
Aarschot, Nicolaas Nicolaas van de
193
Aarts, Aert Wouter
115
Aarts, Klaas
173
Abbenes, Arie -, beiaardier
111
Acht
74
Achter, Jan van de
186
Achter, Maria Nicolaes
190
Acker, Godefridus Joannes van den 195-196
Adriaenssen, Leo
114
Aelbrechts, Frans -, priester
184,187
Aelst, Matheeus Jan Simons van
182-183
Aerts, Delien Wouter
183
Afrika
156
Aken, Peter van -, secr. van Oerle
169
Aldendorp, Diederik Willem van
92
Aleidis, hertogin van Brabant
4,17
Alexander, deken van abij Tongerlo
13
Alexander, kanunnik van Sint Oedenrode 15
Alfger
157-160,164,166
Alkmaar
98
Almelo
94,96
Aloyisiusschool, Velhoven
65
Alphen
178
Ameijden, Adriaan Jan Thomas van der 185
Amerika, Noord
126
Amicus, broeder
16
112
Ammerzoden
Amstel, Jan van
4
Amsterdam
96-100,125
Andel
98
Andriessen, Maria
172
Ankerspoel, top.
200
Ansems, Antony Willems
188
Ansems, Petrus Adrianus
197
Antwerpen
8,19-21,52-59,77,105-106,
112,117,192-193,201
Antwerpen, bisschop van
121
Antwerpen, proost van
zie Lambert van
Hischa
Apeldoorn
98
Appingedam
98
Ardennen
156-157
Arnhem
97-100,124
Arnold, prior abij Tongerlo
13
Assouw van -, genealogie
24-25
Asten
81,110-111
Audenhoven, Goessen Thomas van
114
Audenhoven, Jan Willem van
179-180

Audenhoven, Toelof Willems van
Audenhoven, Willem Rutgers van
Ayken, Jan van
Azie

180
115
8,21
156

B
Baar, Arn. van -, rentm.
62
Baar, A. van -, raadslid, lid schoolcie.
41,43,46
Baar, Guilielmus Lucas van -, priester
105
Baar, P.M.A. van
55
Baarle-Nassau
178
Baarn
124
Bac van Baescot, Wouter van
8,19
Baest, Jan van
197
Baest, landgoed
4,7-10,17-23
Baken, Hendrik -, 'nagtroeper' te Eersel 77
Balsvoort, Anna Govaerts Willemsen van 191
Baltische staten
122
Barnaud, Charles E.J. -, frans schoolm.
96
B arneveld
99-100
Bayens, n.n. -, schilder
59
Becker, Ruiger die
181
Beek, Jan van
20-22
Beerens, J. -, orgelbouwer
53
Beers
192
Beers, Hendrik van
52
Beers, Johannes van
92
Beers, Jacob Hendrix van
198
Beerze, rivier
9-10,20
Beerzen, gemeijnt van
9
Beets, Abraham -, kostschoolleerling
124
Beets, Adrianus -, dir. gasfabriek Haarlem
124
Belgie
53,55,72,77
B ensdorp
125
B entinck, baron
110
Berct, Jacob Mathijs Peters van der
184
Berendonck, Jan Jan van
196
B eresteijn, Christiaan Johannes van
124
Beresteijn, Hugo van -, kostschoolleerling
124
Beresteijn, Paul Johan van -,
kostschoolleerling
124
B ergeijk
71,111
Bergen op Zoom
72,98
B ergum
97,99
Berkel
197
Berlicum, schoolm. te
178
Berne, abt (abdij) van
4,7,17
Bertrandt, Amb. -, past. van Eersel
121
Bethune, baron de -, schilder
59-60
Beurden, J. van -, stoelenmaker
59
Beusekom
171
Bezoijen
91
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4
Bierkens, Petronella
200
Bierkens, Rutger Jan
178
Biggelaar, H. van de
56
Bignon, J. -, frans kostschoolhouder te Delft
91
Bijnen, Dimphna
65
Bijsterveld, Groot -, huis
43,46,94-95
Bildt 't, Friesland
95,98
Binnenlandse Zaken, ministerie
42
Blaarthem
72,75,77
Bladel
77-78
Blanckaerts, Peter Henrick
117
Blankenheym, Arnoldus van -, proost
167
Blanquaert, Jean
106
Block, Christiaen
182
Block, Maeijke Antonisse
182
Blocker, Jan Gerards de
170
Blomme, Joan -, schilder
59
Blommesteyn, Maria Cornelia van
126
Blox, Reinerus -, past. van Eersel
121
Bodegraven
98
Boelants, Bastiaan
192
Boelants, Henricus Bastiaans
192
Boelants, Johanna
192
Boelants, Petronella
192
Boerenbond Oirschot
110
Boex, Hermanus schoolm. Eindh.
36
Bogaarden, kerk te Anwerpen
53
Bogaerts, Petrus -, past. te Duizel
78
Bokhoven, fa. van
106
Bommel, Johan van
10
Bommel, Maria van
10
Bonifacius IX, paus
161
Bont, Peter Arnoldus de -, past van Oi
59-61,104
Boom, Jenneke Wilms van de
189
Boonarts, Willem
183
Boonstra, C.
31
Boots, Wouter -, chirurgijn
178
Borchgrave, Jan de -, jonker
169
Borel, Willem Lodewijk -, kostschoolleerling
124
Bornecolve, Willem -, schepen van
Antwerpen
19
Bos, Elisabeth Justina
125
Bosch, Gerlach van den
20
Bosch, Gielis van den
20-22
Bosch, Goeswijn van den
20
Bosschart, Maria Margarta
10
Bosschieter, Maatje
125
Boterwijk
180
Boudry (Zwitserland)
99
Bourguin, Leon -, frans schoolm.
96
Boxe-hei, top.
80
Boxtel
191,201-202

Boxtel, Henrick Herberts van
116
Boxtel, Jan Peters van
179
Braake, Alida ter
94
Braake, Gerrit Jan ter -, frans schoolm.,
kostschoolh.
94-96
Braake, Hendrikus Johannes Benjamin ter 94
Braake, Jeanette Wilhelmina ter
94
Braake, Margueretha ter
94
Brabant
32
Brabant, Staats121
Brabant, gouverneur van
93
Brabant, hertog van
19
Brabant, hertogin van-, zie
Aleidis
Braeck, top. Notel
115
Branderhorst, A.
91
Brants, Geraert Willem
117
Brants, Henrick Willem
117
Brauwer, Lijske Jan Reijners die
182
Breda
53,91,99-100,124
Breda, apostolisch viacariaat
89
Bree (Belgie)
53
Breemaat, fa. A. van
111
Bres, n.n. -, kanunnik
175
Bressers, H. -, armm. in Oi.
37
Bressers, Jacob Adriaen
183
Bressers, Jan Dirc
114
Bressers, Jan Jan
115
Bressers, Peter Wouter
190
Breugel, Cornelis van -, notaris
170
Breugel, Eijcken van
170-171
Breugel, Godefrida van
169-170
Breugel, Goyaert Adriaen van-,
schout van Oerle
169-170
Britsom, Maria van
197
Broek, A.C.-, koster te Sint Oedenrode 156
Broeckacker, top. Verrenbest
115
Broek, Petronella Rutger van den
199
Broek, Rutger Peter van den
199
Broeke. Arend van den
125
Broeke, Hendrik van den -,
kostschoolleerling
125
Brouwers, Jan Aert
198
Brouwershof, top.
200
Bruggen, Memora (?) van -,
frans schoolm.
96
Brussel
17,46,94,100,106,171
Brussel, Alg. Rijksarchief
69
Brussel, gezant te
128
Bruyns, Willemina Hermana Alexandrina E.
125
Buerden, Catharina van
169
Burg, Cornelis -, frans schoolm.
96
Burg, N. van der
37
Burgh, n.n. van der -, lid kerkeraad Oi.
90
Busenghem, Gielis van
8,19-20

C
Caecilia, H. -, parochie te Veldh.
75
Cahorsijnen (beroepshandelaars)
31
Campinia
4,34,72,78-81,175
Camps, H.
159,161
Cannart, Lambert van
187
Carmel, klooster Oi.
52
Canon, Antonis Frederik -, frans schoolm.
34,91-93,96
Casteren
69
Casteren, Hendrien Anthonij van
199
Castermans, Jan Dirck
116
Chalons, bisschop van
88
98
Charlois
Citycentrum Veldhoven
161
Clant, mr.
175
Clovis, koning
157
Cobbeek
157,159,164
Cock, Berend ter
125
Cock, Catharinus Antonie ter -,
kostschoolleerling
125
Coevoets, Lammert Gabriel -,
frans schoolm.
96
Colen, Digna
194
Colen, Willem Wouter
114
201
Colvershoek, top.
Coning, Anneke Hendrix de
200
Coning, Willem de
200
124
Conrad, Jeanne Marie Henriette
Coolen, Jan Niclaes
187
Coopal, Maijken Bastiaen
187
59
Copal, n.n. -, stoelenmaker
196
Coppens, Maria Jacobus
184
Cornelisse, Cornelis
Cornelissen, Jozef
72
184
Cort, Goijaert Aerts de
Cortedijk, top. Notel
200
Cottereels, Aert schoolm in Oerle
169
Court, Arnold de la
10
Court, Emanuel de la
10
Court, Joseph de la
10
Court, Leopold de la
10,60
Court, Paulus de la
10
Court, Willem de Ia
10
Cousand, Maria
192
Crabbe, Joannes -, notaris te Antwerpen 192
181
Cremers, Geertruy Henrick
199
Crinckelmans, Jaspar
37
Croije, A. ter -, secr. van Oi.
116
Crom, Henrick Goijaerts de
117
Croon, Cornelis Frank de
183
Croon, Henricus Petrus de
Croon, H. de -, burg. van Oi.
43,46
193
Croon, Jan Jans de
201
Croon, Johannes de

Croon, Margaretha de
Croonenborch, Dirck Peeters
Croonenborch, Peeter Gijsbert
Croonenborgh, Daendel Aerts van
Croonenborgh, Jenneke Adriaen
Bernaerts van
Croonenburg, Adriaan Bernard van
Cuijck, Adriaen Henrick van
Cuijck, Anneke Joost van
Cuijck, Catharina willems van
Cuijck, Henricus van
Cuijck, Jenneke Joost van
Cuijck, Joannes Henricus van
Cuijck, Joost Dircx van
Cuijck, Marie Joost van
Cuijck, Theodorus Joannes van
Cuijck, W. van -, raadslid Oi.
Cuijl-Snieders, fam.
Cuijpers, Jacq onderw. te Zeelst
Cuijpers, Jan Wouter
Custers, J.
Cuypers, P. -, architect

201
197
186
117
117
183
117
190
115
190
190
190
190
190
190
43
78
74
114
105,107
61

D
Danels (van Gerwen), Willem Joorden
183
Daniel, mr.
15
Daniel, past. van Bladel
19
Daniel, prior van Tonerlo
16
Daniels, IJken Henric
114
Deenkensweij, top.
114
Deken Frankenstraat, Oi.
56,58
Dekker, Wisse
31
Delft
91
Delsing, Fr. -, past. van Echt
175
Den Helder
100
Denekamp
97
Deppen, mgr. hulpbisschop
58
Deventer
100
Dicbier jr., Jan -, schepen van Den Bosch 20
Diepenbeeck, Anna van
193
Diepenbeeck, Maria van
193
Diessen
190
Diessen, Henrick Peter van
190
Diessen, Johanna Hendriks van
191
Dijck, Adriaen van
117
Dijck, Henrick Jan Denis van den -,
kanunnik te Hilvarenbeek
116
Dijck, Jenneke Jan Denis
116
Dijk, Daniel van den -, schepen van
Den Bosch
21,23
Dijk, Joanna Maria van
201
Dijkmans, Johan
55
Dikkens, Willem Teuws
173
Dinter, Mathieu van -, orgelbouwer
54,61
Dinther, Spirinc van
8,19

7

6
Dinxperlo, burg. van
125
Dirk, kapitteldeken van Oi.
19
Does, Johan Hendrik van der
10
Dommel
72
Dommelbeempden
72
Donck, Jenne Maria Claes van de
202
Dongen, A. van -, vicaris
89
Dooren, Adriaan van
201
Dooren, Th. van -, kerkm. in Oi.
37
Doormalen, Maria Hendrik Jan van
197
Dordrecht
98,100,122,125
Dordrecht, Eiland van
36
Doren, Gijsbert van
181
Dormalen, Jan van
179
Dorpstraat, Veldhoven
65
Dreef, Veldhoven
65
Drij Swaenen, herberg in Kerk-Oerle
170
Dubbeldam
100
Duizel
65,67,69,71-72,75,77-78
Duppen, Laureijs Henrix van
186
E
Ebeling, Coenraad Cornelis -, koopman 125
Ebeling, Coenraad Jacob -,
kostschoolleerling
125
Ebeling, Pieter Lodewijk -,
kostschoolleerling
125
Echt
110,175
Ede
100
Eerschot, Sint Oedenrode
157
Eersel
41,67,69,75-77,80,121,169
Eersel, kasteel te
81
Egidius, schout van Lier
16
Eicha Museum
71
Eindhoven
31,41,59,65,69
Eindhoven, franse school
46
Elderen, Anneke Aarts van
194
Elderen, Anselmus van
194
Elderen, Ansem Aarts van
194
Elderen, Arnoldus van
194
Elderen, Hendrik Aarts van
194
Elderen, Henricus Anselmus van
194
Elderen, Jan Aarts van
194
Elderen, Jenneke Hendriks van
194
Elderen, Marten Aarts van
194
Elmpt, Wouter Martens van
54
Elst, Jan van der -, schepen van Antwerpen19
Emmene
97
Empel
159-160,164,166
Enden, A. van den
39
Engelen
159,166
Enschede
94,97,99
Erdbrugge, top.
114
Erffven, Catharina Janssen
189
Erffven, Dimpna Jan Jans
188-189

Erffven, Peeter Johan
Ertrijck, Ed. van
Erven. Maria Antonius
Esseboom, C.
Essens, Jan Claasse
Essens, Joseph Niclaes
Etten
Europa
Evelijn, dr. A.
Everardus, clericus van de hertog
Eysbouts, fa. -, klokkegieterij

