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VOORWOORD 

De laatste jaargang ! 

In 1989 is het streekarchief Zuid-Oost Brabant, met een hoofdvestiging in 
Eindhoven en een rayondepot in Oirschot, onderdeel geworden van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Eind 1997 heeft het bestuur van 
het SRE besloten om de vestigingen in Eindhoven en Oirschot samen te voegen in 
een nieuw te bouwen pand aan de Eindhovense Raiffeisenstraat. De start van de 
nieuwbouw vond plaats in december 1998 en volgens de planning zal de opleve-
ring in december 1999 plaatsvinden. 

Dit betekent dat het rayondepot in Oirschot begin 2000 zal worden opgeheven. 
Eén van de konsekwenties daarvan is, dat CAMPINIA, verzorgd door het rayon-
depot, zal ophouden te bestaan. In het lopende reorganisatieproces wordt wel 
gedacht aan een nieuwe uitgave. Deze uitgave zal dan betrekking hebben op het 
hele werkgebied van de dienst (15 gemeenten) en niet alleen op de drie gemeen-
ten Oirschot, Best en Veldhoven, vanouds het werkgebied van het voormalige 
Streekarchivariaat Noord-Kempenland, later het rayondepot van het Streekarchief 
Regio Eindhoven. 

Geachte abonnee, voor u ligt de eerste aflevering van de 29e en laatste jaargang 
van CAMPINIA. 
Het leek het ons het beste om u hiervan nu reeds op de hoogte te stellen. 
De redactie 

N.B. 
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De fragmentarische gegevens, waarover we beschikken, laten in de verste verte 
geen volledige lijst van pastoors toe. Véér 1400 zijn we enkel aangewezen op 
enkele toevallige vermeldingen, maar ook na 1400 zijn de gegevens verre van vol-
ledig tot de tijd, dat er parochie-archieven bewaard zijn. 
Daarnaast moeten we rekening houden met het in de middeleeuwen wijdverbrei-
de misbruik, dat degene die werd aangesteld tot pastoor, niet zelf deze functie ver-
vulde, maar zich meestal liet vervangen door een priester, die daartoe door hem 
werd aangewezen en - gewoonlijk karig - gesalariëerd. 
Rond 1300 bestond dit misbruik reeds lang, zoals blijkt uit de regeling, die het 
Luikse kapittel trof in 1306," waar althans de ergste uitwas van dat misbruik wordt 
verboden, dat namelijk de pastoor-in-naam van jaar tot jaar telkens een andere ver-
vanger aanstelde, wat voor de parochianen natuurlijk irriterend was. 
In Meerveldhoven heeft vanaf ca. 1300 tot ca. 1550 de benoemde pastoor zich in 
de regel laten vervangen. Ofschoon er voor Zeelst en Meerveldhoven gewoonlijk 
afzonderlijke pastoors-in-naam waren, heeft meestentijds dezelfde priester als ver-
vanger het pastoraat van Zeelst en Meerveldhoven tegelijk waargenomen, zoals 
dat bij meerdere kleine, dicht bij elkaar gelegen parochies gebeurde. Hij zal dan 
in Zeelst, als grootste van de twee parochies, gewoond hebben. 

De bronnen 
Naast weinige toevallige vermeldingen van een pastoor van Meerveldhoven kun-
nen we slechts steunen op een reeks van - ook slechts fragmentarisch bewaarde - 
aartsdiakenale registers. Deze registers zijn in de jaren tussen 1400 en 1570 door 
de aartsdiakens van Kempenland, een der grootste regio's van het uitgestrekte 
Luikse bisdom, aangelegd ter boeking van aan hen betaalde of verschuldigde 
bedragen van boeten en leges. Deze bronnen zijn - in bewerking naar parochies - 
uitgegeven door Juten en Bannenberg c.s.') en gebruikt door Dr. A.J. Bijsterveld in 
zijn (monnikenwerk) dissertatie naar personen, waarbij hij nog zoveel mogelijk 
beschikbare andere bronnen verwerkt heeft? Voor de tijd na 1570 kunnen we 
beschikken over het werk van Schutjes,

4
) steunend op de archieven van het bisdom 

's-Hertogenbosch en die der diverse parochies. 
De gegevens betreffende de pastoors van véér 1570 zijn practisch geheel ontleend 
aan de drie eerstgenoemde publicaties, die van 1570 tot 1870 aan Schutjes en de 
latere aan het parochie-archief. Alleen waar gegevens aan andere bronnen ont-
leend zijn, wordt dit afzonderlijk vermeld. 
Voor de tijd, dat de pastoor-in-naam zich liet vervangen door een andere priester, 
geven wij twee lijsten met namen. De eerste lijst vermeldt de pastoors-in-naam, 
die nauwelijks door de parochianen gekend zullen zijn. De tweede lijst vermeldt 
de vervangers, die door de parochianen als pastoor beschouwd zullen zijn. Voor de 
mogelijkheid van verwijzing geven we elke bekende pastoor-in-naam en vervan-
ger een nummer. De pastoors-in-naam en hun ons bekende vervangers krijgen het- 



? 1536 - 1537 ? ? 1536 - 1537 ? 

16. Henricus Borchouts 
2.(N) Henrik van Antwerpen') 

? 1326 ? 

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

4.(N) Thomas van Nijnse1
8

) 
? 1364 ? 

5.(N) Peter van Rosvelt
9
' 

? 1390 - 1405 '? 

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

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

6.(V1) (Z) Henrik Dekens 
? 1421 ? 

6.(V2) (Z) Dirk van der Horst 
1427 - 1442 

6.(V3) Mr. Bartholomeus Godfriedsz. v.d. Velde 
1443 - 1445 ? 

17. Laurentius Mathijssen 
1612 - 1616 

18. Joannes Hennoset 
1616 

19. Hubertus van Laerhoven 
1616 - 1636 

20. Joannes Leijten 
1636 - ? 

Vanaf enige tijd na 1648 tot 1859 hebben de pastoors van Zeelst tevens de 
parochie van Meerveldhoven bediend. 
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zelfde nummer met de toevoeging (N) voor de pastoor-in-naam en (V) voor de 
vervanger. Indien een pastoor-in-naam meerdere vervangers gehad heeft, krijgen 
deze hetzelfde nummer met (V1) of (V2) enz. toegevoegd. In elk van de twee lijs-
ten kunnen bepaalde nummers ontbreken, omdat de personen ons niet bekend zijn. 
De meeste vervangers vervingen ook de pastoor-in-naam van Zeelst en woonden 
daar. Dit wordt aangeduid door achter het teken (V) (V1) of (V2) enz. nog het 
teken (Z) te voegen. 
Onder de namen van de personen vermelden we voorzover mogelijk de jaren, 
waarin zij in functie waren. Dikwijls zijn de personen ons enkel bekend door de 
vermelding in één jaar. De mogelijkheid, dat de betreffende persoon al eerder in 
functie is geweest, duiden we aan door een vraagteken véér het (eerste) jaartal; de 
mogelijkheid, dat hij nog later heeft gefunctioneerd door een vraagteken achter het 
(tweede) jaartal. 
Ingeval een benoemde pastoor zelf heeft gefunctioneerd, krijgt hij een nummer 
zonder toevoeging van (N) of (V). 
Eventueel bekende bijzonderheden aangaande de genoemde personen worden ver-
meld na de lijst onder hun respectieve nummers. 

PASTOORS VAN MEERVELDHOVEN 

1. Alfgers' 
815 - ? 

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

PASTOORS-IN-NAAM VERVANGERS 

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

14. Jan Martens van Steensel 
? 1556 - 1571 ? 

15. Gerard Corstiaans 
? 1593 - 1608 

1608 - 1612 

7. Jan van der Horst 
1457 - 1485 ? 

8.(N) Henrik van de Loo 
? 1497 ? 

10. Dirk van Beerwinkel 
? 1510 ? 

11.(N) Walter Boets 

heeft vermoedelijk zelf gefunctioneerd 

9.(V) Martinus Petrusz. Laureyssen 
? 1501 ? 

heeft vermoedelijk zelf gefunctioneerd 

11.(V) Goeswyn Herberts 
? 1519 - 1524 ? 

12.(N) Henrik van Breugel 
? 1530 ? 

13.(N) Willem Heesters 

? 1523 - 1524 ? 

12.(V) Bartholomeus van 
Acht ? 1530 ? 

13.(V) Frans Evers 



21.(Z) Michael Heusch 
? 1684 - 1691 

22.(Z) Joannes van Bree 
1691 - 1715 

23.(Z) Peter Tegenbosch 
1715 - 1742 

24.(Z) Gerardus van Houtert 
1743 - 1745 

25.(Z) Guilielmus Petrusz. Vervorst 
1745 - 1748 

26.(Z) Vincentius Dams 
1748 - 1758 

27.(Z) Petrus Christiaansz. Davids 
1758 - 1804 

28.(Z) Joannes Kuijpers 
1804 - 1825 

29.(Z) Joannes Vervoort 
1825 - 1859 

Tijdens het pastoraat van Joannes Vervoort in Zeelst werd in 1859 weer een eigen 
pastoor voor Meerveldhoven benoemd. 

30. Adrianus van Sleeuwen 
1859 - 1872 

31. Petrus van Schendel 
1872 - 1899 

32. Jacobus Pompen 
1899 - 1902 

 

De Lamberniskerk aan de Po1kesiraai, schen door landmeter Hendrik Verhees, 
op 29 aug. 1788 33. Augustinus Henricus Maria Goossens 

1902 - 1915 

34. Leonardus Everardus Verhoysen 
1915 - 1922 

35. Josephus Jacobus van Laarhoven 
1922 - 1936 
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36. Martinus van de Ven 
1936 - 1967 

37. Antonius van Heijningen 
1967 - 1970 

38. Petrus Cornelis Maria Rijken 
1970 

39. Bernardus Henricus Johannes van de Sanden 
1970 - 1996 

40. Fredericus Martinus Lambertus Ouwens 
1996 - heden 

Ad 6.(N) 
In 1421 staat mr. Dirk Batenzoon (Viator), kanunnik van het Luikse kapittel van 
Sint Lambertus en notaris van de aartsdiaken van Haspengouw, vermeld als 'rec-
tor in Merefelt'. Wij veronderstellen, dat hij rector is geweest van de toen ver-
moedelijk pas opgerichte Mariakapel. Deze kapel wordt in 1473 wel 'noviter erec-
ta"pas opgericht' genoemd, maar dat kan zijn, omdat ze véér die tijd nooit in de 
pouillé's vernoemd is. Dirk Batenzoon heeft geleefd tot 1438. 
Jan de Louwe, afkomstig van Bladel, staat in het Latijn genoteerd als Johannes Leonis 
(de Leeuw). Vermoedelijk is 'de Louwe' de dialectische uitspraak geweest van 'de Leeuw' 
Ook in 1421 is Johannes Huermeesters genoemd als pasroor-in-naam van Meer-
veldhoven. Mogelijk is Jan de Louwe door zijn vervanger Iluermeester' genoemd; wij 
zouden zeggen: huurbaas: de pastoor-in-naam, die hem als vervanger had ingehuurd. 

Ad 6.(V2) (Z) 
Dirk van der Horst was na 1442 fungerend pastoor in Veghel. Hij verkocht samen 
met zijn natuurlijke zoon Jan, ook priester, voor schepenen van 's-Hertogenbosch 
een jaarpacht van 2 mud rogge uit de tiende van Zeelst aan de bestuurders van de 
Mariakapel in Meerveldhoven.'"

) 
 Hij zal in de tijd, dat hij waarnemend pastoor was 

van Zeelst en Meerveldhoven, deze pacht gekocht hebben. Of zijn natuurlijke 
zoon Jan, die in 1473 priester was, reeds tijdens zijn pastoraat in Zeelst en 
Meerveldhoven was verwekt, is onzeker. Hoewel de Mariakapel van Meerveld-
hoven in 1473 nog 'pas opgericht' wordt genoemd, had zij blijkbaar al zoveel 
overgelegd, dat zij deze pacht kon kopen. 
Het is natuurlijk verleidelijk, om te denken, dat Jan de natuurlijke zoon van Dirk 
van der Horst, de Jan van der Horst (7) is, die van 1457 - 1485 ? pastoor van 
Meerveldhoven was, maar we hebben daarvoor geen enkele zekerheid. 

Ad 10. 
Wat Dirk van Beerwinkel betreft het volgende. Paulus van Beerwinkel (zijn broer 
?) was van 1510 - 1524 benoemd pastoor van Zeelst, waar hij ook functioneerde. 
Mogelijk heeft Dirk bij hem ingewoond en van Zeelst uit de parochie Meerveld-
hoven bediend, wat de gewone gang van zaken was. 
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Ad 15.  
Gerard Corstiaens wordt door Schutjes vermeld vanaf 1597, maar d.d. 1593.07.15 
wordt in het protocol van Waalre-Valkenswaard reeds een 'heer Gerardt pastoor 
van Merefelt' genoemd, zodat wij aannemen, dat zijn pastoraat in dat jaar of eer-
der begonnen is."' 

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

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

Ad 18.  
Joannes Hennoset, afkomstig uit Granville, was blijkbaar een zeer wispelturig per-
soon. Hij was korte tijd in Breugel en in Berchem geweest, werd op 22 maart 1616 
geïnstalleerd als pastoor in Meerveldhoven en was daar na twee maanden weer 
vertrokken, zodat zijn opvolger op 1 juni 1616 geïnstalleerd kon worden.

2
) 

Ad 19.  
Hubertus van Laerhoven had ook de bevoegdheid van notaris, zoals blijkt uit de 
vermelding van een door hem vervaardigd authentiek afschrift van de lijst van vor-
deringen van het altaar van het H. Kruis en O.L.Vrouw in de kerk van Veldhoven. 

Ad 32. 
Pastoor Jac. Pompen werd na 3 jaar pastoraat in Meerveldhoven door de bisschop 
benoemd tot zijn vicaris generaal. 

Ad 36.  
Pastoor M. van de Ven was voor zijn benoeming in Meerveldhoven secretaris 
geweest van de bisschop. Hij werd in 1937 tevens deken van het dekenaat Bladel, 
in welke functie hij in 1962 bij de oprichting van het dekenaat Veldhoven naar dat 
dekenaat overging. Sinds 1940 was hij ook kanunnik van het kathedraal kapittel. 
Per 1 april 1967 kreeg hij eervol ontslag als kanunnik, deken en pastoor, waarna 
hij tot zijn dood op hoge leeftijd in 1981 in Meerveldhoven woonachtig bleef. 

Ad 37.  
Pastoor A. van Heijningen was tevens deken van Veldhoven maar werd reeds in 
1970 overgeplaatst als deken naar Nijmegen. 