185
56
191
36
200
190
99
156-157
69
16
110-111

F
Fabriek, Roelof -, frans schoolm.
96
Falck, Anton Paul Everard
125
Falck, Frederik Lambertus
kostschoolleerling
125
Financien, minister van
128
Fleerakkers, Barbara
65
Floreffe, abdij van
121
Franciscanen, orde der
56-57,161
Franciscanerkerk, Maastricht
53
Franciscanerkerk, Weert
112
Francken, Adriaan -, frans schoolm.
97
Franco, abt van Grimbergen
16
Franeker
98
Franken, Austrasische
157,159,160,164
Franken, J.B. -, past. van Oi.
61,104-107
Franse kostschool Oi., naamlijst leerlingen
132-1152
Frese, Lambert
91
Fresse, Peter Janssen
187
Freyssen, H.C.M. -, past. van Oi.
107
G
Gallië
156
Gans, Johan -, pensionaris van Den Bosch 10
Gasthuisstraat, Oi.
52
Geel (Belgje)
117
Geenen, C. -, architekt
111
Geenen, zuster
110
Geenhoven, top. Valkenswaard
178
Geerling, Susanna Cornelia Margaretha 125
Geerts, Catalijn Meuw
181,183
Geld, fa. van der -, beeldsnijders
104,106
Geldrop, Adriaen Martens van
186
Gemert
88
Gemerts, Korstiaen Hessels van
179-180
Gennip, Dirck van -, schoolm. te Steensel 77
Gent (Belgie)
59
Gent, Willem van
8,20
Geracrts, Cathelijn Jan
170
Gerard Goossens Fonds
34
Gerardus, clericus van de hertog
16
Gerits, Rutger
178-179

Gerrits, Hendrik Jan -, armm. te Son
173
Gerwen, Daniel Arien Joordens van
182
Gerwen, Fr. van -, stoelenmaker
59
Gerwen, Geert Gijsbers van
190
Gerwen, Geertruijt Daniel van
184-185
Gerwen, Willem Daniels van
184
Gestel
59,65,72-75
Gestel, Dielis Jan Aerts van
194
Gestel, Grietken Jans Handrix
117
Gestel, Henrick Lenaerts van
1 17-1 18
116
Gestel, Jenneke Wouter Andries van
Gijbken, top. Notel
200
Gijsberts, Jan Mathijs
115-116
Gijsberts, Maria
186,201
Gijsler, Frederic Louis -, frans schoolm. 97
114
Gijssels, Catharina Geerling
Ginhoven, leden van de fam. van
178-202
Glavimans, Christiaan -, frans schoolm.
91-92,97
Godefridus, clericus van de hertog
16
Gogh, Hendrik Jacob Eerlingh van -,
kostschoolleerling
125
Gogh, Johanes van -, kostschoolleerling 126
Gogh, Johannes van
125
Gogh, Theodorus van
125
Gogh, Vincent van
125
Goijaerts, Merike Adriaen
117
Goorts Hermans, Jan
172-174
Goossens, Adriaen -, pres. schepenbank
Oerle-Meerv.
169
Goossens, Anneke -, begijn in Turnhout 170
Goossens, Anneken Gerard
54
Goossens, Cathelijn
170
Goossens, Daniel
192
Goossens, Frans
170
Goossens, F. -, lid schoolcie. Oi.
41
Goossens, Gerard -, secr. van Oi.
119
Goossens, Goyaert
170
Goossens, Ida -, e.v. Henrick Lamberts 170
Goossens, Jenneken -, begijn in Turnhout 170
Goossens, Peter (jr)
170
Goossens, Willemijn
170
Goossens, Wouter -, praktisijn te Eersel
169-170
Goossens, fa. -, schrijnwerkers
105-106
196
Gorp, Johannes Jan van
Gouderak
98,125
Gracht, Johan van de
193
Graindorge, A. -, orgelbouwer
54
Grand, Pieter -, frans schoolm.
97
s-Gravenhage 39,98-100,108,124,126,173
Gregorius IX, paus
16
75
Greve, Lambertus schoolm.
Grimbergen, abt van
zie Franco
Grinten, Jan van de
200

Grinten, J. van der
37
Groningen
96-99
Groot, Henricus de -, beeldsnijder
112
Groote Gruijter, top. Spoordonk
189
Gruijter, Dirick Gerit de
185
Gruis, Pieter -, frans schoolm.
97
Gudelandus, abt van Lorsch
159,164
Guljé, n.n. -, raadslid Oi.
43,46
Gullint
157-160,164,166
Gwandsnijder, Elias -, schepen van
Den Bosch
23
H
Haarlem
46,97-98-100,124,126
Haas, Albertus de -, frans schoolm.
97
Ham, Jan Lammers van -, schepen
van Breugel
173
Hands, Peter Jan
200
Hanewinkel, Steph. -, dominee
156
Hapert
5,78,121
Happen, Lijske Marcelis
183
Harderwijk
126
Haren, Barbara Ghijsbrecht van
181
Haren, Gijsbrecht van
181
Harmelen
65
Hasselmans, Job Bartholomeus
118,182
Hasselt (Belgie)
53
Hattem
96
Hedel
159,166,171
Hedel, herdgang
201
Heer Jans Rondenbuchten, top. Oi. (Kerkhof)
178
Heerbeecq, Joseph Rogiers van
190
Heeren, Jan Wouter -, herbergier in de
Drij Swaenen in Kerk-Oerle
170
Heers
71
Heesterbeeck, Arnt van
181
Heesterbeeck, Petronella Arnt van 180-181
Heesterbeeck, Willem Arnt van
181
Heeswijk, abdij
72
Heijcant, Oost -, top. Tilburg
198
Heijcant, West -, top. Tilburg
199
Heilige Familie, congregatie
58
Heinsbergen
61
Helden-Panningen
175
Helmond
178
Helmond, n.n. van -, past. van Oi.
60
Hendrik I, hertog van Lotharingen,
Brabant
15-16
Hendriks, Lisabeth Jan Klaas
198
182-183
Henricks, Geertruijt Willem
Henrics, Jan Niclaes
115
Henrik, abt van de abdij Tongerlo
13
Henrik, proost van Leuven
15
Henrix, Dierck
181

9

8
Hermans, C.R. conservator Noordbrabants
Museum
71
172-173
Hermans, Goort
Hermans, Lijsken Huijbert
172
199
Hermans, Maria Joannes
Herpen
4,166
191
Hersel, Jan Hendrix van
55
Hersel, P. van
114,116
Herselt, kap. te
Herssel, Jan Joost van -, borgem.
189
`s- Hertogenbosch 4,8-9,17,20-23,31,53-56,
90,94,97-98,104,106,110,160,164,185,192
`s-Hertogenbosch, bisdom, bisschop
9-10,72,77
69
`s-Hertogenbosch, rijksarchief
Heselwinkel, top. Middelbeers
20-21
159.164
Heskok
Hessen, Jan Hendrik -, frans schoolm.
97
195
Heufke, top. Spoordonk
4,17
Heusden, Hendrik van
Heusden, Robert van
4,17
116,181,186,189,191
Heuvel, Oi.
Heuvel, Aleijdis Joannes van de
193
202
Heuvel, Anna Catharina van den
188-189
Heuvel, Arien Jans van den
Heuvel, A. van den -, raadslid te Oi.
43
Heuvel, Corstiaen Goorts van de
186
Heuvel, Goijaert Henricx van de
186
200
Heuvel, Hendrick Jan van de
196
Heuvel, Jan Jacobs van de
195
Heuvel, Maria Gerardus van de
201
Heuvel, Martinus van de
Heuvel, Melchior Gijsberts van de
190
Heuvel, M. van den -, raadslid te Oi.
43
Heuvel, Willem Jans van den
188
62
Heuvel, n.n. van de
59
Heyden, n.n. van der -, stoelenmaker
112
Heythuysen
104-107
Hezenmans, J.C. -, architect
Hille, Wellen zoon van -, schepen
van Den Bosch
22
Hilvarenbeek
100,156-157
116
Hilvarenbeek, kanunnik te
Hilvarenbeek, proost van
15
171
Hintham
53,54
Hirtum, B. van -, orgelbouwer
Hischa, Lambert van -, proost
van Antwerpen
15
Hissink, Jacques Justin -, frans schoolm. 97
Hobbelen, Adriaan
200
Hobbelen, Joanna
190
Hoboken, Jan van -, schepen
22
van Antwerpen
110-111,175
Hoek, Luc van
159,166
Hoenzadriel

Hoesen, Anna Jacoba
125
Hoeven, Elisabeth Michiel Jan van de
116
Hofstad, top. Spoordonk
181
97
Hofstede, Egbert -, frans schoolm.
Hoge Mierde
69
Holwerda jr., prof. dr. J.H.
69
Hoogeloon
5,7,12,15-16,69,80
Hoogeloon-Oostelbeers, parochie
5,7,12-13,15
55
Hooi, Johannes Baptista van
Hoorn
97
Hoppenbrouwers, Eijmbert Jan
201
Hoppenbrouwers, Hadewich Dielis
115
Hoppenbrouwers, Jenneke
196
Hoppenbrouwers, Maria Franciscus
201
Houbré, George Nicolaas -,
37,39,90-91,97
frans schoolm.
Houët, H.-, organist
110
Housseau (Aslouw), genealogie
24-25
Hout, Gerit Diercks van den
194
184
Hout, Guilelmus Henricus van
Hout, Henrick Dircx van
191
91
Houten, Jacobus van
Houtloex, Marie Ard
114
Hubert, abt van Tongerlo
19-20
Huijskens, Margriet Mathijs
114-115
Huijskens, Mathijs
114
Huijskens, Michiel Anthonis
186
Huiseling, parochie
53
Hulsel
69
Hulshoff, Pieter -, frans schoolm.
97
61,110
Huyskens, L(eonardus)
1
Llsselstei n
97
Indie, Oost
122,125-126
Indie, West
122
Int Sprenckel Santhijn, stede te Diessen 190
Italie
156
J
Jacobus, Joanna
189
Jan 11, hertog van Brabant
17
Janssen, Aleijdis
186-187
184
Janszoon, Michiel Bernart
124,126
Java (West-)
Johanna, hertogin van Brabant
178
Johannes, mr. -, deken van het kapittel
167
te Luik
Jong, Hendrik de
53
Jong, J. de -, notaris
60
Jong, n.n. de -, vrachtrijder
55
Jonge, Bernard de -, frans schoolm.
95,97
178
Jongen, Geertruij Jan
178
Jongen, Heijlwich Jan

Jongen, Jan
Jonkers, Dirk Andries -, frans schoolm.
Joorden, n.n.
Julius, Christiaan
Juten, G. -, uitgever
Juten, W. -, uitgever

178
97
15
97
72
72

K
Kabouterberg, top. Hoogeloon
80
Kalken, D. van -, lid schoolcie.
41
Kalken, n.n. van
105
Kapelpad, Oi.
61
Karolingen
157
Keer, Egidius Wilhelmus van de
199
Keer, Hendrica Dielis van de
199
Keijmps, HeijIke Lenaert Jacob
115
Kelst, Dielis Jeronimus van
183
Kempen
37,74,77
Kempenaer, Elisabeth Henriette de
126
Kempenland
156
Kempenland, aartsdiaken van
167
Kemps, Jan Antonij
200
Kemps, Joh.
55
Kerkhof, herdgang 178,191-192,198,200-201
Kerkoirle, J.
37
Ketelers, Michiel Bernarts
185
Kingma, Hendrik Johannes -,
frans schoolm.
98
Klundert
100
Knegsel
69,72,78
Koestraat, Oi.
192,200
Kolonien, minister van
128
Koornwinder, Dirk -, frans schoolm.
98
Kouwen, I.J.
91
Kralingen
99
Krieken, J. van -, raadslid Oi.
43
Kromstraat, Veldhoven
75
Kuijck, Heijlwig Willem van
115
Kuijck, Willem van
115
Kupers, 1-1.
94
L
Laar, Dirk van het
7,15
Laarhoven, Clara Petrus van
195
Laarhoven, J. van
37
Laat, J. de -, lid schoolcie.
41
Laban, Anthonie -, frans schoolm.
98
Laeck, Cathalijn Willems van de
192
Laeck, Jan van de
114
Laer, Anna Joannes van de
190
Laerschot, Albert Jan Elberts van de
200
Laerschot, Jennemij Jan van de
200-201
Laerschot, Joannes Elbert van de
200
Laerschot, Niclaes van de
192
Lamberts, Henrick
170

Landricus kerk, H. -, te Echt
110
Laneel, Charles Willem -, frans schoolm. 98
Langendijck, top. Notel
200
Latijnhouwers, genealogische fragmenten
82-87
Latijnse School, Oi.
119
Latour, fa.
108
Laureij ssen, Lambreght Lambrecht
181
Lausanne
96,98
Lauwers, J. -, stoelenmaker
59
Lebbens, Elias
114
Lebbens, Ghijsbrecht Jan
114
Leefdael, Jan van
4
Leenderts, Joh.
93
Leerdam
97,100
Leermakers, Henrick -, notaris
186
Leeuwarden
96
Legius, W. -, raadslid Oi.
43
Leiden
69,71,98-99,125-126
Leijten, Gertrudis Adriaan
200
Leijten, Hendrik Adriaen
55
Leusdonck, Jacobus van de
195
Leuven
116,197
Leuven, scholaster van
zie Wouter
Leuven, universiteit
88
Leuven, Boudewijn van -, past. van
O'beers
5,13,15
Leuven, Jan van
108
Lier, schout van -,
zie Egidius
Lievelt, top. Spoordonk
193
Lijnenbeempd, top. Spoordonk
185
Lijten, drs. J.P.J.
34
Limala, Arnold van
15
Limburg
156
Limburg, rijksarchief
175
Lith, Hendrik van der -, notaris,
schepen van Breugel
173
Lith, fa. van
108
Liverpool
99
Lochem
99
Locht, top. Veldoven
69
Lodewijk de Vrome, koning
166
Loenen aan de Vecht
100
Logt, top. Oisterwijk
194
Lombarden
31
Looij, Joannes Willem van de
196
Loon op Zand
55
Lorsch, abdij van
157-161,164,166
Lotharingen, hertog van
zie Hendrik I
Louw, Adriaan de
56,58
Louw, Arnold de
56
Lubber, de
zie Ginhoven, fam. van
Lubberstraat, Spoordonk
178,182-189,194
Ludinc, Engelbert -, schepen van
Den Bosch
22