Ad 38.  
Pastoor P. Rijken overleed slechts enkele maanden na zijn benoeming door een 
noodlottig ongeval. 

Ad 39.  
Pastoor B. van de Sande was eveneens vanaf 1982 deken van Veldhoven. 



12 

Ad 40. 
Pastoor F. Ouwens fungeerde aanvankelijk onder supervisie van deken F. de Kort 
van Zeelst en werd in 1998 tot pastoor benoemd. 

NOTEN 

1. Besproken in 'De oudste geschiedenis van Meerveldhoven`, in het vorige nummer van 
Campinia. Zie bijlage III. 

2. G.C.A. Juten, Consilium de Beke. 
G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, ed. De oude dekenaten Cuijk, Woensel en 
Hilvarenbeek in de 15"- en 16"-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland, 
2 dl. en supplement, Nijmegen 1968/70. 

3. A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen kerk en wereld: De pastoors in Noord-Brabant 
1400 - 1570, Amsterdam 1993. 

4. L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, dl. V, Sint-
Michielsgestel 1876. 

5. Zie het voorgaande nummer van Campinia. Gezien de aard van het accoord veron-
derstellen we, dat Alfger ook metterdaad het pastoraat heeft uitgeoefend. 

6. We vonden hem enkel vermeld in de akte voor schepenen van 's-Hertogenbosch van 
verkoop aan de Tafel van de H. Geest te 's-Hertogenbosch van goederen te Riel onder 
Zesgehuchten d.d. 1326.11.07. Deze bezittingen waren deels leen van het domkapit-
tel te Luik, welk deel werd overgedragen 'per manum domini Henrici de Antwerpen 
investiti de Mirfelt"door bemiddeling van heer Henrik van Antwerpen pastoor van 
Meerveldhoven'. 
A.C.M. Kappelhof, Het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch, 
Regesten van oorkonden deel 1, 's-Hertogenbosch 1980, regest nr. 161. Investitus = 
benoemd pastoor. 

7. In A.R.A.Brussel, Archieven van de rekenkamers te Brussel, nr. 45038, cijnsregister 
van Oerle van 1340, fol. 38' wordt een cijns vermeld, verschuldigd door `dominus 
Arnoldus quondam investitus de Miervelt"heer Arnold vroeger pastoor van 
Meerveldhoven'. 

8. Thomas van Nijnsel (geschreven: Neysel) pastoor van Mcrvelt wordt genoemd als 
legataris in het testament d.d. 1364.05.21 van Deliana weduwe van Gielis Gerlachs: 
H.J.M. van Rooij, Het oud-archief van het Groot-ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, 
's-Hertogenbosch 1963, regest nr. 74. 

9. Peter van Rosvelt wordt reeds in 1390 genoemd als `investitus de Mierfelt' in het 
Bosch' protocol nr. 1178, fol. 365". Wij zijn ervan uitgegaan, dat hij de Petrus is, die 
in 1400 ook als pastoor-in-naam wordt genoetnd. 

10. Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Bosch' protocol van 1473, nr 1242, fol. 200'. 
11. S.A.R.E, R.A. Waalre-Valkenswaard, nr. 109, lol. 57" 
12. De akten van installatie van Hennosset d.d. 1616.03.22 en van Hubertus van 

Laerhoven d.d. 1616.06.01 door deken Jac. F. van Lieshoudt van het dekenaat 
Eindhoven zijn bewaard als bijlagen bij de kerkerekening van dat jaar. 

13. S.A.R.E, i(ayondepot Oirschot, Oud-archief van de gemeente Veldhoven, nr. 4687, 
blz. 66. In dit 'Armenboek' v 'n ca. 1635 staat naast de administratie van de vorderin-
gen van de Tafel van de H. Geest van Veldhoven-Zonderwijk o.a ook de administra-
tie van vorderingen van het altaar van het 11. Kruis en O.L.Vrouw in de kerk van 
Veldhoven, die begint met een afschrift van een authentiek afschrift van een eerdere 
lijst van vorderingen, vervaardigd door 'Hubertus Laerhoven notarius publicus et pas-
toor in Meerfelt'. 
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Aantekening bij 'De oudste geschiedenis van Meerveldhoven` 
in het vorige nummer van Campinia (blz. 156-168) 

Naar aanleiding van de formulering in de akte van 1306 van het Luikse kathedra-
le kapittel (bijlage III) veronderstelden wij, dat de parochie Meerveldhoven pas 
kort voor 1306 aan dat kapittel was gekomen. 
Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld was zo vriendelijk om ons vanuit Leuven erop te atten-
deren, dat de parochie Meerveldhoven waarschijnlijk reeds in het begin van de 
twaalfde eeuw door de kanunnik en aartspriester Sigifridus aan het kapittel 
geschonken was, zoals hij vermeld heeft in zijn studie over Duizel in het 
Noordbrabants Historisch Jaarboek van 1996. Zie onder. 
In dit licht zal de opmerking betreffende 'vroeger tijden' erop duiden, dat de 
genoemde misstand reeds eerder aan het kapittel gesignaleerd was, maar dat er 
toen niet adekwaat op gereageerd is, welke fout nu gecorrigeerd wordt. 

Dr. A.J.A. Bijsterveld, Dusella villa Taxandrie. Een drietal onopgemerkte oor-
konden betreffende Duizel uit de elfde en dertiende eeuw', in Noordbrabants 
Historisch Jaarboek 13 (1996), blz. 156 - 207. Vermeld in noot 118. In L'obituaire 
de la cathédrale Saint-Lambert de Liège (Xl - XV siècle), Bruxelles 1991, p. 100 
is genoteerd: IX kalendas augusti. Commemoratio fratris nostri Sigifridi archi-
presbyteri qui dedit nobis Marsfelt cum ecclesia dotata et IIII mansos in Rieclo et 
III mansos et III bonuaria in Radulphi curte. Deze persoon is vermoedelijk de in 
1118 en 1121 vernoemde aartsdiaken en aartspriester Sigifridus. 

drs. J.P.J. Lijten 
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*** Boekaankondiging *** 

Op 28 januari jl. verscheen in boekvorm het resultaat van een onderzoek naar de 
historie van de St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven. 
Vanouds her bepaalt een kerkgebouw het centrum van een nederzetting. Zo refe-
reert het voormalig kerkterrein aan de Polkestraat te Meerveldhoven nog aan het 
dorpsmidden van die plaats. Door de bouw van een nieuwe kerk, begin vorige 
eeuw, op een perceel elders in het dorp schoof het centrum mee en verloor het 
gebiedje bij de Polkestraat zijn centraal 'gezicht'. 
De herkenbaarheid als historisch centrum van Meerveldhoven dreigde nadien ver-
loren te gaan. 
Dit proces werd versneld door de realisatie van een grootschalig nieuwbouwplan 
dat door de gemeente Veldhoven begin zeventiger jaren in gang werd gezet. 

Aanvankelijk werd door de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) het 
plan opgevat om voorafgaande aan het uitwerken van een geschiedkundige studie 
over de Lambertuskerk van véér 1800, het voormalig kerkterrein aan de Polke-
straat aan een nauwkeurig archeologisch onderzoek te onderwerpen. Tijdens een 
tweetal vroeger ondernomen opgravingscampagnes waren vragen onbeantwoord 
gebleven en op veel achteraf gestelde vragen zou misschien nog een (concreet) 
antwoord kunnen worden gevonden. Helaas liet de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek aan de gemeente Veldhoven weten geen toe-
stemming te geven voor een nieuw archeologisch onderzoek. 

15 
Toch lukte het de auteurs om, in archieven en andere geschreven bronnen, een 
stukje plaatselijke kerkgeschiedenis op te sporen en tot een geheel samen te stel-
len. In de tekst wordt onder meer ingegaan en verband gelegd tussen oorkonden 
uit omstreeks 800 en 1300, de archeologische bevindingen van de Merovingische 
begraafplaats (gelegen bij Den Ekkerman) en het kerkterrein aan de Polkestraat. 
Uit het studiemateriaal dat niet direct in de tekst kon worden verwerkt zijn twee 
suppementaire hoofdstukken samengesteld die achterin het boek zijn opgenomen. 
Het betreft: een beschrijving over de parochiekerken en Mariakapellen van 
Meerveldhoven en een lijst van pastoors van Meerveldhoven. 

Het boek, formaat A4, 40 pagina's, 17 afbeeldingen en kaarten, literatuuropgave, 
illustraties en bijlagen, verschijnt als deel 9 in de serie 'Cultuurhistorische ver-
kenningen in de gemeente Veldhoven'. De publicatie is samengesteld door 
J.F.C.M. Bijnen en drs. J.P.J. Lijten en heeft als titel `De St. Lambertuskerk aan de 
Polkestraat, een geschiedkundig onderzoek'. Het is verkrijgbaar â f. 17,50 bij 
boekhandel Verhagen, Provincialeweg 64 en City Centrum, Pleintjes 64, te 
Veldhoven. 
Toezending is mogelijk na overmaking van f. 22,50 (dit is inclusief f. 5,- ver-
zendkosten) op giro 728050 t.n.v. Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. 

Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven is een reeks arti-
kelen/rapporten rakende de historie en de cultuurhistorie van de gemeente 

. Veldhoven. 
In deze reeks zijn verschenen: 
1. Archeologische verkenning van het laatmiddeleeuws kerkgebouw te Wintelre. 
2. `...  in minute opgemaakt, is verleden...': Schets over het notariaat in 

Veldhoven van verleden naar heden. 
3. Veldhoven 70. 
4. De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en historische 

bijzonderheden. 
5. De oude kerkhof in d'Ekker te veldhoven: een archeologische verkenning. 
6. Veldhoven 50 jaar vrij: 18 september 1944/1994. 
7. Monumenten in Veldhoven: achtergronden en bijzonderheden. 
8. Veldhoven: Historische Spiegeling. 
9. De St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven: een geschied-

kundig onderzoek. 
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II. OIRSCHOTTENAREN IN AMERIKA 

door F. Schoots 

In het midden van de 19e eeuw vertrokken vanuit Noord-Brabant een groot aantal 
personen naar Noord-Amerika (Verenigde Staten). Dr. H. van Stekelenburg heeft 
in zijn onderzoek naar landverhuizing uitgebreid aangetoond dat het hierbij voor-
al ging om personen uit Oost-Brabant, de Kempen en Noordwest-Brabant (vooral 
Klundert en Zevenbergen). Oirschot, gelegen in de Kempen, vormde hierop dus 
geen uitzondering. Volgens de landverhuizingslijsten, in te zien op het ARA, ver-
huisden uit Oirschot naar Amerika, tussen 1848 en 1877, in totaal 73 personen. 
Hiervan zouden er elf terugkeren. Het grootste gedeelte vertrok in de jaren 1854 
en 1855. De Oirschotse landverhuizers gingen voor zover bekend naar de staat 
Michigan en dan vooral naar de stad Detroit. Vertrekpunt was meestal de haven 
van Antwerpen of de haven van Rotterdam. 
"Het ging hierbij vooral om kleinere boeren. arme ambachtslieden en dagloners. 
Het belangrijkste motief om de grote sprong te wagen was vaak verbetering van 
het bestaan. Die sprong was door goede voorafgaande informatie, maar vooral 
door de blijvende band met familie, buurt- en streekgenoten minder gewaagd dan 
men geneigd is te veronderstellen"." 

Eén van de eerste Oirschotse reizigers moet broeder Arnoldus van den Heuvel 
geweest zijn. Hij vertrok in 1846 naar de Jezuïeten in de staat Missouri en was 
werkzaam als missionaris. Zes jaar daarvoor was hij al eens in de Verenigde Staten 
geweest als deelnemer aan een expeditie georganiseerd door de Belgische 'mis-
sieondernemer' de Nef.

2
' 

Het meest sprekende voorbeeld is echter de bekende stoelenmaker Cornelis 
Teurlincx die in 1848 al naar Detroit vertrok en er zijn eigen bedrijfje opzette. 
Deze pionier keerde echter in 1858, mede •veroorzaakt door de economische 
depressie, alweer terug in Oirschot en werd met zijn zwager Hendrik Meijers 
grondlegger van een bedrijf dat nog steeds 'Amerikaanse' stoelen fabriceert: 
Teurlincx-Meijers". Andere families uit Oirschot die de oversteek waagden waren 
de familie Messing, de familie van Erp, de familie Huijskens en de familie Van 
Weert. In het kort verging het beide laatstgenoemde families als volgt. 

Lambertus Huijskens moet een avontuurlijk man geweest zijn. Op 30 juli 1855 
vertrok hij, op 53-jarige leeftijd, met zijn vrouw, vijf kinderen en één schoonzoon 
naar de Verenigde Staten. Het zou een 35-dagen durende reis worden, per zeil-
schip naar New York en daarna rwhting Detroit. 
Huijskens was toen al twee keet getrouwd geweest en had 11 kinderen uit zijn eer-
ste huwelijk. Daarnaast was hij er in geslaagd tijdens zijn tweede huwelijk, met 
Henrica van de Laak, twee kinderen te verwekken bij zijn dienstmeid: Cornelia 
van Weert. Zij zouden op 11 mei 1855 in Oirschot in het huwelijk treden. 
Aangekomen in Detroit, verbleef het gezin korte Lijd in een hotel. Huijskens kon  

zich dit gemakkelijk veroorloven doordat hij voor zijn vertrek een groot deel van 
zijn bezittingen had verkocht voor in totaal 8776 gulden.

4
) 

Huijskens had voor zichzelf en zijn vrouw een soort geldbuidel laten maken die 
beide ten alle tijde om hun middel droegen. Omdat niet al het geld in de buidels 
paste had hij ook nog een geldkistje laten maken voor de rest:

9
' 

In Detroit aan gekomen maakte Huijskens kennis met de Belgische zakenman, Jan 
Corrion. Deze Corrion haalde Huijskens over naar Bay City, net als Detroit gele-
gen in de staat Michigan, te komen.

6
) 

Tegenwoordig is Bay City groter dan Amsterdam, maar toentertijd (de plaats werd 
in 1836 gesticht) was het een kleine gemeenschap in opbloei waar werd gehandeld 
in hout, vis en zout. 
Huijskens bouwde er een gelukkig en gezond bestaan op en overleed op 90-jarige 
leeftijd. Zijn dochter Maria Huijskens, uit de relatie met Cornelia van Weert, kon 
eveneens goed aarden in de Verenigde Staten. Zij huwde tweemaal, kreeg 19 kin-
deren en overleed in Bay City op 86-jarige leeftijd. 

De broer en zuster van Cornelia van Weert: Peter en Anna (in de staat van land-
verhuizingen 'Maria' genoemd) volgden twee jaar later haar voorbeeld. Beide 
kwamen, natuurlijk op aanraden van hun zuster, ook in Bay City terecht. 
Anna van Weert, vergezeld van haar twee kinderen die waren voortgekomen uit 
buitenechtelijke relaties, wist een normaal bestaan op te bouwen. Zij huwde in 
Amerika met een andere emigrant en overleed in Bay City op 26-11-1893. 
Adriaan, één van de twee kinderen, huwde in de Verenigde Staten met de 
Nederlandse Van Hameien. Afstammelingen van hen wonen nog steeds in Bay 
City. 

Met Peter van Weert liep het slechter af. Een verhaal waar elke soap-liefhebber in 
Nederland van zou watertanden. 
Hij was voor zijn verhuizing naar de Verenigde Staten in Nederland getrouwd met 
Gijsberdina Nelissen uit Empel. Het echtpaar had drie kinderen, waarvan de laat-
ste in Bay City werd geboren. Peter, die schoenmaker was kon zijn gezin goed 
onderhouden. Zijn vrouw was echter een andere mening toegedaan. Zij wist een 
andere emigrant: Peter van Gestel, zover te krijgen haar man te vermoorden. 
Daarna zouden zij kunnen trouwen. Peter van Gestel trapte met open ogen in de 
val. 
Op 31 januari 1859 vermoordde hij Peter van Weert in het huis van zijn zuster 
Cornelia. Getuige de zes schotwonden ging hij daarbij niet halfslachtig te werk. 
Het voorval ging dan ook niet onopgemerkt voorbij. Nog nooit had er in de korte 
geschiedenis van het stadje een moord plaatsgevonden en het nieuws haalde dan 
ook uitgebreid de krant.' Van Gestel verdween voor levenslang achter de tralies en 
Gijsberdina Nelissen trouwde ene Antonius Walraven, tevens een emigrant van 
Nederlandse afkomst. Voorwaar een echte `crime passionnelle'. 

1 
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NOTEN 

1. Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 
1820-1880, Dr. H.A.V.M. van Stekelenburg - Stichting Zuidelijk Historisch Contact: 
Tilburg, 1991 - Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel 
LXXXVII, p. 178-179. 

2. idem, p. 141 
3. zie De familie Teurlincx en hun stoelen- en wieldraaiersambacht, door H. Teurlincx 

in Campinia, 100 (jan. 1996), blz. 155 e.v.) 
4. Landverhuizing 	, p. 175 
5. Artikel van Mark E. Morand in de Bay City Times van 2 oktober 1934 waarin Maria 

Huijskens vertelt over haar leven naar aanleiding van haar 84e verjaardag. 
6. idem. 
7. History of Bay County, Michigan, 1883, p. 60 en Bay City Journal, 4 januari 1866 

(gepubliceerde brieven van Peter van Gestel aan openbaar aanklager James Birney). 

Met dank aan dhr. Patrick van Wert, Surprise, USA, voor het aanleveren van de docu-
mentatie. 

III. BEWONINGSGESCHIEDENIS HUIS DE WERELD 
nu MOLENSTRAAT 8, OIRSCHOT 

door H. Mijland 

Geeft de serie artikelen 'Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zeventiende 
tot de twintigste eeuw'* informatie over de belastingplichtige bewoners en de 
daarvoor vastgestelde oppervlakten van de percelen; dit artikel wil meer vertellen 
over het doen en laten van de eigenaren en bewoners. 

De eerste, met zekerheid terug te vinden, bewoner van dit huis is vôér 1660 gere-
gistreerd in de archieven." Het is Henrik Dijrex van Roij, zoon van Dirck 
Henricx van Roij en Heiltje Andries Geerit Goossens. Het huis is vermoedelijk 
van zijn ouders en wordt door hem gehuurd. Dit baseer ik op zijn jeugdige leef-
tijd. Ofschoon zijn doopinschrijving niet in Oirschot te vinden is, moet hij, afgaan-
de op de doopdata van zijn broer en zussen, in 1634 of later geboren zijn. Henrick 
sterft jong, begin 1659.

2
' 

Volgens aantekening in bovenbedoeld verpondingsboek wordt de nieuwe bewoner 
zijn broer Goossen Dircx van Roij. Goossen of Gossuinus trouwt in 1661 met 
Maria Petrus van BoxteP' en zij zullen dan in de Molenstraat zijn gaan wonen. Bij 
de erfdeling van de ouders van Goossen in 1680 wordt hij eigenaar van het pand. 
In de akte wordt het huis aldus omschreven: huis met de achterliggende tuin, groot 
circa 10 roijen, 'gelegen in de Haij- of Molenstraete, in de Kerkhof tegenover de 
Lieve Vrouwekercke'. De hier opgegeven oppervlakte komt aardig overeen met de 
351 vierkante meter, gemeten bij de invoering van het kadaster. In de verpon-
dingskohieren is tot nu toe sprake van 4 roijen, wat neer komt op ongeveer 132 
vierkante meter.

4
) 

Het huis is hoogst waarschijnlijk door vererving in het bezit gekomen van Maria 
van Roij, dochter van Goossen en Maria Petrus van Boxtel. Een overlijdensdatum 
van een van haar ouders heb ik niet kunnen vinden. Maria trouwt in 1688 met 
Antonius Petrus van Beers.

5
' 

Het huis raakt in de periode dat zij het bezitten in verval. Dit blijkt uit de omschrij-
ving in de akte van transport", opgemaakt naar aanleiding van de executoriale ver-
koop in 1714. Deze verkoop vindt plaats op verzoek van de rentmeester van het 
kapittel van Oirschot, vanwege de achterstallige betaling van een rente van twee 
en een halve gulden per jaar. 

De nieuwe eigenaar wordt voor f 134 Willem Peters van den Hagelaar. Hij heeft 
het huis opgeknapt en er waarschijnlijk een herberg van gemaakt. Dit maak ik op 
uit de tekst van de latere akten. Daarin wordt het huis omschreven als 'het huijs 
daer jegenwoordigh de Werelt is uijthangende'. De uitbating van deze herberg 
verpachtte Willem onder meer aan Gerrit Hanssen.7) 
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Gerrit Hanssen is op 
[.1 

 september 1720 koper van de herberg met bijbehorende 
hof voor bijna drie keer de prijs die Willem heeft betaald. Willem en zijn echteg-
note Willemijn Peters van Dijcks' hadden kennelijk goede relaties met de koper, 
aangezien Willemijn na het overlijden van haar man Gerrit Hanssen en Andries 
Schepens machtigt om haar boedel te beheren.

9
) 

Gerrit Hanssen is afkomstig uit Aldenhoven in het Land van Gulik en trouwt 
Ariaentje Willem van Berendoncq. Na haar overlijden hertrouwt hij in 1726 met 
de minderjarige, andersdenkende Anna Barbara Castere of Gasseringh, die gebo-
ren is te Altsttten in Zwitserland." Het huwelijk is zowel ten overstaan van de 
schepenen als van de pastoor gesloten. 
Gerrit is een ondernemend baasje. In de zelfde periode dat hij De Wereld exploi-
teeert, heeft hij ook het Sint-Joris-Gasthuis met bijbehorende hoeven en landerij-
en in pacht."' Door onenigheid over zijn verplichtingen als pachter beëindigt hij 
die pacht waarschijnlijk in 1729. Het beheer van zijn goederen verloopt later ook 
minder goed dan hij mag wensen. In 1746 laat de rentmeester van het Oirschotse 
kapittel namelijk beslag leggen op zijn onroerende goederen. Evenals bij Antonius 
van Beers worden zijn goederen, wegens achterstallige betaling van een jaarlijkse 
rente van twee en een halve gulden, hij executie verkocht.''' 

Bij deze verkoop komt het huis aan Dirck Arnoldus van Houtum, geboortig van 
Woensel, van beroep commies van de Brabantse landtol. Hij trouwt in 1713 te 
Oirschot met Ida, dochter van Nicolaas Hendrick Hoppenbrouwers.''' Uit dit 
huwelijk zijn twee kinderen geboren. Ida is vermoedelijk in het geboortejaar van 
hun tweede kind of kort na de jaarwisseling overleden. Dirck hertrouwt namelijk 
in mei 1716 met Johanna, dochter van Rijck Bu(ij)1, geboren in Idem in het land 
van Kleef."' Dit echtpaar krijgt drie kinderen. Dirck is kennelijk sterker dan zijn 
levenspartners. Ook Johanna sterft vrij jong. Dir& trouwt in 1726 voor de derde 
keer. Ditmaal met de uit Den Bosch afkomstige Adriaantje van Ingen of Enghen.'

5
' 

Zij hebben vier kinderen. Adriaantje is evenmin een lang leven gegund. In 1734 
trouwt Dirck nogmaals. Ditmaal heeft hij zijn bruid in Wouw gevonden. Het is 
Elisabeth de Haen, die hem op 5 september het ja-woord geeft') Dit huwelijk wordt 
gezegend met vijf kinderen, waaronder een tweeling. Zijn vierde echtgenote zal 
Dirck echter niet overleven. Hij wordt op 7 mei 1754 in de St. Petruskerk begraven. 

Elisabeth erft krachtens hun testament alle bezittingen, dus ook huis De Wereld. 
In de jaren dat Dirck er gewoond heeft, is er het nodige veranderd. Het voorheen 
als huis en hof omschreven perceel, wordt bij de verkoop omschreven als: huis De 
Wereld, achterhuis en stal, met een hof waarachter een 'somerhuijs' is gelegen."' 

Elisabeth verkoopt dit huis in 1760 aan Hendricus Franciscus Clercx, vice-pre-
sident schepen en brouwer, voor f

. 
 975.

18
' Waarschijnlijk heeft Hendricus niet in dit 

huis gewoond, aangezien hij op het moment van de koop reeds twee huizen in 
bezit heeft. Vermoedelijk wilde Hendricus dit huis graag snel kwijt. Hij verkoopt 
het namelijk in 1768 voor bijna vierhonderd gulden minder aan een oud-officier.

19
) 

De nieuwe eigenaar wordt Abraham Daniel Prince, gepensioneerd luitenant van 
het regiment van kolonel De Chambrier. Abraham is geboren te St. Blaise in het 
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hertogdom van Neuchatel te Zwitserland en aldaar gedoopt op 18 januari 1718.
20
' 

Abraham is samen met zijn vrouw Alexandra Klant eind april, begin mei 1768 
vanuit Oss naar Oirschot gekomen.'" Eind november van dat jaar verwerft hij De 
Wereld. Volgens het zelfde lidmatenboek vertrekken zij in 1780 naar Haarlem. 

Samuel Davids Roost, slager en koopman te Oirschot, koopt het huis in 1780 van 
Abraham Prince."' Salomon is waarschijnlijk in 1749 te Oirschot geboren."' Hij 
trouwt daar met Clara Alexander, afkomstig uit Metz, in het jaar waarin hij De 
Wereld koopt. In 1820 doet hij ten behoeve van zijn dochters afstand van zijn roe-
rende en onroerende goederen. Een paar dagen later neemt zijn schoonzoon Levi 
Philip Levies wel de verplichting op zich om zijn schoonvader levenslang bij hem 
in te laten wonen en in zijn levensonderhoud te voorzien.

24) 
 Samuel is een lang 

leven beschoren. Hij sterft op 9 februari 1839. 

De dochters van Samuel en Clara zijn Marianne, gehuwd met Samuel Levi 
Groenewoud, en Sara, gehuwd met Levi Philip Levies. Zij verwerven het pand in 
de Molenstraat in 1820. Samuel en Marianne Levi-Roost wonen dan te 
Valkenswaard, wat hen er toe brengt hun helft in het huis aan Levi en Sara te ver-
kopen."' Bij de aanleg van de kadastrale administratie rond 1832 staat Levi Philip 
Levis dan ook als eigenaar te boek onder artikelnummer 402. Huis De Wereld 
wordt in sectie F het volgnummer 821 toegekend. Uit het bevolkingsregister is op 
te maken dat er in dit huis meerdere personen wonen. Naast Levi, zijn vrouw en 
kinderen, woont er uiteraard zijn schoonvader Samuel David Roost en verder 
Benjamin en Jacob Wolff, Mozes Levi Groenewoud en een dienstmeisje. 
Vermoedelijk gaat Levi met zijn gezin in 1835 in de Nieuwstraat wonen, omdat 
hij dan daar een huis met leerlooierij koopt."' 

Mozes Groenewoud, een zoon van Samuel Levi en Marianne Samuel Roost, 
koopt het pand in 1839.

27  De koopsom bedraagt f 800. Hij is getrouwd met 
Elisabeth Hartog. Mozes heeft aan de Molenstraat een manufactuur- en kruide-
nierswinkel gehad. Daarnaast is hij actief als slager, leerlooier en een aantal jaren 
als verkoper van de voorlopers van de staatsloten. Veel baat heeft hij kennelijk niet 
gehad bij al deze activiteiten, als we tenminste afgaan op zijn faillissement. In 
februari 1879 worden al zijn goederen door de curator verkocht."' 

Het huis brengt dan wel een mooi bedrag op. Jan Cornelis Smulders, winkelier 
te Oirschot, koopt het voor f 2615. Over Jan Cornelis' activiteiten in Oirschot heb 
ik geen sporen kunnen vinden. In het notarieel archief is wel de verkoop van het 
huis De Wereld terug te vinden, maar waarom is niet te achterhalen. 

De koper is Wilhelmus van de Ven, horlogemaker te Oirschot, die bijna honderd 
gulden meer voor het huis betaald dan Jan Smulders.

2
'" Uit het bevolkingsregister 

blijkt dat Wilhelmus, geboortig uit Middelbeers, enige jaren eerder met Johanna 
Carolina Vervoort is getrouwd. In oktober 1911 vertrekt het gezin naar Bergeijk. 
Tien jaar later keert het vanuit Eindhoven terug naar Oirschot. Weer tien jaar later 
gaan zij hun geluk beproeven in Amsterdam. 
Volgens aantekening in het kadaster heeft er in of kort vffir 1890 een gedeeltelij- 
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ke sloop van het pand plaats gevonden. Vermoedelijk betreft dit een van de aan-
of bijbouwen. 

Voordat Wilhelmus uit Oirschot vertrekt, heeft hij zijn huis verkocht (1911) aan 
Adrianus van de Ven, schoenmaker in Oirschot, die het echter koopt ten behoeve 
van Johanna Maria Smits."' Met zekerheid heb ik niets over haar kunnen vinden. 
Vermoedelijk is zij een dochter van bakker Josephus Johannes Smits en Elisabeth 
van Esch. Haar vader overlijdt eind februari 1910. De aankoop van het huis kan 
dan te maken hebben met de erfenis.''' 
Onder haar artikelnummer (4446) in het kadaster staat aangetekend, dat er in 1913 
een verbouwing heeft plaats gevonden. Aan te nemen is dat het pand toen, of eer-
der, zijn huidige vorm gekregen heeft. Johanna verkoopt het huis in 1924 aan 
Adrianus Louwers, timmerman in Oirschot."' 