11

I()
15
Ludolf n.n.
197-198
Luijck, Catharina Nicolaas van
102
Luijk, Ida Nicolaes van
197
Luijten, Maria Willem
157,161,165
Luik
167-168
Luik, kapittel van
194
Lusdonck, Adriana Antoni van de
182-183
Lusdonck, Jan Janssen van de
190
Lusdonck, Maria Anthonis van de
M
122.171
Maas
53
Maastricht
178
Made
Maerselaer, Aleijt Jutken Henrick
182
Goyaerts van den
20-21
Maggheryt, top. Middelbeers
Magis-Habets, drs. H.M.A.-, gedeputeerde 4
124
Makkers, Pieternella Jacoba Maria -,
117
Marcelis, Jan Henrick
55,58
Marck, H. van de beeldsnijder
37
Marcq, J.L. de kerkm. in Oi.
58
Mariacongregatie
53
Mariakerk, Oi.
99
Markelo
98
Marra, Johannes -, frans schoolm.
Marsilius, kanunnik van Sint Oedenrode 15
181
Martens, Ada Lucas
117
Martens, Jan
181
Martens, Marten Lucas
186
Martens, Willem Adriaen
159,166
Martfelde
157
Martinus, bisschop van Tours
199
Mathijs, Jan
183
Mathijsse, Goijaert
170
Maurus, Jan
126
Mazel, Adrianus Marius
Mazel, Jan Marius -, kostschoolleerling 126
178
Meerle
67,156-164,
Meerveldhoven (parochie)
167-168
75
Meester Rijkenstraat, Veldh.
201
Meeuws, Willem Dirx
37
Meeuws, W. armm. in Oi.
Megen, Nicolaas van -, schepen van
20
Den Bosch
10,17,33
Meierij van 's-Hertogenbosch
199
Meijer, Anthoni Aert de
194-195
Meir, Maria Joannes van de
183
Melis, Maria Adriaan Joorden
196
Melisbeempt, top. Notel
156
Merefelt
156
Meren, top. Meerveldhoven
115
Merks, Henrick Marten
187
Merode, Maximiliaan van

157
Merovingen
183
Metser, Clara Thomas Johannes de
200
Meulencamp, top.
55-56
Meyers, H.
175,177
Mialaret, J.H.A. architekt
115
Michiels. Henrica Nicolaas
9,20-22
Middelbeers, parochie
91,96,99
Middelburg
178
Mierde
54
Mikkers, gebr.
156
M irfelt
196
Moel, Andries Daniel
188,194,197
Moergestel
72
Moeskops, Henri
185
Moeskops, Jan
65
Moeskops, Peter
65
Moeskops, Petronella
181
Moest, top. Kerkhof
Moesveld, Petrus Theodorus Nicolaas -,
95,98
frans schoolm.
201
Mol, Adriana Wilhelmus van
191
Mol, Adrianus Joannes van
191
Mol, Joannes Franciscus van
201
Mol, Willem Hendricus van
34,39
Molenstraat, Oi.
179
Momber, Meeuw die
111
Monumentenzorg
93
Moorsel, n.n. van -, schoolopziener
189
Moretten, Willem Janssen van
Motra, Carel Frederik Bechlin
98
frans schoolm.
10
Mortel, Cecilia van de
10
Mortel, J.B.V.M.J. van de
4
Mortel, J.H. van de
10
Mortel, J.H.J. van de
10
Mortel, J.H.L. van de
40
Muller, C.H. -, docent franse school
9
Munster, Vrede van
Mutsaerts, W. -, bisschop van Den Bosch 110
N
90
Nahuis, Alicia Johanna van
121
Namen, bisschop van
Nassau, G. aartsdiaken van Peel- en
167-168
Kempenland
99
Nassa-Siegen
55,61,128
Nederland
59
Neefs, G. -, steenhouwer
159-160,164,167
Neerpelt (Belgie)
97
Neerrijnen
192,198
Neggers, Jaspar
193
Neggers, Paulus
69
Netersel
117
Niclaes, Aert
98,99
Nieuw Beijerland

Nieuwkoop
98
Nieuwstraat, Oi.
52,60,108,196
Nijmegen
97
Nistelrooy, P. van -, orgelbouwer
54
Nods (Zwitserland)
99
Noijen, W. -, raadslid Oi.
43
n.n., Maria -, e.v. Jan Willems van de Ven173
n.n., Cathelijn -, e.v. Peter Goossens jr. ???
n.n., Aelken -, e.v. Geeraert van Oorschot 173
n.n., Dircken -, e.v. Wijnant Wijnans
??
n.n., Maria -, wed. Klaas Aarts
173
Noord Brabant
4,9-10,72,156,160
Noord Brabant, Gedeputeerde Staten
van
42-43
Noord Brabant, gouverneur van
41
Noordam, N.F.
36
Noordbrabants Museum
71
Noordeloos
99
Noordwijk
99
Noorloos, Anton -, frans schoolm.
98
Normaalschool, Eindhoven
65
Notel, herdgang
95,115,178,189,191,
196-197,200
Nuyens, H.
107
0
Oeckel, Johan van -, notaris
186
Oeienbosch, top.
78
Oerle
67,72-77,80-81,169,170-171
Oerle, Kerk159-160,167,170
Oerle, Zand81
Oerlemans, Catharina Aert Bartholomeus 182
Oerlemans, Corstiaen Jacob
187
Oerlemans, Gerard Adriaen
182
Oerlemans, Henrick Ariaen
185,189
Oesten, Baat, wed. Henric 179
Oesten, Henric Henric
179
Oesten, Jan Henric
179
Oesterwijck, Jan Henricksx van
179
Oevel
117
Oirschot
passim
Oirschot, Tafel van de H.Geest
32
Oirschot, college van BenW
42-43
Oirschot, Daniel van
7,17,19
Oirschot, Jacobus van
196
Oisterwijk
194
Oisterwijk, Kunstkring te
3
Oisterwijk, dominee van
191
Oisterwijk, Alard van
7,16
Oldeholtpade
97
Om/lee, Louis -, frans schoolm.
98
Onze Lieve Vrouw ter Eyck, kapel Meerv.
161-162
Onze Lieve Vrouw van de H. Eik,
kapel Oi.
52.56,106

Onze Lieve Vrouwe gilde, Eersel
75
Onze Lieve Vrouwenkerkhof, Oi.
117
Oorschot, Geeraert van
173
Oorschot, J.M.P. van
36,41
Oostdongeradeel
97
Oostelbeers (gem., par.)
4-10,19-22,
191,195,197
Oostende (Belgie)
55
Oosterend
96
Oosterhout
95,97-98,178
Oosterhout, rentm. van het kroondomein 125
Openbare Bibliotheek Veldhoven
75
Oploo, past. te
76
Orthen
159,166,185
Oss
202
Oss, Salomon Levie van -, frans schoolm. 98
Ostade, Dirck Dircx van
182,184
Ostorol (Kerkoerle
166
Oud Beijerland
98
Oude Slot, Museum
75,162
Ouden, Jan (Rutgerszoon) den -,
ridder
8,19,21
Ouden, Nicolaas Rutger de
8,19,20-22
Ouden, Piet den
106
Oudenbosch
182
Oudenhoven, Jan van
184
Overbeeck, Antonis van
193
Overbeek, Cornelis Antonij van
199
Overbeek, H. van -, raadslid Oi.
43
Overdijck, Adriaen Wouters van
201
Overdijck, Jan Mathijssen van
117
Overdijck, Matthijs Willem Laureijssen van
117
P
Painenborgh, Johannes
192
Palm, J.H. van der -, agent van
nationale opvoeding
39
Panken, J.B. onderw. te Duizel
65
Panken, J.N.G. onderw. te Ve.
65,71
Panken, P.N. onderw. te Westerhoven 69,74
Papen, Peter Vrijs
192
Pardo, jr.
198
Paredis, bisschop van Roermond
175
Pastoors, n.n.-, arts te Tilburg
73
Pauls, Jenneke Nicolaas
172-174
Pauwels, Catali in
172
Pauwels, Willem Henrick
181
Paux Kielreiter, Arthur Leon -,
frans schoolm.
98
Peelland, aartsdiaken van
167
Peeters, Jan Jans
185
Peeters, J.B.
54-56
Pekalongan
126
Penninx, Martina Aarts
194

12
99
Perk (Zwitserland)
179
Persoens, Jan Goijart
58
Peters, n.n. -, beeldhouwer
171
Philips, Adriaen
126
Piceni, Engelina Ludovica
110
Pijnappel, fa.
39
Pijpers, agent van nationale opvoeding
100
Planches (Zwitserland)
Pluijm Mentz, Dirk Hendrik -,
126
kostschoolleerling
197
Pol, Anselmus van de
197
Pol, Gerit Ansems van de
197
Pol, Jenneke van de
197
Pol, Marij Ansems van de
98
Polderman, Jan -, frans schoolm.
157,161-162
Polkestraat, Veldhoven
52,56
Pompe, Walter
197
Popeliers, Wilhelmus
55
Poppel
126
Portland (Oregon)
5,69,76,121
Postel, abdij
80
Postelse Hoeven, Veldhoven
37
Potters, Fr.
52
Prefort, Maximiliaan
100,125
Pretoria
Prins, Rinzc -, frans schoolm.,
46,94-95,98
kostschoolh.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en
71
Wetenschappen in Noord Brabant
99
Putten
R
173-174
Raad van Brabant
37
Raad van State
99
Raamsdonk
20-21
Rake, top. Middelbeers
65,75
Rapportstraat, Veldhoven
93
Ravesteijn, H. van -, pres. schepen Oi.
112
Reek
183
Reijnierssen, Aleijt Joost
Reiziger, Jacobus Anna Hendrikus
99
frans schoolm.
91
Renair, Pierre
74
Renders, W. onderw. te Acht
121
Retie (Belgie)
77
Reusel
126
Rhenen
89
Riel
199
Riel, Anna Willems van
80
Riet, Cis
193
Riethoven
71
Riethoven, burg. van
191
Rijdt, Cornelia Wouters van de
67
Rijken, Ben
65,73-74
Rijken, Bernard

13
65-78
Rijken, Cornelis
Rijken, Jan
78
65
Rijken, Johan
Rijken, Kees
67,74
65
Rijken, Peter
65
Rijken, Peter Johannis
67
Rijken, Riekie
Rijksdienst Oudheidkundig Bodem
162
onderzoek
69,71
Rijksmuseum van Oudheden
122
Rijn
98
Rijnsburg
105-106
Rijswijk. Lambertus van -, fa.
181
Rijt, Jan van de
Rochussen, Eduard -, kostschoolleerling 126
128
Rochussen, Emilie Annette
128
Rochussen, Henri
Rochussen, Jan Gustaaf kostschoolleerling
126
126
Rochussen, Jan Jacob
Rochussen, Jan Jacob (sr.) -,
126
gouvern.-generaal
128
Rochussen, Maurits
Rochussen, Willem Frederik -,
126
kostschoolleerling
5
Rode (Sint-Oedenrode), fam. van
Rode, Diederik van -, past. van Oostelbeers,
5,7,13,15
kanunnik van Sint Oedenrode
5,7,13,15
Rode, Gijsbert van -, ridder
7,15
Rode, Herbert van
180
Roeffsoen, Mathijs Peter
179-180
Roeffsoen, Wilhem Peter
114
Roers, Peter Jan
180
Roempot, Adam
61
Roermond
175
Roermond, bisschop van
195
Roij, Arnoldus van
116
Roij, Daniel Geraerts de
116
Roij, Geraert Daniels de
117
Roij, Gerit Daendels de
195
Roij, Peter Aart van
99
Rollier, Ami Jules -, frans schoolm.
156
Romeinse Rijk
197
Rooij, Willem Jacobus van
170
Rooijackers, Gilliam Jan
170
Rooijackers, Jan Willem
26-30
Roosen, genealogie
59
Roosmalen, A. van
170
Roots. Jacob Cornelis
159-166
Rosmalen
55,125
Rotterdam
Rouaan, Adam -, schoolm. te Bladel
77
Rover, Dirk -, schepen van Den Bosch
8,19,23
8,19
Rover. Emond Arnoldszoon

Rovers, A.-, past. te Oi.
106
Rubens, P.
175
Ruijven, Bernardus van -, frans schoolm 99
Run, rivier
78
Run, A. van
161
Rutgers, Cornelius Jan
116
Rutjes, J.H. -, franse schoolm. te
Eindhoven
46
Rutten, A.I. -, atelier
112
Rutten, Goort Andries
183
Ruulens, Jan
173
Ruyven, Bernardus van -, frans
sch000lm.
94-95
S
Saint Aubin
97
Sande, Daniel van de
55
Sanden, Adr. van de -, kerkm. in Oi.
37
Sanden, H. van de -, zilversmid
56
Sanguessa, Fr. Lud. -, bisschop van
Roermond
175
Santen, Aert van
183
Santen, Johannes Gerardus van -,
frans schoolm.
99
Sappemeer
97
Schaarbeek (Belgie)
46,94,99
Schapendonck, Jan
198
Schapendonck, Jan Johannes
198
Schats, Louis
78
Schelde
122
Schelle (Belgie)
193
Schellekens, J.
37,104
Scheltema, Frederik Pieter -, frans
schoolm.
99
Schermtzel, Willem -, frans schoolm.
40
Scheuffelberch, Spoordonk
187
Schiedam
125
Schijndel
108
Schilders, gen. gegevens
114-118
Schoenmaeckers, Lijske Peter
185
Schoenmakers, Jan
108
Scholl, Jules -, frans schoolm.
99
Schoot, Jan Wouter van de
195
Schoot, Philips Henricks van de
185
Schoot, Wouter Jan van de
195
Schooten
124
Schouten, Evert -, frans schoolm.
99
Schraets, Henrick Wouters
188
Schraets, Wouter Hendrick
188
Schuermans, Jan Danels
179
Schulders, Peeter pres.schepen
Woensel
172
Schuts, Willemijntje
170
Schutte, Johanna Frederika
124
Schutter, Lammert den
173

Schuyl, Peter -, rentm. geetselijke
goederen
10
Schwarzenegg
97
Scraets, Catharina Joannes
187
Seghers, Gerard
175
Semarang
124,126
Servatius, bisschop van Tongeren
156
Sgraets, Aert Anthonis
184
Sibinga, Joannes -, frans schoolm.
99
Simons, Hendrik Huijbert
199
Simons, Huibert Jan
198
Simons, Jan Huijbert
199
Sin, Trinke van
175
Sint Annaland
98
Sint Barbara, gilde te Oi.
202
Sint Cathrien, gilde te Eindhoven
110
Sint Jan Baptist, gilde te Duizel
75
Sint Jan, Den Bosch
104,105,106,112
Sint Jansklokken
72,77,81
Sint Johannesgilde, Oerle
76
Sint Lambert, kathedraal te Luik
157,161,165,167
Sint Oda, kapittel van - te Sint Oedenrode 15
Sint Oedenrode
53,116,156-157
Sint Oedenrode -, kanunnik van
5
Sint Petrus, kapittel van - te Hilvarenbeek 15
Sint Petruskerk, Oi. 52-53,104-105,119,175,
177,186,187,192-193
Sint Pieter, Den Bosch
112
Sint Truiden (Belgie)
162
Slaets, Marie Goyard
179
Slegers, Antoon -, beeldhouwer
111
Slepsens, Claeus Henric
179
Sluis
97
Smeerling, Hendrik Albert -, past. te Oploo
76
Smeijers, Cornelis Ghijsbrecht
181
Smetsers, Hendrik Mathijs
194
Smetsers, Jan Daniel
115
Smetsers, Paulus Goort
192,197
Smits, Franciscus Cornelis -, orgelbouwer
54,112
Sneek
98
Snellaers, Aert Aert Dielis
182-183
Snellaers, Cornelis Aerts
182
Snellaers, Ghijsbrecht Wouter Dielis
182
Snellaers, Philip Peter
195
Snellaerts, Godefridus Egidius
190
Snellaerts, Henrixken Peter Dielis
188
Snellaerts, Jan Dielis
189
Snellaerts, Joannes Gaugericus
190
Snellaerts, Philip Peeters
190
Snellarts, Henricus Gijsberts
186
Snellarts, Maeijke
185
Snepscheut, Anna Laurentius van de
195

13

15

14
Snepscheut, Laurentius Quirinus van de 195
124
Soerabaja
98
Soest
99
Soest, Jan van -, frans schoolm.
37
Soetens, J.W. kerkm. in Oi.
39
Soetens, F. -, stadhouder
94
Sdhngen, Cornelis Johannes
Sdhngen, Jan Nicolaas Gottlieb -, frans
40,43-44,
schoolm. ,kostschoolhouder
46,90,94-95,99,124
40-43,
Sdhngen, Jan -, frans schoolm.
93,94,99,126
Sdhngen, Johan -, frans schoolm. 34,36,93,99
Sdhngen, Johannes Frederik Adolf
94
Jacobus
53
Someren, Dre van
74
Somers, L.J. onderw. te Steensel
106
Somers, Thomas
172-174
Son, schepenen van, armbelt.
23
Son, Hendrik van
53
Son, J. van
56
Spaapen, J.
121
Spanje
116
Speex, Dirck Steven
9
Spijcker, landhuis van Baest
42,115,180-195
Spoordonk, herdgang
179
Spul, Margriet Willem van
178
Sronden, Jan Jan
178
Srondendochter, Henricxken Jan
178
Srondendochter, Elisabeth Jan
39,88
Staten Generaal
110
Steen - Bacx, M. van de
20,22
Steenhouwer, Gerard Henrik Gerard
20,22
Steenhouwer, Nicolaas Gerard
99
Steenis, Jan van -, frans schoolm.
67,74,77
Steensel
69
Steenselse Hut
80
Steenselse bende
200-201
Steenstraatje, Oi.
23
Steenweg, Peter van den
Steenweg, Rutger van den -, schepen van
23
Den Bosch
109-110
Steger, E.A.M.A. -, burg. van Oi.
Sterchoven van Brecht, Goeswijn van 8,19-20
77
Stevens, J.L.A. -, burg. van Eersel
67
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven
99
Stolp, Cornelis -, frans schoolm.
107
Straaten, atelier van
Stracke, Charles Louis Paul -,
95,99
frans schoolm.
42,178,186,195
Straten, herdgang
61
Straten, kapel te
105,107
Stratum
110
Streekbelangen
104,162,164
Strijbos, H.

Strijp, Henric Jacops Henrick van
Strijp, Marie Henrick Jacops van
Strijp, Merike Aert Jans van
Suetrix, Wilhelma Lambertus
Suetrix, Lambertus Adriaen
Susteren

115
115
117
196
196
175

T
188
Tact, Adriaen
72,75-78
Taxandria, tijdschrift
71
Taxandriamuseum
166
Taxandrie (Teisterbant)
202
Tegelen
97,100
Ten Boer
15
Tervuren
178
Teteringen
59
Teurlincx, Augustinus
59
Teurlincx, Corn. en Aug. -, fa.
195
Teurlincx, Johanna Steven
59
Teurlincx, J. -, stoelenmaker
20
Tgherra, top. Middelbeers
167-168
Theobaldus, bisschop van Luik
Thiel, Johannes Martinus -,
100
frans schoolm.
Thomson, Jan Willem -, frans schoolm. 100
46
Thorbecke, J.R.-, minister
194
Thuijs, Laurentius Joannes
56,58
Thuringen, Elisabeth van
56,58
Thuringen, Lodewijk van
193
Tibos, Arnoldus
173
Tijsen, Peeter Jan
60,73,104,108,111,198-199
Tilburg
180
Timmermans, Dirck Jan
91
Timmermans, Jacobus
110
Timmermans, Jos.
194
Timmermans, Neeske Peeter
100
Timmers, J. -, frans schoolm.
126
Tjiandjoer
156
Tongeren (Belgie)
4-9,12-23,116
Tongerlo, abdij (abt) van
157
Tours, bisschop van
Toyart, Wouter -, schout van de Meierij 17,19
97
Transvaal
110
Tret - van Haren, M.
40
Tuijll, Jan van -, kwekeling
60
Tulder, n.n. van -, architekt
91
Tulp, Jan
71,121,170
Turnhout (Belgie)
100
Tuuk, J. van der -, frans schoolm.
128
Tweede Kamer der Staten Generaal
99
Twisk
U
Uden, Gerard van -, schepen van
Den Bosch

21

Udenhout
198-199
Uiterwaal, n.n. beeldsnijder
110
Urbanus 111, paus
5,12
Urbanus VI, paus
161
Utrecht
96,99,107,110
V
Valkenswaard
99
Varendonc, top. Middelbeers
20-21
Veen, Piet adriaan van -, frans schoolm. 100
Velde, Paulina Petrus van de
198
Velde, Petrus van de
198
Veldhoven
65-81,156.161
Veldhovens Fanfarecorps
74
Velsberg, Anna Sara
128
Velthoven, Jan Jans van
180
Ven, Albert van de
61
Ven, Francis van de
200
Ven, Goossen Dielis van de
117
Ven, Jan Willems van de
173
Ven, W. van de -, bisschop van Den Bosch
104-105
Ven, gebr. van de
112
Venne (Tamboers), Maria Anthonis
van de
190
Venner, dr. G.H.A.
175
Verbeecq, Margriet
193
Verbunt, fa.
111
Verdonk, n.n.
111
Verhagen, n.n. -, schilder
60
Verhecs, W. -, stoelenmaker
59
Verhoeven, Jan Gerarts
174
Verhoeven, Joannes Elias
189
Verhoeven, Peter Antony
196
Vermeijen, Henrick Corsten
182
Vermeulen, J. -, orgelbouwer
54
Vermeulen, fa. -, orgelmakers
110
Verona, Italië
12
Verreijt, Elisabeth Ludovicus
195
Verrenbest, herdgang
116-117,181,196
Verrijt, Franck Wijnants
186
Verroten, Joanna
195
Verschueren, fa.
112
Verschuylen, P.A.
59
Verspeek, J. -, glasmaker
62
Verspeek, n.n.
58
Vessem
201
Vianen
99
Vinkebos, Willem -, frans schoolm.
100
Visser, A. de -, frans schoolm.
100
Vlemmincx, P. -, organist
54
Vlemminx, Jan Hendrix Joorden
196
V leut, top.
160
Vleuten, Elisaheth Johannes van der
195
jos
Vleuten, Jan Niclaes san de

Vleuten, Peerke Willems van de
191
Vlijmincx, Catharina
106
Vloege, Hendrick Everaerts van den
178
Vlokhoven
172
Vogel, Jean Adam de -, frans schoolm. 100
Vogels, Jan Henrick Goijaert
182
Volders. Aert Anthonis
183
Volders, Anthoniske Jan Anthonis
184
Voorburg
94,99
Voorschoten
100
Voort, Anthonij van de
199
Voort, Jan Cornelis van der
191
Voort, J.A. van der -, ouderling
93
Voort, Maria Adriaens van der
191
Vorsselaar, Gerard van -, ridder
8,19
Vos, Elisabeth Dirk
183
Vos, Marijke Dirck
183
Vos, Wilhem
179
Vos, Lucia de
198
Voss, Art
179
Vriens, Elisaheth Arnt
181
Vries-Peeters, fa. de
58
Vries, Th.L. de -, past van Oi., deken107-110
Vries, fam. de
108
Vrouwenparochie
98
Vucht, Antonius Laurentius van
192
Vught
20
Waeij, top. Spoordonk
179
Walem, Arnold van
16
Wappers, Gustave -, schilder
58
Wassen, J. -, organist
4
Wedel-Wedelsberg, Gregersine
Mathilde Friin
126
Wedeven, Helena van de
201
Weerd, Gillis de -, frans schoolm.
100
Weerselo (0v.)
112
Weert
53,54,61,110,112,179
Weert - van de Sanden, Adr. de
110
Weert, Joanna Nicolaas van
199
Weert, Maria Nicolaes van
199
Weert, Niclaes van
199
Welschap, vliegveld
75
Werkendam
98
Wert, n.n. de -, stoelenmaker
59
Westerhoven
69,74,76
Westervelden, top. Ve.
69,71
Westervoort, burg. van
125
Westerwijk (Hilvarenbeek)
157
Weststellingwerf
97
Westzaan
97
Wezercn (België)
162
Wicherts, Otto -, organist te Den Bosch
90
Wiel, Itenri van de
201

16
201
Wiel, Peter van de
97
Wijdewormer
Wijnans, Wijnant -, kleermaker te Oerle 170
170
Wijnants, Anna
77
Wijnants, Seeger schoolm. te Reusel
1691 70
Wijnants, Wijnant
170
Wijnants, Wilm
90
Wijneker, W. -, lid kerkeraad
10
Wilhelminakanaal
184
Willemse, Henrick Marselis Gerits
182,184
Willemsen, Wilbort
76
Willibrordusputje, Westerhoven
183
Wi lm s, Margaretha
20-21
Winkelken, top. Middelbeers
67,194
Wintelre
Wispelaer, Gerard van -, schepen
22
van Antwerpen
Wispelaer, Willem van -, schepen
19
van Antwerpen
100
Wissekerke
71
Wit, J. de -, notaris
188
Witlaecx, Maria Gijsbert Gerits
172-174
Woensel, armbestuur van
191
Woensel, Ariaentje Peters van
199
Woensel, Maria Leonardus van
91,93
Woudrichem
15
Wouter, mr. -, scholaster van Leuven
Wouters (Goossens), Peter -,
169-170
secr. van Oerle

Y

Yaux, Jules -, frans schoolm.
Ykele, Simon van

z

Zaltbommel
Zammel en Oevel, past. te
Zandt, 't
Zeel st
Zevenaar
Zierikzee
Zijpe
Zonderwijk
Zonderwijksche akkers, top.
Zuidzande
Zutphen
Zutphen, C. van -, notaris
Zwartsluis
Zwijsen, J. -, mgr.
Zwitserland