Voor de latere bewoners van dit pand zijn genoemd in het eerder genoemde arti-
kel in Campinia. 

NOTEN 

Gepubliceerd in Campinia vanaf de eerste jaargang. Dit pand is onder nummer 55 
opgenomen in de vijftiende jaargang (1985) pag. 81-84. 

1. Henrick Dijrcx van Roij is gezien het handschrift tijdens het aanleggen van dit oud-
ste verpondingsboek ingeschreven (Verpondingsboek Kerkhof !, folio 122). Het aan-
maken van dit register zal dan v66r 1660 zijn gebeurd, aangezien Henrick met grote 
waarschijnlijkheid op 20 januari 1659 is begraven (DTB 32.05). 

2. In de RK-doopboeken van Oirschot zijn vanaf 1635 tot en met 1648 één broer en vijf 
zussen van Henrick te vinden. Zijn ouders zijn eind 1634 getrouwd. Henricus is ech-
ter niet te vinden in de jaren 1634 tot en met 1652. (DTB Oirschot 32.02 - 32.04) 

3. RK-trouwboek nr. 32.05. RK-begraafboek 32.05. 
4. Oud-rechterlijk archief Oirschot (ORA), inv.nr. 219, tol. 317, akte dd. 15 feb. 1680. 

[In dit artikel zijn de inventarisnummers aangehouden, zoals die zijn toegekend in de 
destijds door het rijksarchief in Noord-Brabant gemaakte inventaris, tenzij anders is 
vermeld] 

5. RK-trouwboek nr. 32.08, 29 juni 1688. 
6. ORA Oirschot, inv.nr. 240, fol. 23vo, akte dd, t, tori 1714. 
7. ORA Oirschot, inv.nr. 241, fol. 259vo. Dat liet pand een herberg is, valt mede op te 

maken uit een procesverbaal uit 1736 (ORA Oirschot, rubriek 2.11.11 [nieuwe inven-
tarisatie]). Dit procesverbaal is opgemaakt vanwege een verwonding die Gerrit 
Hanssen heeft opgelopen. Hierin wordt hij nader aangeduid als 'hospes in de Werelt'. 

8. RK-trouwboek nr. 32.08, datum 12 feb. 1696. 
9. ORA Oirschot 267, f. 342, akte dd 25 mei 173 I . 
10. RK-trouwdoek nr. 32.28, 26 feil 1726. Hierin i.voidt haar achternaam als Castere 

geschreven. Schepentrouwboek ,,r 32.28. 5 feb. 1726, waarin de andere spelling voor-
komt. Hierin wordt als haar geboorteplaats Aïstedt genoemd. Altstatten is de meest in 
aanmerking komende plaats. 

11. ORA Oirschot, inv.nr. 269, tol. 228, akte dd. b dee. 1741. 
12. ORA Oirschot, inv.nr. 270, fol. 246, akte dd. 10 sept. 1746, en rol. 248vo, akte dd. 21 

sept. 174b. De verkoop vond plaats op 23 jan. 1747 (idem, inv.nr. 270, fol. 293vo). 
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13. RK-trouwboek nr. 32.08, 9 juli 1713. Kinderen (vermeld worden in dit artikel de kin-
deren, die in de huidige klappers op de DTB-boeken voorkomen): 1714 Maria 
Theresia; 1715 Hendrina. 

14. Schepen- en RK-trouwboek nr. 32.28 schrijfwijze Bul (31 mei 1716) resp. 32.08 
schrijfwijze Buijl (.. juni 1716). Kinderen: 1717 Joanna Maria; 1718 Arnoldus 
Thomas; 1722 Ida. 
Haar geboorteplaats is vermoedelijk het huidige Uedem bij Goch, of mogelijk 
Rindem bij Kleve. 

15. Adriaantje is een dochter van Lambert. De familienaam wordt in het schepentrouw-
boek als van Ingen geschreven (32.28) en in het RK-trouwboek als van Enghen 
(32.08). De huwelijksdatum is 15 dec. 1726. Hun kinderen zijn: Joanna Maria 1727; 
Gijsberta 1729; Jacobus 1731; Aldegonda 1732. 

16. In het schepentrouwboek (nr. 32.29) wordt haar vader Claes genoemd. In hun testa-
ment, verleden op 5 oktober 1752 voor notaris J.F. Walraven te Helmond, staat 
Elisabeth Anthonisse de Haen. Dit testament in afgeschreven in RA Oirschot 249, f. 
202vo. Kinderen zijn: Gertrudis Elisabeth 1735; Jasparina en Catharina 1737; 
Adriana 1739; Aldegonda 1746. 

17. ORA Oirschot 250, f. 12, transport van 14 nov. 1760. 
18. Transportakte zie noot 17. In deze akte wordt mede bepaald, dat het huis vrij zal 

mogen wegen door de poort tussen huis De Wereld en het huis van Hendrick van 
Achel. In de vorige transporten is sprake van 'wegen van recht'. 

19. Zie Verpondingsboek Kerkhof deel III f. 57 en ORA Oirschot 251, f.131, transport 
van 23 nov. 1768. 

20. ORA Oirschot, inv.nr. 275, fol. 223vo, verklaring uit jan. 1773. 
21. In het register van lidmaten en attestaties van de NH-gemeente Oirschot zijn hun atte-

staties te Oss afgegeven op 26 april en op 9 mei 1768 te Oirschot ingeschreven 
(Archief NH-gemeente, lidmatenregister 1742-1918, fol. 25). 

22. ORA Oirschot 253, f. 266, akte dd. 6 sept. 1780. 
23. Zie ook: Jacques Mijland, Joodse bedrijvigheid in Oirschot 1730-1915, in: Campinia 

27 jrg (1997) 49-96, m.n. 61-64. 
24. Notarieel archief (NA) Oirschot, inv.nr. 5217 aktenr. 171 dd. 17 juli 1820 en aktenr. 

175 dd. 20 juli 1820. 
25. NA Oirschot 5217, aktenr. 182 dd. 25 juli 1820. 
26. NA Oirschot 5232, aktenr. 253 dd. 7 aug. 1835. Bij de volkstelling in 1839 woont hij 

ook op een ander adres. 
27. NA Oirschot 5236, aktenr. 844 dd. 27 mrt. 1839. 
28. NA Oirschot 2026, akteners. 32 en 38 dd. 24 febr. 1879. 
29. NA Oirschot 2029, aktenr. 26 dd. 23 apr. 1887. 
30. NA notaris Mertens, aktenrs. 151 en 157 dd. 26 juli en 2 aug. 1911. 
31. Bevolkingsregister Oirschot 1910-1920. 
32. Vanaf hier zijn de gegevens ontleend aan de kadastrale administratie en de bevol-

kingsadministratie. De notariële archieven zijn toi en met 1915 aan de archiefdienst 
overgedragen. 
Daarbij dient men er rekening mee te houden, dat overgangen in eigendom en veran-
deringen aan de opstallen minstens één jaar later bij het kadaster zijn geregistreerd. 
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den 19 stuivers en 1 penning van Gerit van Cleijnenbreugel voor afval van 
eikebomen, na aftrek van twee geleverde eikeboompjes gepoot op de 
gemeenten en na aftrek van verteer"'. 
Barbara is overleden te Best op 18-4-1624. Gerrit overlijdt te Best in juni 
1631. De kinderen delen op 5-7-1631 de nalatenschap"'. 

IIa Hendrick Geraerts VAN CLEIJNENBREUGEL, geboren omstreeks 1584, 
trouwt met Ursula Rutgers Verhoeven. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Rutger. Hij testeert op 9-12-1670'

9
', en wordt te Best begraven op 24-12-

1670. 
2. Margaretha, trouwt voor de pastoor te Best op 17-11-1636 met Willem 

Henrick Aerts Houbraecken. Zij testeren op 5-5-1670
20

). 
3. Jenneke, trouwt voor de pastoor te Best op 2-3-1638 met Sebert 

Goossens van de Venne, van Liempde. Sebert leent op 17-1-1654 f 50 
van zijn zwager Rutger Henrix van Cleijnenbreuger. 

4. Adrianus, ged. Best 13-12-1613, begr. Best 2-7-1695. 
5. Elisabeth, ged. Best 24-8-1616, trouwt voor de schepenbank van 

Oirschot op 21-1-1650 met Henrick Martens van Roij. Het kerkelijk 
huwelijk was al op 25-11-1649 te Best gesloten. 

6. Helena, ged. Best 24-8-1618, trouwt voor de pastoor te Best op 4-2-1646 
met Willem Henrick van Taertwijck, ged. Best 25-11-1618, zoon van 
Henrick Arnoldus en Agnes Wouters Hoppenbrouwers. Uit dit huwelijk 
zeven kinderen"). Willem bezit een huis tegen de St. Odulphuskerk, dat 
hij op 22-11-1661 verkoopt aan Tholof van Cleijnenbreuge1

23
. 

7. Joannes, ged. Best 22-6-1623, begr. Best 12-8-1698. 
8. Barbara, ged. Best 14-5-1625, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 

30-1-1665 met Mathijs Dirck Hoppenbrouwers. 
Van zijn ouders erft Hendrick het "brouwhuijs mette brouwgetouwe" te 
Verrenbest

24
). Hij is tapper te Best'. Op 16-9-1658 huurt hij een weiveld te 

Verrenbest van Henrick Boelaerts
26

). 
Henrick en zijn vrouw maken op 12-8-1661 hun testament voor notaris Johan 
Goossens

27
. Vijf dagen later, worden Handerick Gerrits en zijn vrouw samen 

te Best begraven. 
De kinderen van wijlen Henrick Gerts van Cleijnenbreugel transporteren als 
erfgenamen van Merieke Gerts van Cleijnenbreugel "haere moeijtjes" op 24-
5-1670 de Portersacker onder Verrenbest aan Gijsbert Pauwels van 
Croonenborgh'''. 

IIb Tholof (Odulphus) Gerits VAN CLEIJNENBREUGEL, geboren omstreeks 
1591, trcuwt met Catharina Andriessen Timmermans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Andreas, ged. Best 25-12-1614. 
2. Petrus, ged. Best 22-6-1616. Jan Dielis van de Vleuten en Cornelis 

Geerits van de Morselaer attesteren in 1652 dat Peter "gaende buijten de 
vrijheijt sijne kostwinning en arbeijdt soo in Tielderwaert en andere pla-
etsen" verricht"). Peter Tholof van Cleijnenbreugel, trouwt voor de sche- 
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penen van Oirschot op 15-2-1662 met Maeijke Joorden Goorts van den 
Heuvel. Volgens zijn huwelijksakte is hij 40 jaar, en woont hij te Hauften. 
Hij wordt begraven te Best op 26-1-1679. 

3. Magdalena, ged. (als Margaretha) Best 22-3-1618, trouwt voor de pas-
toor te Oirschot op 7-1-1644 met Cornelius Gerardus van de Maerselaer 
(alias van Haaren), zoon van Gerardus Jan en Elisabeth Goortse Goorts. 

4. Joannes, ged. Best 18-8-1619, volgt Illa 
5. Henricus, ged. Oirschot 15-2-1624, volgt Mb 
6. Barbara, ged. Oirschot 7-1-1626, trouwt voor de schepenbank van 

Oirschot op 13-10-1654 met Aert Roeland van Eeckerschot, ged. 
Oirschot 27-2-1625, zoon van Rolandus Everardus en Anna Arnoldus 
Verhoeven. Als weduwe hertrouwt ze voor de dominee te Oirschot op 1-
2-1671 met Lambert Cools Aerts, weduwnaar van Maijke Martens. Op 3-
2-1678 transporteert Evert Roeland Eeckerschot een hooibeemd te 
Verrenbest aan Berbera Tholofs van CleijnenbreugeV). 

Catharina wordt begraven te Oirschot op 19-7-1626, "hebbende ses kijnderen 
gecregen bij Odulphus ende oock eenige maar weinige erff. en haeffelijke 
goederen". Tholof sluit op 17-9-1632 voor de schepenen een huwelijkscon-
tract met Maria Leenaert Lenaert Moijses (Wichmans), de weduwe van 
Hendrick Dirck Toirkens"'. Bovendien sluit Tholof een accoord met Goijaert 
Andries Timmermans en Henrick Gerrits van Cleijnenbreuger, de momboi-
ren over zijn onbejaarde voorkinderen. Maria brengt haar enige zoon Dirk 
Toirkens mee in haar tweede huwelijk. Dirk groeit op in het gezin van 
Tholof"). 
Op 1-3-1632 transporteert Henrick Anthonis Verrooten een stuk akkerland te 
Verrenbest aan Odulphus Gerrits van Cleijnenbreuge1

34
). 

Odulph is volgens het verpondingsregister van de Kerkhof in 1640 eigenaar 
van het huis de Ster op de hoek van de Rijkesluistraat met de markt

35
'. 

Odulph en Maria maken op 19-10-1652 hun testament
361
. Maeijke is kort 

daarna overleden. 
Tholof verklaart in 1663 met Willem Jans Schepens voor de notaris, dat Peter 
Frans Heuvelmans, hoevenaar, gunstig bekend staat en genoeg gegoed is om 
een lening van 150 gulden af te sluiten"'. 
Odulph maakt op 9-4-1667 een nieuw testament

3
". 

Vlak voor Tholofs dood, op 19-6-1668 sluiten zijn kinderen met Dirck 
Toirkens, hun halfbroer, een accoord"'. 
Tholof wordt begraven te Oirschot op 6-7-1668. De kinderen en erfgenamen 
van wijlen Tholof Geraerts van Cleijnenbreugel en Catharina Timmermans 
delen op 17-10-1668 de nalatensehar. Zoon Hendrick erft het huis de Ster. 
Nog op 22-4-1669 discussiëren de kinderen van Cleijnenbrug en Dirck 
Henrick Toirkens over de inhoud van het testament van hun ouders

47
. 

Ilc Joannes Gerardus VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt met Agnes, dochter 
van Jan (Gerit) Alaerts Scheepens en Meriken dochter Peter Jans van de 
Maerselaer. Jan deelt op 25-2-1640 mee in de nalatenschap van zijn schoon-
ouders"'. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
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1. Henricus, ged. Best 1-5-1629, volgt IIIc 
2. Maria, ged. Best 16-9-1630. 
3. Gerardus, ged. Best 3-4-1632, begr. Best 11-8-1654. 
4. Maria, ged. Best 21-11-1634, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 

28-1-1662 met Jan Lambert Peters van Collenborch. Hun kinderen zijn 
Jenneke en Maria. Jan Lambrechts van Collenberch maakt op 19-5-1664 
zijn testament"'. 