100
8,19-20

97
114,116
100
67,74,77,112
94,96
99
98
80,156
80
97
97
172-173
96
61
100
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tamento insertas dictas mensam et fabricam tangentes seu concernentes extraherem, exemplaren seu copiarem sibi nomine et ad opus dictarum mense et fabrice
conscriberem de verbo ad verbum prout in originali inseruntur, cuius petitioni, ex
qua pia, iusta et rationi consona videbatur, me ut debui et decuit conformare
volens idcirco sepedictas clausulas ex ipso originali, quod penes me pertunc habui
et vidi ratum, non cancellatum nec viciatum, de verbo ad verbum prout in ipso
continebantur extractas, copiatas, conscriptas et exemplatas sepedicto Johanni
nomine quo supra deliberavi et tradidi in modum et formam subsequentes:
Item habuit dicta testatrix prout asseruit ad et supra bona Johannis dicti Crom de
Erdbruggen quatuor modios siliginis, duos modios ordei et decem solidos pagamenti Buscoducensis, prout in litteris scabinalibus de Buscoducis super hoc confectis plenius continetur, quos quidem quatuor modios siliginis, duos modios ordei
et decem solidos pagamenti prefati legavit mense Sancti Spiritus et fabrice ecclesie Sancti Petri in Oerscot, ex quibus legatis dicta testatrix insuper legavit primo
fabrice capelle beate Marie in Oerscot viginti quinque solidos eiusdern pagamenti annuatim tali superaddita conditione, ut rectores seu provisores fabrice dicte
capelle ex illis viginti quinque solidis pagamenti solverent et traderent omni anno
tres grossos veteres presbyteris vicariis sociis seu confratribus confraternitatis
beate Marie in Oerscot ipso die Sacramenti.
Insuper adhuc legavit dicta testatrix ex eisdem quatuor modiis siliginis, duobus
modiis ordei et decem solidis pagamenti pro suo anniversario, suorum parentum
et Henrici sui fratris, canonicis, capellanis, curato necnon vicariis tam annalibus
quam perpetuis ecclesie sancti Petri in Oerscot et hoc precise cum suis .... tempore sui anniversarii ad vigilias sui anniversarii venientibus duos lopinos siliginis
annuatim inter ipsos presentes solvendos ut prefertur ipso die vigiliarum sui anniversarii per rectores, provisores seu mamburnos dictarum mense Sancti Spiritus et
fabrice equali portione dividendos. Item legavit adhuc ex prefatis legatis canonicis, capellanis, vicariis tam annalibus quam perpetuis et curato sancti Petri prefatis presentibus et sollempnitatibus sui anniversarii interessentibus quatuor lopinos
siliginis annuatim ipso die sui anniversarii equali portione dumtaxat inter presentes ut prefertur distribuendos. Itaque absentes de dicto capitulo carebunt omni
scoto in dictis legatis pro suo anniversario.
Item voluit et ordinavit dicta testatrix suum anniversarium omni anno celebrari
decenti sub sollempnitate in dicta ecclesia sancti Petri consueta ipso die sui obitus
sine al iqua dilatione et hoc nisi evenire contigerit dominica die aut aliquo duplici
ac triplici festo. Consentit tune dicta testa-trix ipsum transferri ad diem precedentem seu immediate sequentem. Sed si contingeret dictos dominos de capitulo
sancti Petri In Oerscot in dicti sui anniversarii celebratione sollemni omnes suas
ordinationes de illo premissas negligentes inveniri, voluit et ordinavit ex tune dicta
testatrix, ut dicta legata pro suo anniversario illo anno scu illis annis, quo vel quibus premissa neglecta fuerint, plenarie et sine alicuius contradictione cedantur in
opus mense Sancti Spiritus et fabrice ecelesie beati Petri in Oerscot predictis
equali portione. Super quibus dicta testatrix onerat conscientias rectorum, provisorum scu mamburnorum fabrice et mense prefatarum tune existentium, ut ad premissa suas exhibeant diligentias iuxta ipsorum posse, ita ut ipsius ultime voluntatis intentiones seu desideria secundum ordinationes de suo anniversario premissas
impleantur et plenarie observentur.
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Item legavit adhuc dicta testatrix ex predictis legatis quatuor modiorum siliginis,
duorum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti precise ad opus mense
Sancti Spiritus predicte duos modios ordei annue braxandos et serevisiam inde
provenientem distribuendam omni anno pauperibus: pro una sexta ad festum
Natalis Domini, pro alia sexta dominica Invocavit, pro tertia sexta dominica
Letare, pro quarta sexta ad festum Pasche, pro quinta sexta ad festum
Assumptionis beate Marie, pro ultima sexta ad festum Omnium Sanctorum.
Item legavit adhuc sepedicta testatrix ex predictis legatis quatuor modiorum siliginis, duorum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti cuilibet quinque
altarium infrascriptorum utpote altari sancti Johannis Ewangeliste, altari sancte
Katharine, altari sancte Barbare sitis in ecclesia parochiali ville de Oerscot et altari sanctarum Katharine et Lucye sito in capella beate Marie in Oerscot et altari de
novo fundando in dicta capella in honorem beate Marie, sancte Brigide et
Omnium Sanctorum per Johannem dictum van den Doeren tres lopinos siliginis
annui pactus necnon tradendos ipso die anniversarii sui a provisoribus, rectoribus
seu mamburnis mense Sancti Spiritus et fabrice sancti Petri in Oerscot predictis
tune existentibus, tali superaddita conditione, ut quilibet rectorum dictorum quinque altarium sit obligatus omni anno ipso die sui anniversarii celebrare missam de
requiem in suo altari pro animabus dicte testatricis, suorum parentum, amicorum
et Henrici sui fratris et in casu, quo rector alicuius altaris predicti absens fuerit seu
plures aut omnes rectores dictorum quinque altarium absentes fuerint, voluit et
ordinavit extunc dicta testatrix, ut deservitor seu deservitores tempore sui anniversarii altaris vel altarium dictorum cuius vel quorum rector aut rectores absens
seu absentes fuerit seu fuerint, partem absentis seu partes absentium habebit seu
habebunt et hoc si in ipso altari seu ipsis altaribus, cuius vel quorum rector seu rectores absens seu absentes fuerit aut fuerint, mi”am de requiem, ut premissum est,
ipso die sui anniversarii celebraverit seu celebraverint et in casu quo nullus in dictis quinque altaribus seu alteri ipsorum celebravit ipso die anniversarii sui, prout
premissum est, voluit et ordinavit tunc dicta testatrix, ut pars legati negligentis seu
partes legatorum negligentium celebrare, ut premissum est, cedent seu cedet plenarie sine alicuius contradictione ad opus mense Sancti Spiritus et fabrice sancti
Petri predictarum equali portione.
Item voluit et ordinavit sepedicta testatrix, quod in casu quo domini de capitulo
sancti Petri in Oerscot prefati sue intentioni obviantes suos servitores, vicarios seu
mercenarios premiare vellent mediante antedictis legatis ad dicta quinque altaria
legatis, ut premissum est, in defaleationem aut diminutionem alicuius premii aut
mercedis ipsis servitoribus, vicariis ac mercenariis dictorum dominorum ratione
suorum laborum aut servitiorum aut alias quovismodo a dictis dominis competentibus, ut extunc dicta legata seu legatum, quo dicti domini suos servitores, vicarios
seu mercenarios contra dicte testatricis intentionem premiare velint, cedet seu
cedent absque alicuius contradictione in opus mense Sancti Spiritus et fabrice pretactarum equali portione.
Item legavit antedicta testatrix ex eisdem legatis quatuor modiorum siliginis, duorum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti predictis matriculario sancti
Petri ecclesie Oerscottensis prefate unum lopinum siliginis annui pactus et hoc si tempore sui anniversarii rite pulsaverit secundum modum consuetum in dicta ecclesia, sin autem,

ut extunc dictum legatum cedet mense Sancti Spiritus et fabrice predictis equali
portione. Super quibus et in quibus dicta testatrix onerat conscientias provisorum,
rectorum atque mamburnorum dictarum mense Sancti Spiritus et fabrice sancti
Petri in Oerscot tunc existentium, ut ad premissa suas diligentias pro ipsorum
posse adhibeant, ita ut ipsius ultime voluntatis indicia seu desideria plenarie observentur seu adimplentur iuxta modum et ordinationem premissos.
Item legavit adhuc sepedicta testatrix ex premissis legatis quatuor modiorum siliginis, duorum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti altari sancti Georgii
sito in hospitali in Oerscot quinque solidos pagamenti Busciducensis annuatim;
item fabrice capelle sancti Odulphi site in Best in parochia Oerscottensi quinque
solidos pagamenti Buscoducensis annuatim.
Item legavit antedicta testatrix ex premissis quatuor modiis siliginis, duobus modiis ordei et decem solidis pagamenti presbytero, quicunque fuerit, celebranti ipso
die sui anniversarii summam missam in summo altari ecclesie sancti Petri in
Oerscot unum lopinum siliginis annue; item totidem celebranti ipso die sui anniversarii missam in altari parochie dicte ecclesie sancti Petri; item adhuc totidem
celebranti cotidianam missam ipso die sui anniversarii in capella in dicta ecclesia
per dominum Jordanem Brant, dicte testatricis avunculum, fundatam.
Item voluit et ordinavit dicta testatrix, ut provisores, rectores seu mamburni dictarum mense Sancti Spiritus et fabrice tradent et solvent sine alicuius alterius intermissione omnia et singula legata ex legatis illorum quatuor modiorum siliginis,
duorum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti per ipsam testatricem
hincinde legata. Item voluit et ordinavit antedicta, ut supercrescentia ex antedictis
legatis utpote quatuor modiorum siliginis, duorum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti legatis ex illis hincinde solutis et defalcatis cedent equali portione mense Sancti Spiritus et fabrice ecclesie sancti Petri in Oerscot, ita ut dicta
fabrica ratione sue portionis sit minus gravata in ministrando vinum et luminaria
in celebratione cotidiane misse in capella per dictum dominum Jordanem Brant in
dicta ecclesia fundata, item et obligata dicte testatrici in dicta capella concedere
suam sepulturam, si ipsam ibidem eligat.
Item voluit et ordinavit dicta testatrix, ut sepedicta legata utpote quatuor modiorum siliginis, duorum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti primo anno
post ipsius obitum cedent plenarie sine cuiuscunque contradictione in opus mense
Sancti Spiritus et fabrice sancti Petri in Oerscot prefatis, ita ut dicta mensa Sancti
Spiritus et fabrica solvant et tradant ex illis legata hincinde iuxta suam ordinationem, ut prefertur.
Item voluit et ordinavit antedicta testatrix, ut Elizabeth sua soror predicta et eius
hereden sine aliqua contradictione supportabunt effestucaliter resignantes in
manus provisorum, rectorum seu mamburnorum mense Sancti Spiritus et fabrice
ecclesie sancti Petri in Oerscot prefatarum ad opus predictarum mense et fabrice
omnes litteras scabinales omnium legatorum hereditariorum pactuum et censuum
ipsis mense et fabrice pretactis per ipsam testatricem, ut prefertur, legatorum aut
imposterum per ipsam testatricem quovismodo legandorum unaque cum hoc
renuntiantes omni iure successionis ac proximitatis ipsis quovismodo in ipsis litteris competenti et hoc quandocunque et ubicunque executoribus ipsius testatricis
aut maiori parti ipsorum expedire videatur et hoc post obitum ipsius testatricis.
Alioquin voluit et ordinavit dicta testatrix ipsam Elizabeth suam sororem predic-
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tam et eius heredes quicunque fuerint presenti ordinationi rebellantes quovismodo
privari et exheredari omnibus legatis tam mobilibus quam immobilibus ipsis legatis aut imposterum per ipsam testatricem legandis quovismodo ac etiam omni iure
successionis ex proximitate ipsis quovismodo in bonis tam presentibus quam futuris dicte testatricis competenti. Que legata aut bona ipsi Elizabeth predicte aut eius
heredibus ratione sui testamenti aut quovis alio iure aut colore competentia per
obitum ipsius testatricis dicta testatrix extunc plenarie et integraliter sine cuiuscunque contradictione ponit in manus suorum executorum ut cum illis disponere
valeant ut ipsis expedire videatur.
Item habet dicta testatrix ut asseruit duas cacheas seu cyphos argenteos dictos
che ..... ce sealen et duo cochlearia argentea, quos legavit pro duobus calicibus ex
illos per suos executores fieri suis bonis et consecrari. Quibus ut prefertur factis et
consecratis utentur in divino officio deservitores quinque altarium infrascriptorum
utpote sancti Johannis Ewangeliste, Sancti Spiritus, sancte Katharine et sancte
Barbare sitorum in ecclesia sancti Petri in Oerscot et altaris sanctarum Katharine
[et] Lucie virginum siti in capella beate Marie in Oerscot, tali adiecta condicione,
ut matricularius quicunque fuerit dicte ecclesie sancti Petri erit obligatus custodire aut conservare dictos duos calices et ipsos ministrare dum opus fuerit ipsis rectoribus aut deservitoribus ipsorum quinque altarium predictorum. Et in recompensationem laborum custodis et administrationis dictorum duorum calicium ipse
matricularius quicunque fuerit habebit annuatim a quolibet rectore seu deservitore quinque altarium duos solidos pagamenti Buscoducensis capiendos ex illis tribus lopinis siliginis cuilibet rectori dictorum quinque altarium per ipsam testatricem sicut prefertur legatis. Item habet antedicta testatrix unum pottulum argenteum quo aqua fundi solet, quem legavit ad opus sancti Petri in Oerscot pro una
ampulla in summo altari inde facienda.
Super quibus omnibus et singulis dictus Johannes van den Doernen mamburneo
nomine quo supra sibi a me notario publico super hoc fieri petiit unum vel plura
publicum seu publica instrumenta.
Acta fuerunt hee in choro ecclesie sancti Petri in Oerscot sub anno, indictione,
mense, die, hora, quibus supra, presentibus ibidem honorabilibus viris et discretis
dominis magistro Gerardo de Heer, decano, Wilhelmo de Kervenem, Wilhelmo de
Petershem, canonicis, Johanne Joerdens, Henrico Lepelmeker, Henrico de
Meduwen, presbyteris, capellanis ecclesie sancti Petri Oerscottensis, testibus ad
premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego, Rutgerus filius Johannis Rutgeri de Audenhoven de Oerscot, presbyter
Leodiensis diocesis, publicus imperiali auctoritate et venerabilis curie Leodiensis
notarius, quia premissis omnibus et singulis, cum sic ut prescribuntur fierent et
agerentur una cum testibus prenominatis presens interfui eaque sic fieri vidi, scivi
et audivi, ideo hoc presens publicum [instrumentum] (quod) propria manu mea
scripsi signoque meo solito et consueto signatum exinde confeci rogatus et requisitus in testimonium omnium premissorum.

IV.

GENEALOGISCHE FRAGMENTEN
4. van SOMEREN
door F. Schoots

I.

Ludovicus Henricus van Someren (zie bijlage),
RK, geb. te Vught
1e huw.: 23-11-1738 met Catharina Gerardus van Cuijck, RK, ged.: 7-11711.
Kinderen uit le huwelijk:
1. Petrus van Sommere, volgt Ha.
2. Maria van Sommeren, RK, ged. 9-10-1741.
3. Adriana van Someren, RK, ged. 10-10-1742, overl. te Oerle: 4-111814.
2e huw.: 10-2-1744 met Maria Catharina van Beirs, RK, ged.: 13-11-1720,
begr.: 2-11-1800.
Kinderen uit 2e huwelijk:
4. Henricus van Seumeren, volgt IIb.
5. Josephus van Seumeren, RK, ged. 6-10-1746, overl. 3-10-1831, geh.
met Petronella van Doorn.
6. Maria Catharina Someren, RK, winkelierster, ged. 6-8-1749, overl. 98-1823, geh. 5-5-1771 met Gordianus de Croon.
7. Joannes van Zeumeren, volgt IIc.
8. Gordianus van Someren, RK, ged. 7-2-1755.
9. Anna Maria van Someren, RK, ged. 24-11-1757, overl. te Oerle: 9-11805, geh. 21-1-1781 met Joannes van der Schoot.
10. Mechtildis van Someren, RK, ged. 2-9-1760, begr. 12-11-1785.
11. Maria Magdalena van Someren, RK, ged. 2-1-1763.

Ha. Petrus van Sommere,
RK, wever, ged.: 12-1-1740,
overl.: 2-7-1824,
geh.: 31-7-1768 met Maria Catharina van Laerhoven, RK, ged.: 14-51745, begr.: 18-12-1805.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ludovicus van Someren, RK, ged. 27-1-1770.
2. Ludovicus van Someren, RK, ged. 27-1-1771.
3. Joannes van Someren, RK, ged. 8-12-1773.
4. Cornelius van Someren, volgt IIIa.
5. Maria Catharina van Someren, RK, ged. 28-3-1780.
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6.
7.

Petronilla van Someren, RK, ged. 1-3-1783.
Maria Catharina van Sommeren, RK, ged. 25-7-1786.

IIb. Henricus van Seumeren,
RK, landbouwer,
ged.: 23-10-1744,
over!.: 27-3-1831,
geh.: 30-9-1781 met Helena Maria van Cuijck, RK, ged.: 20-5-1752, begr.:
24-2-1790.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelma van Someren, RK, ged. 22-9-1782, over!. 17-7-1854, geh.
met Joannes van Erp, RK, landbouwer, ged. te Boxtel: 18-11-1782,
overl. 12-6-1856.
2. Maria van Someren, RK, ged. 16-4-1784, begr. 9-7-1784.
3. Ludovicus van Summeren, volgt Mb.
4. Machtildis van Sommeren, RK, ged. 9-2-1787, begr. 9-5-1789.
IIe. Joannes van Zeumeren,
RK, ged.: 28-11-1752,
over!.: 17-12-1829,
geh.: 13-7-1777 met Anna Vleminx, RK, ged.: 9-6-1751, over!.: 26-3-1831.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina van Someren, RK, dienstmeid, ged. 19-5-1778, over!.
3-4-1855.
2. Elisabetha van Someren, RK, ged. 15-2-1780.
3. Ludovicus van Seumeren, RK, wever, ged. 8-6-1781, over!. 7-1-1846.
4. Henricus van Someren, RK, ged. 4-8-1782.
5. Josephus van Summeren, RK, ged. 12-11-1783, over!. 21-3-1837.
6. Gordianus van Someren, RK, arbeider, ged. 6-9-1785, over!. 5-7-1851.
7. Joannes van Summeren, RK, ged. 29-10-1786.
8. Gijsbertus van Summeren, RK, ged. 18-7-1788.
9. Cornelia van Summeren, RK, ged. 21-9-1790, over!. 19-3-1871.
10. Martinus van Summeren, RK, arbeider, ged. 25-11-1791, over!. 2-11845.
11. Petrus van Summeren, RK, ged. 23-10-1793.
Ma. Cornelius van Someren,
RK, wever,
ged.: 10-8-1777,
over!.: 14-11-1864,
le huw.: 21-7-1811 met Elisabetha Schepens, RK, ged. te Best: 16-10-1781,
over!.: 4-7-1812.
Kind uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina van Someren, RK, geb. 4-7-1812, overl. 16-3-1848,
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geh. 12-5-1833 met Henricus van Overdijk, RK, wever, ged. 26-31805, over!. 25-12-1864.
2e huw. 10-5-1813 met Anna Maria Weijten, RK, dienstmeid, ged. te Best:
20-11-1768, over!. 31-5-1848.
IIIb. Ludovicus van Summeren,
RK, landbouwer / voerman / arbeider,
ged.: 15-6-1785,
over!.: 23-1-1864,
geh.: 29-10-1812 met Nicola van Heekeren, RK, ged. te Delft: 10-9-1794,
over!.: 17-9-1847.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Helena Maria van Someren, RK, arbeidster, geb. 9-9-1813, overl. 9-71852, geh. 23-9-1838 met Gerardus Beijsens, RK, wever, geb. te Zeelst:
9-11-1811, over!. 31-12-1853.
2. Hendrik van Someren, RK, kleermaker, geb. 6-11-1815.
Vertrokken naar Detroit (Vst): 1849.
3. Ludovicus van Someren, RK, geb. 6-12-1817.
4. Maria Catharina van Someren, RK, geb. 21-9-1819.
Tenzij anders aangegeven hebben alle doop-, geboorte-, huwelijks- en begraafdata betrekking op Oirschot

BIJLAGE
Ludovicus van Someren, wordt samen met zijn broers genoemd in de erfdeling
van zijn ouders, die zijn overleden te Vught. (RA Oirschot 273, fol. 104v.-106v.)
Erfdeijlinge tusschen de vier kinderen van wijlen
Henricus van Someren en Maria Joordens Vlemminx in
leven echtelieden
Derde loth
Mits welcke erffelycke scheydinge en deijlinge te
loote en te deel gevallen is, aan ende ten behoeven
van Louis van Someren, een parceel teulland
gent. Hars freijsse camp, en op het setboek de
voorste camp, groot ontrent drie loopen, twaalf
en een halve roede, of soo groot en cleijn als alhier
onder den hertganck van den Notel gelegen is, aan
d'een zijde Adriaen van Dooren, d'ander zijde Jacobus Eijmberts Snellaars, beijde de eyndens de gemeente,
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V.

ZEELST EN DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG
door Hans van Helmont

In 1700 overlijdt de Spaanse koning Karel II zonder kinderen na te laten. Over zijn
opvolging ontstaat een groot Europees conflict.
In zijn testament wijst Karel aan als opvolger voor de Spaanse kroon Philips van
Anjou, achterkleinzoon van Philips IV, en kleinzoon van Lodewijk XIV.
De Spaanse troon wordt echter ook geclaimd door de keizer van Oostenrijk, die
gesteund wordt door o.a. Engeland en de Republiek, bevreesd voor een te grote
macht van Spanje en Frankrijk onder één troon. In de Republiek bestaat bovendien
de angst dat de Zuidelijke Nederlanden, op dat moment in het bezit van Spanje, in
Franse handen zullen vallen; begrijpelijk gezien de slechte ervaringen die men
heeft met Lodewijk XIV.
Op 15-5-1702 wordt de oorlog verklaard aan Frankrijk. De Zuidelijke
Nederlanden vormen één van de slagvelden van deze oorlog, waarbij ook StaatsBrabant betrokken wordt.
Op 11 april 1713 wordt de Vrede van Utrecht gesloten door de Republiek en
Engeland enerzijds en Frankrijk en Spanje anderzijds, waarbij de Zuidelijke
Nederlanden in Oostenrijkse handen komen.
In deze bijdrage wil ik enkele gevolgen voor het dorp Zeelst nader toelichten.
In de jaren 1702 tot en met 1704 wordt Zeelst met grote regelmaat aangedaan door
Franse of Spaanse "partijen". Zij verteren dam' voor aanzienlijke bedragen, op
kosten van het dorp. De Zeelstenaren worden verplicht hand- en spandiensten te
verrichten, zoals het beschikbaar stellen van paarden en karren. Zij moeten voor
ongeveer 200 gld. haver leveren in Roermond en Weert. Tot overmaat van ramp
wordt de kwitantie van deze levering geroofd door Franse of Spaanse nierodeurs
(plunderaars).
Daarnaast worden hun huizen geplunderd, zelfs in die mate dat sauvegardes (vrijgeleiden) betaald worden om de resterende huisraad te beschermen tegen verdere
plunderingen.
Op 10 augustus 1702, de dag dat de Franse en Spaanse troepen hun kamp hebben
opgeslagen in Eindhoven en Riethoven, vindt een grote "rovasie" plaats. Zeelst
wordt uitgeroofd voor een enorm bedrag: ruim 39.000 gld.
Het dorp worden aanzienlijke verplichtingen opgelegd (contributies). Waarschijnlijk omdat aan deze verplichtingen niet voldaan kan worden wordt een borgemeester in gijzeling genomen en van 3 maart tot 16 april 1703 in Antwerpen in gijzeling gehouden. De kosten van deze gijzeling bedragen 160 gld.. Aan "het kantoor
te Antwerpen" wordt een som van 1.091 gld. betaald, vermoedelijk als contributie."
Gevolgen voor individuele Zeelstenaren
De pachters van de tienden lijden veel schade door plunderingen en vernieling
van de oogst.

Corstiaen van de Velde, pachter van de pastoraal tiende van Zeelst, heeft van deze
tiende door vernieling en onder de voet rijden van de granen vrijwel niets over
gehouden; de smal tiende is totaal geruineerd door de Fransen!'
Walraven van Erckel, pachter van de Hoijdonckse tiende, heeft door plundering en
fouragering door de Fransen minder behouden dan zijn onkosten?
Leendert Gerit Beijsens is pachter van de Bijnderse tiende, die zodanig gespoljeerd (geplunderd) is dat de pachter daarvan niets heeft behouden.-01
Zoals in vele andere dorpen ontkomt ook in Zeelst de molen niet aan vernielingen.
Adriaen Leijtens, pachter van de korenwindmolen te Zeelst, is al zijn koren en granen kwijt geraakt; ook is hij 2 nieuwe zeilen met al het touwwerk kwijt geraakt.
De Fransen hebben de zoldering van de molen met de korenkist en het kamrad aan
stukken gekapt. De steenreep is in stukken gesneden; de ijzeren handboom, de
vuisthamer, schep of molsterschotel en kettingen zijn meegenomen, zodat de
molen onbruikbaar is. Al de granen van de inwoners zijn weggenomen zodat er
deze winter weinig te malen zal zijn, waardoor hij geheel is geruineerd.3)
Anneke, weduwe van Jan Huijbers, is lange tijd molderin geweest te Zeelst op de
molen van zijne koninklijke majesteit van Groot-Brittannië. Door slechte tijd en
schaarsheid van gemaal is zij ongeveer 1.000 gld. in de schuld geraakt. Zij moet
dit bedrag in vier termijnen voldoen, waarvan er één is betaald. Door plunderingen door het vijandelijke leger in 1702 is zij geheel in decadentie geraakt en kan
zij de resterende termijnen niet betalen.6'
Sommige pachters van hoeven en andere goederen houden van hun oogst vrijwel
niets over; hun bezittingen werden vernield.
Bij Hendrick Martens, hoevenaar van de Clarissenhoeve, hebben de Fransen het
dak van zijn schuur afgeworpen; wanden en deuren zijn ingeslagen. Hij heeft bijna
al zijn koren en andere granen, hooi en stro verloren. Al zijn huisraad, karren,
ploeg en paardengetuig is in stukken geslagen."
Jenneken, weduwe van Jan Franssen, wonende op de Hassenbosche hoeve, heeft
van haar ingeschuurd koren vrijwel niets behouden."'
Johan van Dooren en Johan Gooijerts, pachters van de pastorij goederen, toebehorende aan de Staten-Generaal, en Mijs Jan Zanders en Mattheus Ariaens, huurders van deze goederen, hebben bijna alle granen, staande op deze goederen, verloren. Het koren dat in de schuur lag is er uit gehaald en vernield."'
Sommigen worden van al hun goederen beroofd en vervallen tot de uiterste
armoede.
Hendrick Dircx, Hijlcke, weduwe van Jan Lobri, en Bijke, weduwe van Johan
Hendricx, zijn door plunderingen zodanig geruineerd dat zij niets meer hebben
behouden als een huis vol kinderen."
Hendrick Jacob Maes is in 1702 door de nierode gasten gespoljeerd en geplunderd; hij is tot decadentie geraakt.'"
Joost Jacobs, Jacob Marten Lauwers, Adriaen Evers, Jan Huijbert Lauwers en
Eerken, weduwe Sijmon Aerts, wonen in 1702, als het leger van de koning van
Frankrijk kampeert van Eindhoven af tot Riethoven toe, aan de heerbaan of passagie van het ene hoofdkwartier naar het andere. Door de dagelijks passerende
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heertocht zijn zij zodanig uitgeplunderd, dat zij niets in de wereld hebben over
gehouden als lege en wel tien maal doorzochte huizen en schuren, en hun van kleren ontblote lichamen, zodat zij niets hebben over gehouden als hun naakte lichamen "die zij kwalijk hare schaam kunnen bedekken".12 )
[N.b. De Franse troepen hadden hun kampementen opgeslagen in Gestel en in
Riethoven. Blijkens de Grote Historische Atlas van Nederland en Zuid-Nederland
1838-1857 liep er een weg (pad) van het kasteel Blaarthem via het Veldhovens
Broek naar de Broekhovense heide (Broekhoven is een gehucht van Riethoven).
De weg liep langs het Zeelster gehucht Akkereind (zie de verdikte lijn op het
kaartje). Mogelijk woonden voornoemde slachtoffers hier.13 )]
Maijke Willems en Jan Anthonis Beckers zijn in 1702 door het Franse leger zodanig uitgeplunderd dat zij niets hebben over gehouden als lege huizen, schuren en
van "kleren ontblote lichamen"."'
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Peter Pauwels is de helft van zijn koren kwijt geraakt; van zijn huis is het dak afgeworpen. De wanden, deuren en glazen zijn aan stukken geslagen.'5 '
Op 17-2-1703 worden door Staatse troepen paarden in beslag genomen van Frans
Daniels, Cornelis Janssen en Gertruijt, weduwe Jan Geraerts.'6'
Tussen 20 en 21 (februari?) 1704 komt 's nachts vanuit Strijp een partij Fransen
van omtrent 21 of 22 man in Zeelst.
Zij moeten eten en drinken hebben wat 7 gld. 14 st. kost. Ze hebben nog willen
afveerdigen 4 pistolen aan geld, wat de borgemeesters van Zeelst met "groot bidden en kermen" nog afmaken met 11 gld. 6 st.
De borgemeester wordt 's nachts ontboden. Als hij in het huis van de waard komt
wordt hij met de tromp van het roer op zijn hart gestoten.r)
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NOTEN
Tenzij anders aangegeven wordt hier verwezen naar Rechterlijk Archief Veldhoven, inv.nr.
40, berustend op het rayondepot Oirschot van het Streekarchief Regio Eindhoven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rijksarchief Noord-Brabant, Vergaderingen van het Kwartier Kempenland inv.nr.41
f. 504
f. 622
f. 702
f. 503
f. 633
f. 502
f. 507
f. 557
f. 564
f. 672
f. 812
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000 4 Zuid-Nederland 1838-1857. 1990
(Redactie: De afbeelding is een gedeelte van Topografische Kaart nr.51, verkend in
1840, gegraveerd in 1856)

14.
15.
16.
17.

f. 824
f. 508
f. 558 en 559
f. 616

VI.