5. Peter, ged. Best 17-2-1637, volgt IlId 
6. Joannes, ged. Best 18-3-1639, begr. Best 19-4-1659. 
7. Andreas, ged. Best 20-12-1641, volgt IIIe 
8. Barbara, ged. Best 18-11-1643, trouwt voor de schepenen van Oirschot 

op 25-1-1672 met Henrick Henrick Anthonis van Houdt, alias 
Waersgaren, die naar zijn beroep ook MEULENMEESTERS wordt genoemd. 
Henrick is ged. Best 15-12-1646 als zoon van Henricus Antonius Judocus 
en Elisabeth. Zij wonen te Woensel. Hun dochters zijn Maria en Jenneke, 
die getrouwd is met Joos Alberts van de Berck. Barbara is weduwe in 
1680

44
'. Zij hertrouwt op 12-12-1683 te Oirschot met Jan Peter 

Beselmans, weduwnaar van Maria Jansse, uit Zeelst. 
Jan koopt op 21-1-1632 een stuk akkerland te Verrenbest van Aert Gijsbert 
van Croonenborcr). 
Op 12-4-1644 leent hij 400 gulden aan de gemeente Oirschot"'. 
De vrouw van Jan Geridt van Cleijnenbreugel is tapster te Best"). 
Henrick en Andries, zoons van Jan van Cleijnenbreugel verklaren op 27-3-
1663 dat zij Cathelijn Lodewijck hebben gezien ten huize van hun vader, en 
dat zij Elisabeth Frans Hoppenbrouwers gezien heeft in slechte toestand"). 
Op 3-4-1663 verhuurt Jan een stede, gelegen aan de Heuvel te Oirschot aan 
Evert Roelant Eeckerschot"). 
Jan en Agnete maken op 20-10-1665 hun testament.'"). Jan wordt nauwelijks 
twee maanden later, op 8-12-1665, te Best begraven. Neeske verhuurt als 
weduwe op 31-12-1669 een stede aan Dielis Adriaen Suetrix'". 
De kinderen delen in 1677 de nalatenschap van hun ouders, nadat hun moe-
der Agneeske afstand gedaan van de tocht in de onroerende goederen

52
). Zij 

woont in het "grooten woonhuijs" te Verrenbest, dat Peter krijgt toebedeeld. 
Agnes wordt begraven te Best op 4-10-1680. 

IIIa Joannes Odulphus VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 18-8-1619, trouwt 
voor de pastoor te Best op 4-2-1646 met Aleijdis Geraerts de Roij, ged. Best 
8-4-1623, dochter van Mr. Geraert Daniels de Roij, smid en uurwerkmaker, 
en Jenneke Jan Aert Scheijntjens'. Voor het huwelijk wordt dispensatie ver-
leend wegens bloedverwantschap in de vierde graad. 
Hun kinderen zijn: 
1. Daniel, ged. Best 16-1-1647, volgt IVa 
2. Andreas, ged. Best 26-9-1649. 
3. Nicolaus, ged. Best 7-12-1652. 
4. Cathelina, ged. Best 16-9-1655. 
5. Anna, trouwt voor de dominee te Oirschot op 20-7-1692 met Jan Peters 

van Cronenborgh. 
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6. Gerritge, trouwt voor de dominee te Oirschot op 7-10-1685 met Jacob 
Huijberts van Roij. 

Van zijn zwager Jan Geraerts de Roij de jonge erft Jan op 10-2-1665 een huis, 
hof en boomgaard onder Verrenbest". 
Joan Odulph van Cleijnenbreugel en Allegonda, zijn vrouw, testeren op 23-
8-1669

55
' 

De kinderen delen op 6-3-1681 de nalatenschap"). Anna en Geeritgen zijn 
nog minderjarig: als hun momboiren treden op Henrick Tholofs van 
Cleijnenbreugel en Jan Geerits de Roij. 
Aleijdis wordt begraven te Best op 21-9-1681. 

IIIb Hendrick Tholof VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Oirschot 15-2-1624, 
trouwt als weduwnaar voor de schepenen te Oirschot op 4-10-1650 met 
Cathelijn Dielis Vlemminx, ged. Oirschot 10-8-1624, dochter van Dielis 
Nicolaas, H. Geestmeester, en Elisabeth Peter Wouters van de Ven"'. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Egidius, ged. Oirschot 31-8-1651, volgt IVb 
2. Catharina, ged. Oirschot 24-4-1654. De Boxtclse kanunnik Joannes 

Timmermans is haar doopgetuige. 
3. Andreas, ged. Oirschot 20-2-1656, begr. Best 4-2-1682. 
4. Gerardus, ged. Oirschot 21-2-1658. 
5. Maria, ged. Oirschot 26-6-1660. Zij trouwt voor de dominee te Oirschoi 

op 11-12-1695 met Jan Jansse Juwens uit Strijp. Hun kind is: Joannes, 
ged. Oirschot 19-3-1697. 

6. Elisabeth, ged, Oirschot 4-8-1662. 
7. Anna, ged. Oirschot 30-7-1664. 
8. Joanna, ged. Oirschot 26-1-1667, trouwt voor de schepenen te Oirschot 

op 2-2-1694 met Jan Mathijsse van Roij, ged. Oirschot 18-5-1666, zoon 
van Mathias Petrus en Joanna Walterus van de Schoot. Zij wonen te 
Straten. Joanna wordt begraven te Oirschot op 17.-1-1720. Jan wordt 
begraven te Oirschot op 23-9-1741. De kinderen delen op 2-10-1745 de 
nalatenschap"). Die kinderen zijn: Hendrick, Mathijs, Jenneke (tr. Jan 
Dielis van Cuijk), Barbara (tr. Jacobus Philips Snellaers), Theresia (tr. 
Claes Peter Thomas), Anneke (tr. Merten Dircksc Meeuwisse) en Peter 
(wonende te 's-Gravenmoer). Zij delen goederen gelegen te Notel en 
Straten. Merten erft het huis te Straten. 

In 1652 verklaart notaris Johan van Oeckel, dat drie weken na de geboorte 
van zijn zoon Claes een grote brand is geweest bij Henrick van 
Cleijnenbreugel, waarbij 16 huizen afbrandden. Hij vermeldt tevens, dat hij 
met vrouw en kind in "grote benoutheijt" is geweest'''. 
Hendrick en Cathelijn maken op 7-9-1676 hun testament". Een week later, 
op 14-9-1676, wordt Catharina te Oirschot begraven. In 1680 verkoopt 
Henrick een pannen- en stenen huis, genaamd de Sterre, aan mr. Henrick Jan 
Gerrits de Roir. Henrick kwiteert de Roij voor 230 gulden "ter saecke van 
de coop van 't huijs" op 29-9-16846=). 
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IIIc Henrick Jan VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 1-5-1629, trouwt voor 
de schepenen te Oirschot op 10-2-1660 met Barbara van de Sande, ged. Best 
25-9-1631, dochter van Willem Lenaerts en Enneke Goijaert Henrick 
Jansen". 
Uit dit huwelijk: 
1. Joannes, ged. Best 24-4-1652, begr. Best 19-12-1702. 
2. Maria, ged. Best 12-8-1654. 
3. Ida, ged. Best 13-4-1663, trouwt voor de schepenen op 13-2-1694 met 

Lavraeijs Dirck de Gruijter. 
4. Willem, volgt IVc 
Henrick is overleden te Best op 11-9-1676. Zijn weduwe wordt begraven te 
Best op 22-10-1693. 

IIId Petrus Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 17-2-1637, trouwt 
(waarschijnlijk te Woensel voor 1662

64
') met Adriana Adrianus Wiericx, uit 

Woensel. Haar broer Arnoldus trouwt in 1689 te Oirschot met Cathelijn Aert 
Roelant van Eeckerschot

65
'. 

Hun kinderen zijn: 
1. Gerardus, ged. Best 16-6-1662, begr. Best 11-1-1696. 
2. Joanna (Jenneker. In 1699 krijgt haar moeder restitutie van Hoofdgeld 

voor Jenneke, de dochter"'. Kennelijk woont ze in dat jaar buiten 
Oirschot. Zij wordt begr. Best 21-3-1730. 

3. Adriaen, volgt IVd 
4. Joannes, geb. Best 27-8-1675. 
5. Henricus, geb. Best 23-1-1681, woont in 1705 met Jenneke "de suster" te 

Verrenbestm), begr. Best 25-2-1708. 
Zij wonen te Verrenbest. Adriaentje Ariaen Wiricx, weduwe van Peter Jans 
van Cleijnenbreugel doet op 10-6-1697 afstand van tocht ten behoeve van 
Ariaen Peters van Cleijnenbreugel "voor een vierde part sijne filiale porti in 
sijn vaders en moeders erfgoederen"

69
). Adriana wordt begraven te Best op 

16-10-1702. 
Jenneke, Hendrik en Adriaen Peters als momboir over Jan, absente zoon, 
delen op 13-2-1703 de nalatenschap van hun ouders"'. 

lik Andries Jan Gerrits VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 20-12-1641, 
trouwt voor de schepenbank van Oirschot op 31-5-1668 met Catharina Jan 
Scheijntjes, ged. Best 17-4-1646, dochter van Jan Jansen en Maria Gerard 
Goossens. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Maria, trouwt voor de dominee te Oirschot op 1-2-1693 met Jan Claes 

Dielis, uit Straten, die op 24-2-1710 een stuk land geheten 't Scoobroek 
te Naastenbest transporteert aan zijn zwager Jan Andries van 
Cleijnenbreugel'". 

2. Jan, volgt IVe 
Jan en Jan Claes Dielis Dielkens treden op 29-4-1694 op als erfgenamen van 
Jan Jans Scheijntjes de jonge, Jacob, Geerit en Dirck Scheijntjes, gebroeders, 
hun ooms en Catharina Jan Scheijntjes, hun moeder"'. 

35 

De vrouw van Andries Janse wordt begraven te Best op 14-1-1670. Ze woon-
de te Naastenbest. 
Als weduwnaar hertrouwt Andries voor de schepenen op 28-11-1673 met 
Catharina Lodewijck Janssen Verrijdt. 
Zij zijn de ouders van: 
3. (vermoedelijk) het kind van Andreas Jan van Kleijnenbreugel, dat in de 

kerk van Oirschot wordt begraven op 26-9-1676. De ouders wonen op dat 
moment op de Kerkhof. 

4. Anna, trouwt op 8-1-1702 met Antonis Joannes Houbraken
73

), ged. Best 
24-9-1681, zoon van Joannes Michael en Elisabeth Theodorus de Cort. 
Uit dit huwelijk worden te Best zes kinderen gedoopt. Antonius is begraven 
te Best op 7-9-1748: zijn weduwe precies een week later op 14-9-1748. 

Catharina overlijdt te Best op 5-10-1678. Volgens het kerkregister stierf zij in 
barensnood, samen met haar kind, dat blijkbaar nog door de vroedvrouw 
werd gedoopt'''. Op 23-3-1681 treedt Andries voor de derde keer in het huwe-
lijk, ditmaal met (Maria) Magdalena Hendrix van Dijck, ged. Best 22-7-
1646, dochter van Henricus Laurentius en Elisabeth. Het huwelijk duurt nog 
geen jaar: zij wordt begraven te Best op 1-2-1682. 
Als weduwnaar hertrouwt hij (voor de vierde keer) voor de dominee te 
Oirschot op 28-2-1683 met Jenneke Dirx van Cuijk, geboren te Oirschot. 
Kinderen uit dit huwelijk zijn: 
5. Agnes, ged. Best 26-4-1684. 
6. Catharina, ged. Best 21-5-1690. Cathelijn Andries van Cleijnenbreugel 

vernadert op 17-11-1721 een hooibeemd en een houtveld, die Jasper 
Neggers gekocht had van Dirk Jansen van Cuijk"). Catelijn trouwt voor 
de schepenen te Oirschot op 23-10-1729 met Nicolaas Santegoeds, ged. 
Best 9-7-1683, zoon van Lambert Niclaes Jan en Jenneke Dircx Otters. 
Zij hebben één dochter. Nicolaas en Cathelijn maken in 1746 hun testa-
ment"'. Cathelijn overlijdt te Best op 9-2-1750. 

Andries woont tot 1704 te Verrenbest, en verhuist daarna naar Naastenbest
77

). 
Daar woont hij in 1705 met "Jenneke de vrouw (en) Catalijn 't kind"). Hij 
wordt voor de vierde maal weduwnaar, als zijn vrouw op 7-12-1723 te Best 
wordt begraven. 
Andries overlijdt te Best op 3-7-1726. 

IVa Daniel (Daendel) Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 16-1-
1647, trouwt voor de dominee te Oirschot op 2-6-1669 met Theodora 
(Dirckske) Andries Adrianus van de Sande, ged. 3-11-1649, dochter van 
Andries Adriaens en Maria Dirck Balthasar van den Heuvel. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Cornelia, ged. Best 18-9-1676, trouwt voor de pastoor te Best op 24-2-

1702 met Dirck Willems de Gruijter, ged. Best 17-3-1674, zoon van 
Wilhelmus Godefridus en Maria Anthonius van den Heuvel, die op 26-8-
1716 het erfdeel in de nalatenschap van zijn schoonouders voor f 150 
transporteert aan Jan Hendriks van Haren en Jenneke Daniel van 
Cleijnenbreugel"

)
. Cornelia wordt begr. Best 24-5-1717. Dirck wordt 

begraven op 13-11-1734. 



36 
37 

2. Andreas, ged. Best 17-3-1679. Op 8-7-1716 transporteert Andries 
Daniels van Cleijnenbreugel, wonende binnen de stad Mechelen, zijn erf-
deel aan zijn broers Jan en Leendert". Op 27-2-1717 geeft hij zijn broers 
kwitantie voor de koopsom van 100 gulden. 
Van de schepenen van Oirschot krijgt Andries op 27-12-1721 een certifi-
caat om zijn houtwerk "buiten onse jurisdictie te gaan enterceren"

81
. 

Hij wordt begraven te Best op 25-9-1748. 
3. Leonardus, ged. Best 7-10-1681. 
4. Adrianus, ged. Best 5-2-1683. 
5. Joanna, ged. Best 7-4-1685. Op 20-4-1717 leent Jenneke de som van 125 

gulden van Hendrick Jans van Tartwijk". Ze lost haar schuld af op 5-6-
1719. Haar erfgenamen verkopen op 3-4-1755 enige erfgoederen onder 
Verrenbest "met uitgang van de brandende wasre kaerse""'. 