KEMPISCHE CURIOSA 45
DE DATERING VAN EEN RAADSELACHTIGE
BOSSCHE SCHEPENAKTE
door J. Lijten

In zijn voorwoord bij de inventaris van het archief der kloosters Mariënkroon en
Mariëndonk door H. van Bavel 0. Praem. schreef rijksarchivaris Dr. L. Pirenne,
dat de auteur 'op ingenieuze wijze' meerdere raadselachtige zaken had opgelost.
Het kan daarom vermetel lijken een dergelijke ingenieuze oplossing te willen corrigeren. Toch waag ik het.
Het betreft de Bossche schepenakte, die voorkomt onder het inventarisnummer
451, regest nr. 584.
De rechtshandeling, waarbij sprake is van de overdracht van een jaarpacht uit de
tiende van Oirschot, is gepasseerd voor de Bossche schepenen, wier namen van
Bavel las als Jacobus Steenwegh en Martinus Goes. Deze laatste naam zal Goevy
moeten zijn, van wiens naam de laatste letters zullen zijn afgesleten, aangezien de
tekst, zoals van Bavel meedeelt, 'gedeeltelijk door vocht beschadigd is', want er
is geen Bossche schepen met de naam Goes bekend. De datering is: Datum vicesimo die mensis martii feria tercia post dominicam qua cantatur Judica anno
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, dus: 20 maart zijnde dinsdag na de vijfde zondag van de vasten 1431. Het klopt inderdaad, dat in het jaar
1431 20 maart dinsdag na de vijfde zondag van de vasten was. De moeilijkheid is,
dat de Bossche schepenen Paasstijl gebruikten, dat wil zeggen, dat zij de dagen
vóór Pasen 1431 nog 1430 noemden.
De oplossing, die van Bavel voorstelt, is, dat de dienstdoende klerk aan het jaartal
1430 per vergissing nog `primo` een' toevoegde. Ofschoon van Bavel deze
schrijffout 'overigens ook onwaarschijnlijk' noemt, lijkt het heel logisch. Maar
het klopt niet, want in het Bossche schepenjaar 1430/31 (1 oktober - 30 september) waren Jacob Steenwech en Maarten Goevy geen schepenen.
Hoe komen we dan aan een oplossing?
We zullen ervan uit moeten gaan, dat de akte is van een jaar, waarin 20 maart dinsdag na de vijfde zondag van de vasten (zondag Judica) was en waarin Jacob
Steenwech en Maarten Goevy schepenen waren. Nu valt Pasen na elf jaar dikwijls
weer op dezelfde dag. Elf jaar na 1431 viel Pasen weer op 1 april en dus dinsdag
na de vijfde zondag van de vasten weer op 20 maart. Onze eerste gok is raak: in
het Bossche schepenjaar 1441/42 waren Jacob Steenwech en Maarten Goevy
schepenen.
De klerk heeft dus niet de fout gemaakt om 'primo' toe te voegen, maar schreef
'tricesimo' in plaats van 'quadragesimo' (1431 in plaats van 1441). Hij zal in
gedachten nog in het voorgaande decennium geweest zijn.
Het lijkt mij duidelijk: de juiste datum van de akte is 20 maart 1442.
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a.

VII.

EEN TESTAMENT IN TRIPLO,
drie testamenten van Hendrick Martens de Biese

b.

Punten van overeenkomsten en verschil, die betrekking hebben op de vorm
van de testamenten en die derhalve een formeel karakter hebben en
Punten van overeenkomst en verschil, die betrekking hebben op de inhoud
van de testamenten, dus van een materieel/inhoudelijk karakter.

door H.J.M. Biezen
Inleiding.
Hendrick Martens Biesen (vaak in schepenacten ook 'de Biese' genaamd) is geboren te Zeelst en aldaar gedoopt op 26 november 1653". Hij was een zoon uit het
huwelijk van Marten Jansz. Biezen met diens 2' echtgenote Elisabeth Jansen
Boorts. Zijn grootvader, de Zeelster schepen Jan Jansen Biesen trad op als doophouder. Hendrick is zijn vader hij diens overlijden opgevolgd als pachter van de
Clarissehoeve 2 )
te Zeelst. Volgens de acte van boedeldeling, welke door de kinderen van Marten
Jansen Biesen in 1687 ten overstaan van schepenen werd opgesteld, werden diens
roerende goederen verkocht, met uitzondering van de meubelen, die aan Hendrik
toevielen. Deze hebben zich waarschijnlijk in het sterfhuis (de Clarissehoeve)
bevonden, waar genoemde Hendrik na de dood van zijn ouders is blijven wonen.
De onroerende goederen werden deels "met accoort ende consent van allen" en
deels "bij lotinghe" aan de verschillende erfgenamen toebedeeld. Zoals ook uit de
hierna besproken testamenten kan worden afgeleid is Hendrick ongehuwd (jonghman) is gebleven.
Hendrick, die in 1713 lid was van het Corpus van Zeelst (vermoedelijk als armmeester)" heeft driemaal in zijn leven een testament laten vervaardigen. Toen op
10 augustus 1703 voor schepenen zijn eerste testament') werd opgesteld was hij
bijna 50 jaar oud. Een jaar tevoren hadden Franse troepen nogal stevig huisgehouden in de Clarissehoeve, hetgeen - zoals door een tweetal schepenen officiëel
bij akte werd vastgesteld - een schadepost opleverde van ca. 1000 guldens5 ). Het
eerste testament releveert, dat Hendrick "ziek is en te bedde liggend, nogthans zijn
verstant is voltomen". Daaruit, en uit de tekst van het testament zou kunnen worden afgeleid, dat Hendrick een testament wilde maken omdat hij zijn einde voelde naderen. Het zou echter nog tot 5 april 1727 duren vooraleer hij in Zeelst op de
leeftijd van 73 jaar ter aarde zou worden besteld. Het tweede testament dateert van
24 februari 17146'; het derde van 20 maart 17257 '. Vermoedelijk is de pacht van de
Clarissehoeve door Hendrick in de periode tussen het eerste en het tweede testament beëindigd en heeft hij het onroerende goed gekocht, dat uiteindelijk (op
grond van het laatste testament?) door zijn erfgenamen is geërfd.
De 3 testamenten zijn te vinden in het oud-rechterlijk archief van VeldhovenZeelst-Blaartem, bewaard in het rayondepot Oirschot, in een tweetal boeken met
testamenten en boedelbeschrijvingen: V-RA 63 en 64. Veel van de pagina's van VRA 63, die zodanig zijn aangetast dat aan het begin en het einde van de regels af
en toe woorden zijn weggevallen, zijn aan het begin van deze eeuw gerestaureerd
met Japans papier. De boeken zijn in 1919 opnieuw ingebonden.
Ten aanzien van de drie testamenten is hieronder een analyse gemaakt voor wat
betreft verschillen en punten van overeenkomst. Bij deze analyse is een onderscheid gemaakt tussen:

ad a. Analyse van de formele verschillen en punten van overeenkomst.
1.

2.

3.

Vrome gedachten. Alleen het eerste testament wordt geopend met de aanroeping: "In den naem des Heeren onsen Godt Amen". Kennelijk is een
dergelijke openingszin een zaak van de secretaris. Na het aantreden van
Vitus van Vlodroph als secretaris van de schepenbank Veldhoven, Zeelst en
Blaarthem komt de zin niet meer voor, dus ook niet in de testamenten van
1714 en 1725. In tegenstelling tot de beide latere testamenten bevat
Hendrick's eerste testament ook een zin als: "naer seer devote recommandatie van sijne siele so wanneer die bij de wille Godts uit sijne sterffelijcke lichaem sal scheyden in hande van Godt almachtigh hem biddende dat
die om sijn H: lijden en bitter sterven van sijnen lieven soon Jesus Christus
onder sijnen grondelose barmhertighe wil aennemen en ontvangen also
overbrengende in sijn eeuwige goetheyt ende syn lichaem ter aerden met
een eerlijcke begraeffenisse naer sijn gelegenheit .... ". Met een verschillende mate (in de loop der jaren afnemende) intensiteit en breedsprakigheid
heeft Henrick "sijne siele in handen van Godt almachtigh gegeven". In
vrijwel gelijkluidende bewoordingen wordt in de 3 testamenten bevolen tot
"eene eerlijcke ende Christelijcke begraeffenisse naer sijnen staet".
De inleiding. De 3 testamenten hebben een vrijwel identieke inleiding,
waarin Hendrick wordt aangeduid als: "een eersamen jonghman, geboortigh van Zeelst". Alleen in het eerste testament wordt aangegeven dat
Hendrick een zoon is van Marten Jansen Biesen. Identiek is in de 3 testamenten het motief voor c.q. de aanleiding tot het opstellen van een testament: "overdenkende de broosheyt des menselijcken levens/natuere, de
seeckerheyt des doots en de onseeckerheden van de uren derselve, waarom
hij derhalve niet en wil uyt dese werelt scheyden sonder ende alvorens
gedisponeert te hebben over sijne tijdelijcke goederen hem van Godt deser
aerde verleent".
De gezondheidstoestand. De fysieke en mentale toestand waarin de testateur zich bij het opstellen van de teksten bevindt is in de 3 testamenten verschillend. In 1703 is hij: "sieck en te bedde leggende nochtans sijn verstant
ende memory sijn goet en machtigh sijn vijf sinnen te gebruycken". In 1714
heet het "eenighsints sieckelijck naer den lichaeme nochtanse onder de
mensen gaende ende oock sijn verstant ende sinnen is alles wel". In 1725
luidt dit deel van de tekst: "Gesont naer den lichaerne oock sijn verstant en
sinnen is alles wel machtigh". In de beide laatste testamenten wordt nog
toegevoegd: "soo ons (dat zijn dus de schepenen) claerlijck scheen". Het
mag enige verbazing wekken, dat iemand die in 1703 ziek te bed ligt, in
1714 ziekelijk is, in 1725, inmiddels 72 jaar oud, als gezond wordt aangemerkt.

93

92
4.

5.

6.

7.

Vroegere testamenten. De 3 testamenten (dus ook het eerste) verklaren
alle eerder gemaakte testamenten, codicillen etc. in algemene zin ongeldig.
In de beide laatste testamenten wordt meer specifiek een bepaling opgenomen die het vorige: "casseert annuleert doot ende te niete" verklaart.
De locatie. De 3 testamenten zijn opgesteld ten huize van Hendrick. De
schepenen kwamen naar hem toe. De terstamenten werden ondertekend
door 3 resp. 2 schepenen alsmede door de secretaris. Hendrick zelf ondertekent het eerste testament met zijn voornamen voluit: Hendrick Martens
Biesen (dus geschreven met n) en de beide andere alleen met zijn initialen:
H: M: Biese (dus geschreven zonder n). Zijn handschrift is redelijk netjes
en goed leesbaar. De 3 handtekeningen zijn duidelijk afkomstig van één en
dezelfde persoon.
Legaten. In verschillende bewoordingen wordt in de drie testamenten
gesteld, dat ten behoeve van de opgenomen legaten "eerst ende vooral guldens uitgeschooten ende betaelt worden uyt des testateurs sijn gereetste
goederen eerst ende alvorens imant den sterfludjse sal aenvaerden". Een
dergelijke voorziening was niet ongebruikelijk.
Diverse formele bepalingen. Op verschillende punten wordt in één of
meer van de testamenten vermeld, dat Hendrick uit vrije wil heeft gehandeld, dat hij zich het recht voorbehoudt zijn testament in de toekomst te
veranderen "naer sijn believen" en dat, als er ten onrechte bepaalde formele bepalingen niet in de tekst zijn opgenomen ("waren vergeten of versuymt") deze alsnog worden veronderstelt te zijn toegevoegd. De testamenten vormen zijn "laetsten en uytersten wille", waarbij hij wenst dat dit
sijn testament alleen sal plaetsgrijpen ende volcoomen effect corteren
gelijck eenigh testament van een Christenmens allerbest sal plaetsgrijpen
ende effect corteeren niagh".

2.

3.

4.

ad b. Analyse van de inhoudelijke verschillen en punten van overeenkomst.
1.