6. Leonardus, ged. Best 11-4-1686, volgt Va 
7. Joannes, ged. Best 31-1-1689, volgt Vb 
8. Maria, ged. Best 1-12-1691, trouwt voor de pastoor te Best op 25-2-1716 

met Jan Hendrix van Ham. Hun kinderen delen op 2-2-1769 de nalaten-
schap"'. Hun zoon Adrianus sticht met zijn vrouw Elisabeth Bloks een 
fundatie te Best". 

Daniel Jans van Cleijnenbreugel krijgt op 28-10-1675 een certificaat van 
schepenen van Oirschot om met "karren en paerden buijten te varen om sijn 
coopmanschap te doen""'. Daniel verhandelt gewassen en "houten clompen" 
in de stad 's-Hertogenbosch, de baronie van Breda en het marquisaat van 
Bergen op Zoom. Op 31-8-1681 wordt hij opnieuw gecertificeerd om "sijn 
gemaeckte klompen te mogen overbrengen en te vercopen""'. Daandel woont 
te Verrenbest. Hij bezit drie koeien en één paarcr. In de Hoofdgeldlijst van 
1705 komt hij voor met "Dirris (de vrouw), Leendert, Jan, Marie, Andries, de 
kinderen"s"). 
Daniel wordt begraven te Best op 24-3-1716. Precies een week later, op 31-
3-1716, wordt zijn weduwe Dirris begraven. 

IVb Dielis Hendricks VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Oirschot 31-8-1651, 
trouwt met Lijsken Adriaen van de Acker. Hij woont al geruime tijd binnen 
de baronie van Boxtel als hij van de schepenen van Oirschot op 19-7-1701 
een borgbrief krijgt". 
Hun kinderen zijn: 
1. Andreas, ged. Boxtel 12- I 0-1684. 
2. Antonius, ged. Boxtel 4-10-1686. 
3. Franciscus, ged. Boxtel 28-8-1688. 
4. Joannes, ged. Boxtel 10-12-1690. 
5. Catharina, ged. Boxtel 2-9-1692. 
6. Maria Anna, ged. Boxtel 17-4-1695, begr. Boxtel 23-9-1720. 
7. Maria, ged. Boxtel 27-8-1697. 
8. Adriana, ged. Boxtel 16-2-1700, trouwt te Boxtel op 27-5-1721 met Jan 

Jan Moonen, rademaker, ged. Diessen 1-12-1698, zoon van Jan Lamberts 
en Catharina Janse van Breda. Uit dit huwelijk vijf kinderen. Jan en 
Adriaantje maken op 14-7-1724 hun testament". Jan hertrouwt op 2-3- 

1732 te Boxtel met Willemijn Geert Schellekens
92

). Hij wordt begraven te 
Boxtel op 27-8-1761. 

In het hoofdgeldkohier van Boxtel van 1687 worden Dielis en zijn vrouw ver-
meldt als "twee personen die den meesten tijt, jaerlijcx, buiten dese jurisdic-
tie hunnen cost gaen 
In 1704 wonen zij te Boxtel Binnen met Francis, Catrien, Maria en 
Adriaentie, de kinderen"'. 
Lijske is overleden voor 1716. 

IVc Willem Hendricks VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt voor de schepenen te 
Oirschot op 31-5-1699 met Maria Joannes van de Ven. Willem tekent met een 
kruisje, Maria zet haar handtekening onder de huwelijksakte. Zij wonen te 
Aarle. Omstreeks 1703 bezit Willem twee koeien en één paard"

)
. 

Uit dit huwelijk: 
1. Barbara, ged. Best 14-10-1700. 
2. Barbara, ged. Best 7-2-1702, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 

14-7-1726 met Jan Leendert van de Snepscheut, ged. Best 27-11-1696, 
zoon van Leonardus Leenardts en Aldegonids Godefridus Biemans. 
Barbara is begraven te Best op 13-9-1779. 

3. Maria, ged. Best 31-10-1705, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 
16-7-1730 met Peeter Willem Mercx, ged. Best 6-6-1703, zoon van 
Wilhelmus Antonius en Petronella Christianus van Liemdt. Zij wonen 
onder Aarle. Maria wordt begraven te Best op 15-2-1772. Peter wordt 
begraven te Best op 7-5-1784. De kinderen delen op 16-10-1784 de nala-
tenschap". 

4. Joannes, ged. Best 8-1-1708. 
Willem Hend. van Cleijnenbreugel woont in 1705 met "Maria de vrouw, 
Barbara (en) Maria, de kinder" te Aarle. Bij hen woont ook nog Jenneke, 
"een arm kind"". 
Jan Janse van Doormalen, inwoonder van Rotterdam, transporteert op 1-6-
1714 een stuk land en groes geheten de Creijthoek onder Naastenbest aan 
Willem Hendrix van Cleijnenbreugel voor f 65. Willem koopt op 21-11-1714 98 
nog een stuk groes in de Creijthoek van Jan Peters van Doesburg voor f 69 ). 
Hij wordt begraven te Best op 7-2-1716. Maria wordt begraven te Best op 23-
3- 1734. 

IVd Adriaen Peter VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt met Maria Jansse van 
Stratem. 
Kinderen uit dit huwelijk zijn: 
1. Francis, volgt Vc 
2. Adriana, ged. Woensel 28-1-1707, jong gestorven. 
3. Henricus, ged. Woensel 6-5-1710, volgt Vd 
Hendrik en Francis van (de) Cleijnenbreugel, de kinderen van Adriaan en 
Maria Janse van Stratum, worden in 1740 bij testament door Adriaen 
Anthony Wierookx te Woensel benoemd tot zijn erfgenamen, samen met per-
sonen uit de families van Stratum, Berckven en Wieroocx"). 
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IVe Joannes Andreas VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt voor de dominee te 
Oirschot op 20-2-1695 met Catharina Petrus van de Ven. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Joannes, ged. Best 20-12-1695. Andreas Joannes van Cleijnenbreugel is 

getuige. 
2. Maria, ged. Best 8-8-1698. Zij trouwt voor de schepenen te Oirschot op 

26-1-1721 met Joseph Aert Goossens, ged. Best 19-6-1693, zoon van 
Arnoldus Joannes en Anna Jan Dirk de Brauwer, die begraven is te Best 
op 21-11-1749. 

3. Joanna, ged. Best 30-4-1701. Jenneke trouwt voor de schepenen te 
Oirschot op 25-1-1728 met sr. Lambert Leenders van de Sande, ged. Best 
8-2-1697, zoon van Leonardus Lambertus en Joanna Antonius van 
Engeland. Lambert is begraven te Best op 14-9-1743. Jenneke, weduwe 
Lambert van de Sande, wordt begraven te Best op 16-12-1752. Hun kin-
deren delen op 29-8-1755 de nalatenschap van hun ouders'". Die kinde-
ren zijn: Jan, Leendert, Arnoldus, Maria Catharina en Johanna, echtge-
note van Anthony Andriesse van de Laer. 

Catharina, de vrouw van Jan, wordt begraven te Best op 14-5-1702. 
Jan hertrouwt voor de schepenen te Oirschot op 29-8-1717 met Anneke Jan 
de Brouwer. 
Jan Andries van Cleijnenbreugel verbindt zich op 6-10-1717 met Willem 
Willem Schepens tot het onderhouden van het schoor in de Melkertsteeg 
onder Naastenbest". 
Jan wordt begraven te Best op 26-11-1729. 
De echtgenoten van Jenneke en Marij delen op 7-3-1730 de nalatenschap van 
hun schoonouders. Het huis te Naastenbest valt toe aan Lambert.'0

2
'. 

Anna de Brouwer, de weduwe van Jan van Kleijnbreugel, woont in 1740 
alleen te Verrenbest nummer 129

103
. Zij wordt begraven te Best op 19-3-1754. 

Va Leonardus Daniel VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 11-4-1686, trouwt 
voor de schepenen te Oirschot op 6-2-1718 met Maria Lamberts Santegoets, 
geb. circa 1691, dochter van Lambert Niclaes Jan en Jenneke Dirk Ottersl". 
Hun kinderen zijn: 
1. Theodora, ged. Best 26-4-1719. 
2. Joanna, ged. Best 17-5-1721, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 

18-8-1748 met Peter Aarts Walravens. ged. Best 4-1-1716, zoon van 
Arnoldus Henricus en Maria Wilhelmus Schellekens. Peter betrekt in 
1751 met zijn gezin het ouderlijk huis van zijn vrouw". Jenneke, de 
vrouw van Peter Walravens, wordt begraven te Best op 8-12-1759. Peter 
wordt begraven te Best op 4-2-1772. 

3. Joanna Maria, ged. Best 10-5-1723, trouwt voor de schepenhank van 
Oirschot op 30 1-1757 Gerrit van de Leur, ged. Best 29-10-1723, 
zoon van Joannes Marines en Helena Gerardus Goossens. Jennemie is 
begraven te Best op 16-7-1779. Gerrit is begraven te Best op 11-10-1781. 

Leendert Daandels van Cleijnenbreugel verkoopt op 9-11-1744 een perceel 
teulland genaamt 't Lestersact aan Nicolacs Hentirix Vlemminx, kapitein van 
de hertgang van Verrenhest"". 

39 

Leendert Daendels van Cleijnenbreugel woont op het adres Naastenbest 
nummer 3

107
). 

Hij wordt begraven te Best op 15-3-1745. 
Zijn weduwe leent met Peter Aarts Walravens en Jenne Maria Daendels van 
Cleijnenbreugel als haar borgen f 100 van Hermanus Gerardusse van 
Ravestein"). 
Op 3-4-1755 doet Maria ten behoeve van haar twee kinderen afstand van haar 
tocht in de erfgoederen van Jenneke Daendels van CleijnenbreugeP". Zij 
wordt begraven te Best op 15-10-1763. 
Gerrit van de Leur en Peter Aarts Walravens delen op 15-2-1766 de nalaten-
schap van hun schoonouders'''. 

Vb Joannes Daniel VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 31-1-1689, trouwt 
voor de schepenen van Oirschot op 28-1-1720 met Maria Petrus van de Ven, 
ged. Best 15-11-1680, dochter van Petrus en Helena Henricus van de Sande. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Daniel, ged. Best 9-6-1722, jong gestorven. 
2. Helena, ged. Best 5-4-1724, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 6-

10-1743 met Hendrik Willems van Doormalen, ged. Best 30-9-1719, 
zoon van Wilhelmus Arnoldus en Catharina Judocus Peters Coppens. Zij 
wonen in Verrenbest op de Speelheij"". Helena wordt samen met haar 
kind begraven te Best op 11-10-1750. Hendrik wordt, nauwelijks een 
week later, begraven op 19-10-1750. Hun kinderen delen op 7-2-1767 de 
nalatenschap". 

3. Daniel, ged. Best 7-4-1727, volgt Via 
4. Joannes, ged. Best 2-10-1731, volgt VIb 
5. Petrus, ged. Best 26-2-1734, volgt VIc 
Jan Daendels van Cleijnenbreugel is in 1725 kapitein van Naastenbest". 
Op 8-2-1730 koopt hij een huis en hof en meerdere percelen grond te Best

14
'. 

Het adres is Naastenbest nummer 30
15

'. 
Jan bezit gemiddeld 18 lopens bezaaid land en twee koeien. Hendrik en 
Wouter Jaspers van Overdijk transporteren op 20-8-1744 een akker onder 
Naastenbest aan Jan Daniels van Cleijnenbreugel". 
Joannes wordt begraven te Best op 16-9-1748. Maria, de weduwe van Jan 
wordt begraven te Best op 28-6-1749. De kinderen van Jan en Maria delen op 
20-1-1750 de nalatenschap". 

Vc Francis Adriaen VAN DER KLEIJNENBREUGEL, volgens zijn huwelijks-
akte geboren te Woensel, woont bij zijn huwelijk te Strijp. Hij trouwt voor 
de schepenbank van Veldhoven op 24-2-1732 met Maria Adriaan Joordens, 
ged. Casteren 25-4-1705, dochter van Adrianus Joordens en Helena Dri-
donckx. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adrianus, ged. Strijp 28-12-1732. 
2. Joannes, ged. Strijp 26-8-1736. 
3. Arnoldus, ged. Waalre 8-7-1740. 
4. Petrus, ged. Waalre 27-6-1743. 
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5. Maria, ged. Waalre 13-6-1745, krijgt van de schepenen van Waalre op 2-
1-1770 een ontlastbrief voor haar vertrek naar Zeelst, waar ze op 18-2-
1770 voor de dominee trouwt met Michael van der Sande, ged. Strijp 31-
3-1715, zoon van Gijsbertus en Maria Antoni. 

Franciscus van de Kleijnenbreugel overlijdt te Waalre op 28-12-1753, en 
wordt aldaar drie dagen later begraven. 

Vd Henricus VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Woensel 6-5-1710, trouwt met 
Francisca Boogers, ged. Strijp 10-10-1710, dochter van Joannes en Helena 
van Malderen. 
Hun kinderen zijn: 
1. Maria, ged. (als Maria Anna) Woensel 31-10-1734, trouwt voor de sche-

penen te Oirschot op 19-2-1764 met Theodorus Willem van Beers. 
2. Joannes, ged. Woensel 15-9-1736. 
3. Adrianus, ged. Strijp 7-6-1738. 
4. Petrus, ged. Strijp 9-9-1740. 
5. Joanna, ged. Strijp 6-8-1743, gaat voor de dominee te Strijp op 18-6-

1768 in ondertrouw met Klaas van de Oudenhoven, ged. Strijp 19-9-
1731, zoon van Joannes Claes en Margarita Willems. Zij wordt als wedu-
we begraven te Strijp op 13-9-1794, "laat kinder na". 

6. Joannes, ged. Strijp 15-6-1747. 
7. Joannes, ged. Strijp 13-4-1749, volgt VId 
8. Thomas, ged. Strijp 8-12-1751. 
9. Helena, ged. Strijp 15-4-1753, begr. Strijp 23-2-1765. 
De broers en zusters Boogers zijn testamentaire erfgenamen van wijlen 
Susanne Pieters van Vlokhoven, weduwe van Wouter Rijnens, die tot 
Haarlem is overleden. De nalatenschap heeft nogal wat gevolgen die nota-
rieel worden vastgelegd. Zo verklaren Hendrik Vriens en Thomas Maas, 
schepenen van Strijp, op 25-1-1742, dat Thomas Boogaarts op 30-11-1740, 
en Helena van Malderen, weduwe van Jan Boogaarts op 16-12-1740 te Strijp 
zijn begraven, tot hun enige erfgenamen nalatende: Jan Boogarts, Hendrik 
van de Kleijnenbreugel als man van Francijn Boogaerts, Willem van Achter 
als man van Helena Boogaarts en Jennemarie Boogaarts, minderjarige doch-
ter". De erfgenamen machtiging monsieur Willem Roos, mr. metselaar, 
wonende tot Haarlem om daar aangifte te doen voor de successie van een 
obligatie tot laste van West Friesland en het Noorderquartier van duizend gul- 

en enkele obligaties te gelde te maken'''. Op 21-2-1742 machtigen de 
overige erfgenamen Hendrik van de Kleijnenbreugel om zich uit hun naam te 
begeven naar de stad Haarlem om aldaar van Monsr. Willem Roos te ontvan-
gen "alsulcke somme als wijlen Helena van Malderen heeft geërfd van 
Susanna wed. Wouter Rijnens"

21
. 