"De vendelen van 't gulde van Meervelthoven". Aan dit onderwerp wordt
in alle drie de testamenten aandacht besteed, zij het telkens in verschillende bewoordingen. Aanvankelijk wordt het vaandel vermaakt aan
Hendrick's neef Marten Jan Biesen, de ongehuwde zoon van Jan Martens
Biesen, schepen en borgemeester van Meerveidhoven, met dien verstande
dat het vendel na diens dood zal toevallen aan het gilde zelf. In het derde
testament wordt het vendel gelegateerd "aan de gulde van Meervelthoven
onder de selve als nu gebruyckt wordende, doch onder deese conditie, dat
Marten Jansen Biesen hetselve als vaendrager sal behouden sijn leven
lanck". Het desbetreffende gilde is het gilde van Onze Lieve Vrouw ter
Eyck, waarvan zowel mensen uit Zeelst alsook uit Meerveidhoven lid van
waren (het gilde behoorde bij de parochie van Zeelst/Meerveldhoven)8'. Na
de dood van Hendrick moet het vaandel - conform de bepalingen van het
testament - zijn overgedragen aan het gilde. Het verkeerde kennelijk niet
meer in een opperbeste staat, want in 1736 hebben alle leden van het gilde
relatief veel contributie moeten betalen vanwege het feit dat het vaandel
gerestaureerd moest worden"). Of de neef, Marten Jansen Biesen, nog als
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vaandrig is opgetreden vertelt de geschiedenis niet. Genoemde Marten is
op 23 maart 1759 te Zeelst begraven.
Bier voor het gilde. Bij zijn eerste testament heeft Hendrick twee tonnen bier
ter beschikking gesteld, dat op zijn begrafenis door de leden van het gilde
gedronken zou kunnen worden. In het 2' en 3' testament is deze royale geste
niet herhaald. Wellicht was Hendrick ten gevolge van zijn ziekte en met het
groeien der jaren wat verder van zijn vrienden in het gilde af komen te staan.
"De armen van Zeelst". Voor de armen van Zeelst "ende tot behoef van de
tafel der armen" werd in het eerste testament een bedrag uitgetrokken van
250 gulden eens. Deze zouden moeten worden betaald "uyt syne testateurs
gereethe effecten". Daarnaast ontvingen de armen "vijftig vaten rogge om
te backen, de helft aenstonts naer des testateurs doot doch de andere helft
drie maenden daernaer om dan te spijten en te backen voor de armen
alhier". In het tweede testament is het geldbedrag teruggebracht tot 150
gulden en is de toezegging van de rogge verdwenen. In het derde testament
valt aan de armen of de Tafel van de Heilige Geest van Zeelst toe: "een
stuck weyde genaemt den Langen Dijck gelegen ontrent Den Reysenden
Man" om hetzelve naer doot van haer testateur aenstonts met vollen rechte te connen ende moogen aenvaerden". Hendrick heeft in de periode tussen het 2' en 3' testament tweemaal schenkingen gedaan aan de "Armen".
Op 19 augustus 1715 een bedrag van 200 gulden"' en op 29 juni 1722 een
bedrag van van 100 gulden.' 2 )
Een geheime opdracht. Volgens het eerste testament ontvangt ene Lindert
Gerits Beysens na Hendrick's overlijden een bedrag van 100 gulden "om
daermede te doen so den testateur hem heeft belast sonder nochtans aen
iemant reeckening en bewys daer van te doen". Over dit punt wordt in de
beide andere testamenten niet gerept. Het gaat daarbij om Lenaert Gerits
Beysens, die als schepen het testament heeft medeondertekend. Hij was
koopman van beroep en vervulde daarnaast functies als schepen, president
van de schepenbank en borgemeester. Aangenomen moet worden dat hij
voor Hendrick een vertrouwensman was,
"De kinderen van Aert Cornelis tot Velthoven". Aan deze kinderen wordt
alleen in het eerste testament een bedrag van 50 gulden nagelaten. Aert
Cornelis was de echtgenoot van de al vóór 1687 overleden halfzuster van
Hendrick, Maeyken Martens Biesen, de dochter van Marten Jansen Biesen
en diens eerste echtgenote Geertruyt Paulus Peters. In de beide volgende
testamenten worden deze kinderen niet meer genoemd. Wél wordt
genoemd ene Jenneken van der Cruijcen, één van de dochters van Jacob
van der Cruijcen"' uit Veldhoven en die in het jaar 1714 wordt aangeduid
als dienstmeid. Haar wordt blijkens het testament van dat jaar een bedrag
toebedeeld van 15 gulden, tenzij ze uit haar dienst zou vertrekken vóór
Hendrick's dood. Daarnaast werd aan haar vader, die gehuwd was met
Cornelia Aerts, de dochter van Aert Cornelissen en Maeyken Martens
Biesen, in het testament van 1714 een bedrag toebedeeld van 50 gulden.
Hendrick was doophouder van één van de kinderen van Jacob van der
Cruijsen. In het testament van 1725 komt Jenneken echter niet meer voor.
Haar vader wél. Het bedrag dat hem werd toegewezen bedroeg toen nog
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slechts de helft van hetgeen hem eerder was toegezegd namelijk 25 gulden.
In tegenstelling tot het vermelde in het eerdere testament zouden bij overlijden van Jacob zijn nabestaanden de rechten op dit bedrag erven.
Rouwkleding voor de boden. Hendrick vermaakte in zijn eerste testament
aan ieder van zijn zes "boden" een bedrag van 15 gulden "tot een roucleet". Het betreft: Pauwels Martens, Maeyken Gijsberts, Lijsbeth
Gijsberts, Jan Driessen, Catrien de meid en Claes de schaapherder. Als echter deze bedienden de dienst zouden verlaten voor Hendrick komt te overlijden zouden ze van dit bedrag verstoken blijven. Uit het feit dat een dergelijke bepaling in de volgende testamenten niet meer voor komt zou kunnen worden afgeleid, dat Hendrick inmiddels de pacht van de (grote)
Clarisse hoeve van de hand zou hebben gedaan (hij was immers ziek),
waarna hij met minder personeel zou kunnen volstaan.
De "Spinster". In het eerste testament ontvangt Jacomijn Luijcas, die
wordt aangeduid als zijn spinster bij overlijden van Hendrick een bedrag
van 10 gulden voor eens. Deze bepaling vervalt zodra Jacomijn zou weggaan bij leven van de testateur.
Francijna Janssen. Zonder opgaaf van redenen of enige toelichting wordt
in het tweede testament (1714) aan Francijna Janssen "bij de testateur
wonende" (sic!) een legaat toebedeeld van 25 gulden.
"De outste meyt". In het testament van 1703 is - vanwege haar trouwe
diensten - een bedrag uitgetrokken van 500 gulden voor ene Maeyken
Gijsberts, die dan wordt aangeduid als "sijnen meyt". Daarnaast ontvangt
Maeycken "het beste bedt en sijn toebehoorte". In het testament van 1714
is de positie van Maeyken ingrijpend gewijzigd. Hendrick stelt dan "tot
sijnden universeelen erffgenaame des testateurs outste dienstmeyt haar
institueerende in volle rechte plene juris institutionis van alle haeffelijcke,
erffhaeffelijcke en erffelijcke goederen mitsgaders alle actien crediten
schulden en wederschulden gout silver gemunt en ongemunt". Al deze goederen mag Maeyken "blijven besitten in vollen rechte doch onder die conditie nogthans dat alle de gronden van erve naer doot van haer Maeyken
Gijsberts weederom sullen coomen ende devolveerende" op de familieleden van de testateur (zie hierna onder punt 10). Als Maeyken evenwel in
het huwelijk zou treden dan zal zij "bij de eerstcoomende verhuijsen naer
haeren trouwdach" deze gronden moeten afstaan aan de eigenlijke erfgenamen "de oogst bloot aen de stoppelen", dus na de volgende oogst.
Bovendien zal Maeycken in geval van een huwelijk alle overige geërfde
goederen (dus buiten de gronden) aan de eigenlijke erfgenamen moeten
overdragen. In het testament van 1725 wordt met de huwelijkskansen van
Maeyken kennelijk weinig rekening meer gehouden; dat onderwerp komt
daar niet meer aan de orde. Wél wordt dan rekening gehouden met de
mogelijkheid, dat Maeyken eerder zou komen te overlijden dan Henrick. In
dat geval worden haar broers en zusters of hun kinderen in de plaats van
Maeyken Hendrick's universele erfgenamen, uiteraard met uitzondering
van de erfgoederen, die dan vervallen op de familieleden. Na de opstelling
van het derde testament heeft Hendrick nog geld geleend aan ene Elisabeth
Gijsberts te Zeelst, vermoedelijk een familielid van Maeyken'''. Over de
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vraag, wie Maeyken Gijsberts eigenlijk was heb ik - ondanks verwoede
pogingen - op basis van de beschikbare informatie in het archief van Zeelst
geen duidelijkheid kunnen vinden. Een aantal vrouwen die de naam
Mayken Gijsberts dragen en die tussen 1725 en 1736 (zie hierna) te Zeelst
zijn overleden komen in aanmerking.
De famileleden. In het eerste zowel als in het tweede testament worden
genoemd "sijne suster en sijne susters en broers kinderen". In het derde
testament is Hendrick's zuster') kennelijk overleden. Er is dan nog slechts
sprake van "susters ende broeders kinderen en kintskinderen".
In het eerste testament zijn deze familieleden de universele erfgenamen. Er
zijn dan 2 aanvullende bepalingen. Om te beginnen krijgt een neef,
Pauwels Jan Martens'' een legaat van 25 gulden. Voorts blijkt Hendrick
borg te hebben gestaan voor zijn zwager Jan Geritst' voor een bedrag van
200 gulden. In het testament wordt bepaald dat dit bedrag moet worden
verhaald op diens erfenis. Deze beide aanvullende bepalingen komen in het
tweede testament niet meer voor. Neef Pauwels is dan overleden c.q. naar
elders vertrokken, terwijl Jan Gerits van Helmont in 1712 is overleden en
op 26 november van dat jaar in Zeelst is begraven. De erfenis is voor de
familieleden teruggebracht tot de "gronden" die zij eerst erven na de dood
van de universele erfgename, Maeyken Gijsberts. Zij erven dan "ider voor
sijn hooft ofte hooft voor hooft ider persoon evenveel". Het derde testament
wijkt slechts op twee punten af van het voorgaande. Het vermeldt nadrukkelijk dat de kinderen die Geraert Elyens heeft verwekt bij Hendrick's
nichtje, Geertruy Willems B iesen, voor wat betreft de erfenis in de plaats
treden van hun moeder. Verder wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat Maeyken vóór Hendrick zou kunnen komen te overlijden en worden ter zake regelingen getroffen (zie onder 9 hierboven).

De verdere ontwikkelingen rond de erfenis.
Zoals hierboven reeds werd gesteld is Hendrick in 1727 te Zeelst overleden en op
5 april van dat jaar aldaar begraven. Hoe het is afgelopen met de uitvoering van
bovengenoemde testamenten kan ten dele worden afgeleid uit een schepenakte
van 26 januari 173618 '. Op die datum is namelijk door de erfgenamen van Hendrick
Martens Biese (wie dat waren bleek helaas niet uit de desbetreffende akte)) aan
Henderick Willems van den Broeck verkocht:
*
een "huijs hof en aengelagh mitsgaders lant en groese genaamt het
Cobbeeck te Zeelst", samen groot 23 lopenzaad en 17 roeden, alsmede
*
vier percelen "gelegen onder den dorpe van Meerfelthoven" samen ca. 6
lopenzaad en 13 roeden.
Op deze erfenis bleken evenwel de volgende lasten te drukken:
*
300 gulden voor de Armen van Zeelst.
*
25 gulden voor de kinderen van Jacob van der Cruijsen.
*
80 gulden voor Marten Jacob Louwers.
*
93 gulden en 15 stuivers voor het Groot Gasthuis van Den Bosch.
*
een roggerrente van 1 vat en 3 kop rogge aan 't Geefhuijs te Den Bosch.
De koopsom bedroeg ca 48 gulden; samen met de lasten ca 585 gulden.
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Noch uit deze noch uit andere akten kon worden achterhaald hoe de afwijkingen
ten opzichte van het laatste testament konden zijn ontstaan. De relatie tussen
Marten Jacob Louwers en Hendrick kon niet worden vastgesteld. De legaten aan
Bossche instanties lagen weinig voor de hand. Slechts de bedragen die bestemd
waren voor de Armen van Zeelst (het bedrag lijkt wel hoog voor het stuk grond,
dat de Armen was toebedacht) en voor de familie van der Cruijsen passen in de
uiterste wil zoals die door Hendrick op 20 maart was opgesteld. Het is natuurlijk
mogelijk dat Maeyken Gijsberts na Hendricks's dood nieuwe elementen heeft toegevoegd aan Hendrick's testament. Evenzeer is het mogelijk dat Hendrick in de
periode tussen het derde testament en zijn dood in 1727 nog een vierde testament
op stapel heeft gezet. In de plaatselijke archieven kon echter voor geen van deze
beide opties een reële aanwijzing worden gevonden.
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Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot, DTB dopen Zeelst K 281, pag 25
Na de inname van Den Bosch (1629) en de vrede van Mijnster (1648) was de
Clarissehoeve, net als alle overige onroerende goederen van de Rooms Katholieke
kloosters, onteigend door de Republiek der Verenigde Nederlanden. De hoeve werd
sinds die tijd beheerd door de rentmeester der geestelijke goederen van de regio
Kempenland. In 1738 is de hoeve verkocht aan Jan van Gerwen, de zoon van de laatste pachter.
Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot: Veldhoven-Rechterlijk Archief
(V-RA) 17a, fol 226v, 229v-230v.
V-RA 63, fol 42r.
De Franse troepen waren in de regio in verband met de Spaanse Successieoorlog, die
duurde van 1701 tot 1714. Deze oorlog werd voor een deel te land gevoerd in de generaliteitslanden van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Inzet was de opvolging
van de kinderloze Karel 11 in de Spaanse erflanden.
V-RA 63, fol 103.
V-RA 64, fol 109.
Het gilde bestaat nog steeds. Naast het verlenen van onderlinge bijstand richtte het
gilde zich op boogschieten en andere folkloristische activiteiten.
Zie Manuaal van het O.L. Vrouwegilde van Zeelst en Meeerveldhoven anno 1762. De
aanwezige 47 leden moesten in dat jaar ieder 32 stuivers betalen.
Dit was een woonhuis/herberg te Zeelst. Het betreffende weiland had Hendrick op 16
februari 1705 gekocht voor de prijs van 120 gld. Zie V-RA 17a fol 79r.
V-RA 17a, fol 271r.
V-RA 17b, fol 42v
Jacob van der Cruijsse blijkt armmeester te zijn geweest in Veldhoven. V-RA 16 fol
181v en 182v.
V-RA 18a, fol 40.
Dit moet zijn geweest Hendrick's zuster Catharijn, die gehuwd was met Joest Thomas
van de Mispelblom/Mispelen.
Het betreft een zoon van Jan Martens Biesen, Hendrick's broer. Pauwels komt in 1703
wél, in 1708 echter niet meer voor in de lijst van hoofdgelden. Hij moet dan dus niet meer
in leven zijn geweest, danwel om andere redenen niet meer in Zeelst hebben gewoond.
Jan Gerits van Helmont, alias de Schoenmaker, die getrouwd was met Geertruyt
Martens Biesen, de zuster van Hendrick.
V-RA 20, fol 14.