Hendrik van Kleijnenbreugel wordt met Cornelis Wouters op 12-2-1768 
benoemd tot voogd over de minderjarige kinderen van Anthony Wouters 
Willems. Op 19-3-1782 geven zij in die hoedanigheid procuratie aan 
Martinus Schepens, notaris te Antwerpen, om op te komen in de nalatenschap 
van Cornelis Wouters Willems, te Antwerpen overleden in september 1767'

22
'. 

Fransijn van de Kleijnenbreugel wordt begraven te Strijp op 6-12-1785. 
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Hendrik van de Kleijnenbreugel wordt begraven te Strijp op 19-6-1790, "laat 
geen vrou maar kinder naar als mede vaste goederen'''. 

Via Daniel Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 7-4-1727, trouwt 
voor de schepenen te Oirschot op 27-1-1754 met Margaretha Henricus van 
der Aa, ged. Best 21-12-1734, dochter van Henricus Hermannus en Joanna 
Theodorus van Doormaelen. 
Hun kinderen zijn: 
1. Joannes, ged. Best 27-10-1755. Jan is kleermaker. Hij trouwt voor de 

schepenen te Oirschot op 8-11-1778 met (de negentien jaar oudere) 
Agnes Matthijs van Santvoort, ged. Best 26-8-1736, dochter van 
Matthias en Anna Henricus Smolders. Zij wonen aanvankelijk te Aarle 
nummer 23

124
'. Zij hebben geen kinderen. Jan Daniels van 

Cleijnenbreugel koopt op 19-5-1781 een huis, hof en aangelag van 2 
lopen te Naastenbest van Hendrik Jan Essens

125
). Op 4-1-1791 vernadert 

Jan een perceel teulland genaamd de nieuwe erf aan de heij, dat zijn neef 
Leendert Gerrits van de Leur had verkocht aan Cornelis Hendrix de 
Gruijter'

261
. Bij die gelegenheid ondertekent hij de schepenakte met zijn 

initialen in hoofdletters: IVKB. 
Bij een openbare verkoping van enige onroerende goederen te 
Naastenbest door Nicolaas van Esch, regerend armmeester te Esch, koopt 
Jan op 11-12-1792 een huis en twee percelen teullandl"

)
. Jan bezit en 

bewoont in 1794 een huis te Naastenbest nummer 64
128

). In 1805 betaalt 
hij belasting voor 15 lopens bezaaid land, 21/2 koe en twee slachtvar-
kens'"'. Agnees wordt begraven te Best op 13-8-1810. Hij verkoopt zijn 
huis aan Adriaan van de Velden, broodbakker te Bestm), en woont als ren-
tenier tot zijn dood bij het gezin van Adriaan in. Jan overlijdt te Best op 
25-11-1828. 

2. Henricus, ged. Best 3-9-1758, begr. Best 23-12-1758. 
3. Cornelius, ged. Best 13-4-1760, begr. Best 29-9-1781. 
4. Joanna, ged. (na het overlijden van haar vader) Best 22-2-1764, trouwt 

voor de schepenen te Oirschot op 19-2-1786 met Joannes Dielis de 
Koning, ged. Best 14-6-1763, zoon van Egidius Joannes en Helena 
Martinus van Collenberg. In 1826 woont ze met haar kinderen Jan, 
Cornelis en Adriana, en met de knecht Janus van Hout op het adres Aarle 
328'

3
". Zij overlijdt te Best op 26-3-1838. 

Daandel woont met zijn gezin te Aarle nummer 52
121

. Daniel wordt begraven 
te Best op 25-1-1764. Zijn weduwe leeft nog, onder behoeftige omstandig-
heden, in 1782. Hun kinderen bezitten in 1794 het ouderlijk huis te Aarle, dat 
bewoont wordt door Johannes de Koning, de man van Joannal"'. 

VIb Johannes VAN KLIJNENBREUGEL, ged. Best 2-10-1731, verklaart op 8-6-
1759 f 100 schuldig te zijn aan Francis van de Morselaer. Zijn broers 
Daendel en Peter treden op als borgen'"). 
Hij trouwt voor de schepenen te Hilvarenbeek als jongman van Best "doch al 
eenige jaren hier gewoond hebbend" op 11-5- 1760 met Hendrien Bastiaan 
van Eeten, ged. Hilvarenbeek 14-3-1733, dochter van Sebastianus en 
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Christina Joannes van Es. Van de schepenen van Oirschot krijgt hij op 7-11-
1760 een borgbrief. 
Uit het huwelijk van Johannes en Hendriena: 
1. Joannes, ged. Hilvarenbeek 5-3-1761, volgt Vila 
2. Christianus, ged. Hilvarenbeek 15-11-1762, begr. Hilvarenbeek 27-1-

1763. 
3. Adrianus, ged. Hilvarenbeek 24-2-1764, begr. Hilvarenbeek 28-10-1767, 

tweeling met 
4. Sebastianus, ged. Hilvarenbeek 24-3-1764, volgt VIIb 
5. Paulus, ged. Hilvarenbeek 9-3-1767, begr. Hilvarenbeek 23-11-1770. 
6. Christianus, ged. Hilvarenbeek 17-12-1769, volgt VIIc 
Hendrien, de vrouw van Johannes van Kleijnenbreugel, wordt begraven te 
Hilvarenbeek op 4-12-1770. Johannes wordt begraven te Hilvarenbeek 21-3-
1771. 

VIc Pieter Joannes VAN CLEIJNENBREUGEL, ged. Best 26-2-1734, trouwt 
voor de schepenbank van Oirschot op 3-2-1760 met Louwise Mathijs van 
Loenhoutu

6
), ged. Best 16-11-1730, dochter van Mathias Joannes en 

Catharina Theodorus Schepens. 
Hun kinderen zijn: 
1. Joannes, ged. Best 1-4-1761, begr. Best 4-3-1777. 
2. Catharina, ged. Veldhoven 27-5-1764, spinster. Zij trouwt voor de sche-

penen te Oirschot op 4-11-1798 met Gerrit van de Morselaer, weduwnaar 
van Cornelia Vreggen, ged. Oirschot 4-4-1759, zoon van Walterus en 
Adriana van Mierlo. Nog geen drie jaar later wordt hij begraven te Best 
op 23-7-1801. Catharina overlijdt te Oirschot op 21-7-1808'". 

3. Maria, ged. Veldhoven 28-12-1767, trouwt voor de schepenen te Oirschot 
op 28-1-1798 met Jan Denis van Erffoort, weduwnaar van Martijn 
Willem Smetsers, ged. Oirschot 2-2-1771, zoon van Dyonisius en 
Allegonda Timmermans. 

Peter woont te Liempde'"', onder Aarle, en te Oerler". Op 26-2-1760 ver-
koopt hij een perceel weiland te Naastenbest aan Joh. Josephs van de Sande 
ten behoeve van diens moeder Anneke, weduwe Jos. van de Sande''''''. 
Louwise Piter van Cleijnenbreugel wordt begraven te Best op 27-4-1772. 
Pieter wordt begraven te Best op 22-5-1773. 

VId Johannes VAN DEN KLEIJNENBREUGEL, ged. Strijp 13-4-1749, woont te 
Waalre, waar hij op 15-10-1769 voor de predikant trouwt met Martijna 
Daniels (van Steensel), ged. Valkenswaard 21-3-1745, dochter van Jacobus 
en Petronella Jansen. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Jacobus, ged. Valkenswaard 24-1-1771, volgt VIld 
2. Franciscus, ged. Valkenswaard 7-4-1773, volgt Vlle 
3. Petronella, ged. Valkenswaard 23-2-1776. Zij trouwt voor de schepenen 

te Valkenswaard op 13-2-1808 met Huijbert van de Boom, ged. 
Valkenswaard 8--1. 1776, zoon van Lambertus en Maria Schippers. Hun 
kinderen zijn: Laniherdina, Jan, Lambert en Maria. Zij wonen in de wijk 
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'teelberg, op het Hoekske 111'
4
". Petronella overlijdt te Valkenswaard op 

23-12-1826. Uit de memorie van successie blijkt dat zij geen onroerende 
goederen heeft nagelaten'"'. Hubertus overlijdt te Valkenswaard op 28-2-
1859"" 

4. Matthias, ged. Valkenswaard 28-11-1778, volgt VIIf 
5. Petrus, ged. Valkenswaard 14-7-1781. 
Mathijs Verburcht maakt op 3-5-1776 zijn testament voor notaris Jan Willem 
Daniel de Jongh te Valkenswaard. Hij benoemt tot zijn enig en universeel erf-
genaam Jan van Cleijnenbreugel, in huwelijk hebbend Martina Daniels'

44
'. 

Joannes is overleden te Valkenswaard op 15-12-1781. Martina overlijdt te 
Valkenswaard op 7-2-1813. 

VIIa Jan VAN KLIJNENBREUGEL, ged. Hilvarenbeek 5-3-1761, trouwt voor de 
schepenen van Hilvarenbeek op 20-1-1788 met Maria Catharina Aarts, ged 
Hilvarenbeek 1-6-1761, dochter van Arnoldus Aerts en Catharina Joannes 
Stalpers. Op 13-10-1792 krijgen zij van de schepenen van Hilvarenbeek een 
borgbrief voor hun vertrek naar Westelbeers'

4
". 

Hun dochter is: 
1. Henrica, ged. Diessen 12-3-1799, trouwt te Hilvarenbeek op 8-10-1820 

met Carel van Mechelen, koopman en varkensdrijver, geb. Gorssum 
(Gorsem, ten Noorden van St. Truiden") 5-7-1798, zoon van Hendrik en 
Geertrude Beets. Carel woont bij zijn huwelijk te Luyksgestel. Het gezin 
van Mechelen woont in 1830 in de Zomerstraat (het begin van de 
Korvelse weg) te Tilburg'"'. Carel overlijdt te Tilburg op 19-10-1839. 
Zijn vrouw blijft achter met vier kinderen, en verdient de kost als naai-
ster. In 1840 is Hendrik van Dijk, smid uit Kampen, korte tijd haar kost-
ganger, evenals Johanna van de Sande'''. Hendrika overlijdt te Tilburg (in 
de wijk Korvel) op 9-10-1858. 

In 1820 is Jan tapper te Hilvarenbeek. Zijn vrouw overlijdt aldaar op 14-8-1820. 
Jan woont in 1830 te Tilburg bij zijn dochter en haar gezin in de Zomerstraat. 
Hij overlijdt te Tilburg op 27-10-1837. 

VIIb Bastiaan VAN KLIJNENBREUGEL, ged. Hilvarenbeek 24-3-1764, daglo-
ner, trouwt voor de schepenen van Hilvarenbeek op 2-12-1792 met Johanna 
(Maria) Dispa, weduwe van Gijsbert van Kuijk, ged. Hilvarenbeek 11-5-
1763, dochter van Joannes en Johanna Verkaar. 
Hun kinderen zijn: 
1. Henrica, ged. Hilvarenbeek 27-4-1793, begr. Hilvarenbeek 5-9-1796. 
2. Joannes, ged. Hilvarenbeek 2-11-1796. 
3. Henrica, ged. Hilvarenbeek 12-5-1800, trouwt te Hilvarenbeek op 1-5-

1823 met Adriaan Sebrechts, linnenwever, ged. Hilvarenbeek 20-5-1796, 
zoon van Joannes en Joanna van Vessem. Henrica overlijdt te 
Hilvarenbeek op 6-11-1871. 

4. Cornelius, ged. Hilvarenbeek 4-3-1805. 
5. Joannes Cornelis, ged Hilvarenbeek 11-5-1808. 
Sebastiaan overlijdt te Hilvarenbeek op 29-5-1830. Johanna Dispa overlijdt 
te Hilvarenbeek op 30-1-1840. 
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VIIc Christiaan VAN DE KLEIJNENBREUGEL, ged. Hilvarenbeek 17-12-1769, 
krijgt op 13-5-1792 een borgbrief voor zijn vertrek naar Moergestel'"'. Daar 
trouwt hij voor de schepenen op 28-5-1792 met Petronella Biesemans, doch-
ter van Wouter en Piternella Buks. Volgens haar huwelijksakte is zij geboren 
te Oosterhout, de overlijdensakte geeft Teteringen als geboorteplaats. 
Zij zijn de ouders van: 
1. Henrica, ged. Moergestel 13-3-1793, spinster, is in 1840 werkbode bij de 

landbouwer Jan Mulders op het adres Heijzen 155'=
0
'. Zij overlijdt onge-

huwd Moergestel 30-1-1849. 
2. Walterus, ged. Moergestel 28-2-1797. 
3. Cornelius, ged. Moergestel 14-6-1799, begr. Moergestel 27-12-1800. 
4. Adrianus, ged. Moergestel 24-4-1801, dagloner. Voor zijn huwelijk is 

Adriaan (als enige uit het gezin) vijf jaar in dienst bij de Nationale 
Militie. Hij is ingelijfd hij de 2e afdeling Infanterie. Op het certificaat bij 
zijn huwelijk wordt zijn signalement uit het inschrijvingsregister overge-
nomen. Adriaan is hij zijn keuring 1.720 m groot, heeft een laag voor-
hoofd, bruine ogen en bruin haar, een grote neus, kleine mond en spitse 
kin. Hij trouwt te Moergestel op 1-9-1828 met Adriana Vingerhoets, ged. 
Hilvarenbeek 7-11-1809, dochter van Nicolaas en Cornelia Trieren (van 
Trier). Zij wonen te Baarschot onder Diessen'

5
". Adriana overlijdt te 

Diessen op 6-2-1848. Adriaan blijft achter met zijn dochters Elisabeth, 
Maria, Petronella en Adriana. Hij overlijdt te Diessen op 26-7-1852. 

5. Joannes, ged. Moergestel 14-1-1803, strodekker, trouwt te Hilvarenbeek 
op 2-4-1837 met Catharina van Oort, ged. Hilvarenbeek 29-1-1804, 
dochter van Adriaan en Anna Maria Boogers. Zij wonen in de 
Gelderstraat 21 te Hilvarenbeek'"''. Johannes overlijdt te Hilvarenbeek op 
23-8-1877. Zijn kinderen doen op 26-2-1878 aangifte voor de succes-
sie's:". Die kinderen zijn: Adriaan, schoenmaker te Goirle, Peter en 
Antonie, strodekkers te Hilvarenbeek. 

6. Cornelius, ged. Moergestel 18-9-1806, landbouwer, trouwt te Moergesel 
op 11-2-1831 met Adriana Vingerhoets, ged. Hilvarenbeek 18-5-1801, de 
(gelijknamige!) zuster van de vrouw van zijn broer Adriaan. Zij wonen in 
de buurtschap de Rovert'"). 
Cornelis overlijdt als dagloner te Hilvarenbeek op 19-4-1858. 

7. Petrus, ged. Moergestel 28-6-1809, begr. Moergestel 5-7-1809. 
8. Anna Catharina, geb. Moergestel 12-2-1811, trouwt te Moergestel op 27-

1-1834 met Martinus Stoovers, landbouwer, geb. Moergestel 11-10-1811, 
zoon van Andries en Maria van Hattem. Bij het huwelijk wordt hun 
onwettige zoon Cornelis (geb. Moergestel 9-9-1832) geëcht. Martinus en 
Maria Catharina wonen met hun gezin aanvankelijk in hij (schoon)vader 
Christiaan van Kleijnenbreugel in de Heijzen nummer 158a. In 1869 
wonen ze op het adres Rootven A 80

1
"). Anna Catharina overlijdt te 

Moergestel op 16-9-1881. Martinus Stoovers overlijdt "in het huis staan-
de in het Kerkeind wijk A nummer een en veertig" te Moergestel op 9-3-
1888. 

9. Elisabeth, geb. Moergestel 7-9-1815, overl. Moergestel 3-11-1818. 
Het gezin woont te Moergestel in de Heijzen nummer 158

156
). 
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Christiaan van Kleijnenbreugel, dagloner, overlijdt te Moergestel op 7-4-1840. 
Piternella Biesemans overlijdt, 71 jaar oud, te Moergestel op 23-12-1842. 

VIId Jacobus VAN KLEINENBREUGEL, ged. Valkenswaard 24-1-1771, land-
bouwer, trouwt met Catharina Geertruida Rabbard (ook ROBBEN of RABBEN 
genoemd). Zij is gedoopt te Neeritter in Limburg op 15-1-1787 als dochter 
van Joannes Theodorus en Maria Hermans. Zij wonen te Valkenswaard, "ter 
plaatse genaamd het hoekske". 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna, geb. Valkenswaard 9-2-1812, overl. Valkenswaard 29-6-1816. 
2. Theodora Maria, geb. Valkenswaard 3-7-1814. Op 21-5-1838 bevalt zij 

van een onwettige zoon, Jacobus. Dora trouwt te Valkenswaard op 13-1-
1842 met haar buurjongen Mathias van Nunen, ged. Valkenswaard 19-3-
1808, zoon van Gerardus en Wilhelmina Verbeek. Haar zoon wordt bij 
het huwelijk niet gewettigd, en woont als Jacobus van Kleijnenbreugel bij 
het gezin in. Na hun huwelijk wonen Dora en Mathias bij haar schoon-
ouders op het adres Zeelberg 114'"'. Mathias is wever. Hij overlijdt te 
Valkenswaard op 9-11-1867. Dora blijft achter met haar zoon 
Wilhelmus'"'. Theodora Maria overlijdt te Valkenswaard op 28-6-1881. 
Haar zoon Jacobus komt in 1880 nog voor in het dienstboderegister van 
Valkenswaard als knecht van de slachter Jan Verhees. Hij vertrekt op 29-
12-1881 naar Leende'"

)
. 

3. Jacobus, geb. Valkenswaard 4-11-1818, overl. Valkenswaard 7-2-1821. 
Jacobus overlijdt, één dag na de dood van zijn jongste kind, te Valkenswaard 
op 8-2-1821. Catharina doet als voogd over haar enige dochter op 18-3-1821 
aangifte voor de successie'''. De nalatenschap bestaat uit een "huijsing" en 
enkele percelen land. 
Catharina hertrouwt te Valkenswaard op 27-1-1822 met de landbouwers-
knecht Joannes van Baarschot. Zij krijgen twee dochters: Maria en Cornelia. 
Zij is voor de tweede maal weduwe als zij op 18-3-1850 te Valkenswaard 
overlijdt, "zijnde de namen hare oude-s alhier onbekend". 

VIIe Francis VAN DE KLIJNENBREUGEL, ged. Valkenswaard 7-4-1773, trouwt 
voor de schepenbank van Bergeijk op 13-2-1803 met Francijna Joordens, 
weduwe van Jan Kuijpers, ged. Borkel 7-5-1765, dochter van Gerardus en 
Maria Evers. 
Hun kinderen zijn: 
1. Joannes, ged. Borkel 22-11-1803, bouwman. In 1830 is hij in dienst bij 

de landbouwer Cornelis Kuijpers op het adres Straat 14
161

). Johannes 
woont later bij zijn zuster en zwager. Hij maakt op 15-10-1844 een testa-
ment voor notaris Michiel Spaes te Hamond (België). en benoemt de kin-
deren van zijn zuster tot zijn erfgenamen. Hij overlijdt te Borkel op 11-
4-1847. De aangifte voor de successie wordt gedaan door Johannes Aerts 
als vader over zijn minderjarige kinderen

162
'. De nalatenschap bestaat uit 

een huis en erf, percelen weiland, bouwland en hooiland. Jan Aerts heeft 
zelf nog een vordering op de nalatenschap uit geleend geld en kostgeld 
van ruim jr 700. 
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2. Maria Gertrudis Elisabeth, ged. Borkel 17-4-1805, trouwt te Borkel op 
12-1-1828 met Joannes Aarts, bouwman, ged. Borkel 1-2-1805, zoon van 
Antonie en Maria Anna van Lushout. Na haar huwelijk trekt zij in bij 
haar schoonvader op het adres Agterste Brug Zij overlijdt op 17-6- 
1840 te Borkel. 

Francis is overleden te Borkel op 1-2-1809. Francijna overlijdt te Borkel op 
6-9-1814. 

VIIf Mathias VAN KLEIJNENBREUGEL, ged. Valkenswaard 28-11-1778, 
trouwt met Catharina Hulsbos, ged. Maarheeze 28-10-1777, dochter van 
Johannes en Willemina van Engelen. Mathijs is linnenwever en bouwman 
aan het Kerkeind 21 te Maarheeze'". 
Hun kinderen zijn: 
1. Joannes, ged. Valkenswaard 18-12-1807. Johannes woont bij zijn zus 

Wilhelma en haar gezin. Hij overlijdt ongehuwd te Maarheeze op 29-12-
1875. 

2. Wilhelma, ged. Maarheeze 26-12-1808. Willemijn dient als meid bij de 
weduwe Cardinaal-Nijssen op Laar 51 te Maarheeze. Zij trouwt te 
Maarheeze op 5-1-1838 met de timmerman Jan Antonie Guns, weduw-
naar van Elisabeth Evers, ged. Maarheeze 6-12-1801, zoon van Hendrik 
en Elisabeth Flipsen. Zij wonen in de Kerkstraat 17 te Maarheeze"). Hun 
zoon Matheus Guns is gemeente-secretaris. Willemina is overleden te 
Maarheeze op 27-6-1876. Jan Antonie Guns overlijdt te Maarheeze op 
13-9-1888. 

3. Martinus, ged. Maarheeze 30-7-1810, overl. aldaar 24-9-1811. 
4. Johanna, geb. Maarheeze 9-4-1812. In 1826 is zij dienstmeid bij 

Gerardus Sak en Johanna Luitelaar in de Kerkstraat nummer 9 te 
Maarheeze"'. Na de dood van haar zuster Wilhelma trekt ze in bij het 
gezin van haar zwager Jan Antonie Guns, waar ook haar broer Martinus 
woont'''. Johanna overlijdt te Maarheeze op 29-8-1885. Haar broer 
Martinus doet als enige erfgenaam op 11-3-1886 aangifte voor de suc-
cessie. Hij verklaart dat de overledene geen onroerende of roerende goe-
deren heeft nagelaten"). 

5. Martinus, geb. Maarheeze 21-9-1813, schoenmaker. Hij woont korte tijd 
te Zeelst, en trekt later in bij zijn zuster Wilhelma en haar gezin. Daar 
woont hij nog na de dood van zijn zuster en zwager'"'. Martinus overlijdt 
te Maarheeze 15-2-1894. 

6. Catharina, geb. Maarheeze 29-4-1815, overl. Maarheeze 25-5-1815. 
Moeder en kind maken het na de laatste bevalling kennelijk niet goed. 
Dochter Catharina overlijdt na drie weken, moeder Catharina overlijdt te 
Maarheeze op 24-6-1815. 
Mathijs hertrouwt op 12-4- 1818 te Maarheeze met Maria van Luijtelaar, geb. 
Milheeze 29-9-1779, dochter van Jan en Petronella Dillen. 
Mathijs overlijdt te Maarheeze op 3-2-1831. Maria trekt na de dood van haar 
echtgenoot in bij Jan van de Putten en Geertrudis Smulders op het 
Kerkeijnd

170
). Zij overlijdt te Maarheeze op 5-10-1840. 

47 

Naschrift  

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

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

IIa Goort Dirc Peters VAN CLEIJNENBREUGEL, trouwt als Goort Dirx uit 
Liempde, "4 jaar hier geweest" voor de dominee te Oirschot op 23-1-1661 
met Marike Gijsberts uit Oerle. Goort Dirck Peters, weduwnaar uit 
Naastenbest, hertrouwt op 8-2-1665 met Josina Jordanus Jooste van de 
Waerden, ged. Oirschot 16-10-1646, dochter van Jordanus Jooste en Maria 
Willems Kemenaye. 
Haar vader zit in 1667 gevangen te 's-Gravenhage, als Goort en zijn zwager 
Pieter van den Broek Geerling Ruijsch machtigen om geld voor te schieten 
voor de verdediging''''. 
Goort woont te Naastenbest. 
Zijn kinderen zijn: 
1. Margaretha, ged. Best 7-4-1675, trouwt Jeremias Wijnants. Jacob Jans 

van de Ven, echtgenoot van Hendrica Jeremias Wijnants, en Gerit 
Hendrik van de Looij, echtgenoot van Barbel Jeremias Wijnants doen op 
7-12-1748 afstand van tocht van de nalatenschap van hun schoonouders 
ten behoeve van hun zwager Dirck'"). 

2. Henrica, ged. Best 26-6-1678, trouwt voor de pastor te Best op 26-2-1713 
met Andries de Roessen. Andries Droesse maakt op 12-9-1725 als 
weduwnaar een inventaris alsvorens in het huwelijk te teden met 
Ariaentje van de Vleuten"'. Andries hertrouwt voor de dominee te 
Oirschot op 30-9-1725 met Ardiaantje Hendrix van der Vleut. 

3. Joannes, ged. Best 29-8-1682, woont in 1720 met zijn broers Michiel en 
Peter in de baronie van Wezemaal, tussen Leuven en Aarschot. 

4. Maria, laat op 20-12-1696 haar onwettige dochter Anna dopen. De vader 
is Joannes Jacobi Beerens, "ut puerpera et duo testes attestantur qui 
fuerunt presentes in partus". Maria trouwt voor de schepenen te Oirschot 
op 24-10-1706 met met Mathijs Cornelis van Santvoort. 

5. Peter Goorts van Cleijnenbreugel. De regenten van Best attesteren op 7-
8-1715 ter zijner instantie"). 

6. Anneke. 
7. Goortie, tr. Joseph van der Geete uit St. Pietersrode. Zij hebben twee kin-

deren. Goortje van Cleijnenbreugel is vroedvrouw in de parochie van 
Best'"'. Joseph maakt als weduwnaar op 22-6-1755 een inventaris van 
zijn goederen'"'. Hij hertrouwt voor de dominee te Oirschot op 27-6-
1751 met Maria Martens van Lieshout, de weduwe van Dielis de 
Brouwer. 

8. Michiel. 
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9. Dirck Goorts van Cleijnenbreugel, krijgt van de schepen van Oirschot op 
30-5-1695 een borgbrief voor zijn vestiging te Holsbeeck bij Leuven'"'. 

Goijaert Dircx van Cleijnenbreugel huurt op 23-1-1668 een stede te 
Naastenbest van de zoons van Anthonis van Heesch'"). 
Godefridus wordt begraven te Best op 16-10-1690. Josijn, weduwe van Goort 
van Cleijnenbreugel, "arm" woont in 1705 met haar dochter Maria te 
Naastenbest'"

)
. In 1706 is zij "cameraet" (kamerbewoner)'"). Jozijne en 

zeven van haar acht kinderen transporteren op 30-12-1713 een huis, hof en 
aangelag gelegen te Naastenbest aan Jeremias Wijnants, hun zwager''". De 
zoons Michiel, Peter en Jan hebben voor het transport procuratie gegeven in 
de baronie van Wesemael. 
Josina wordt begraven te Best op 25-2-1720. 

IIb Lindert Diercx VAN CLEIJNENBREUGEL, geboren circa 1646, trouwt als 
jongman van Liempde, wonende te Munsel, voor de dominee te Boxtel op 
28-1-1674 met Maria Handerix. 
Uit dit huwelijk: 
1. Joannes, trouwt voor de pastoor te Boxtel op 10-10-1706 met Teoda 

(Theodora) van Hees. Hun dochter is Maria, ged. Boxtel 25-8-1707. Zij 
trouwt voor de dominee te Boxtel op 24-5-1727 met Jacobus van Oers. 
Maria wordt begraven te Boxtel op 9-7-1783. 
Jan woont aanvankelijk met vrouw en kind te Munsel/Onrode183". In 
1736 bewoont Jan een huis te Boxtel Binnen 150: hij is eigenaar van zijn 
woonhuis en van twee huizen te Munsel'"'. Johannes wordt begraven te 
Boxtel op 15-9-1747. 

2. Dympna, ged. Boxtel 27-8-1678. 
3. Hendricus, ged. Boxtel 30-3-1676, trouwt voor de dominee te Boxtel op 

27-10-1715 met Maria Willems van de Loo. Uit dit huwelijk zeven kin-
deren, onder wie Didacus (Dirk), ged. Boxtel 19-3-1716, die (zonder 
ouders) voor de dominee te Boxtel op 16-7-1747 trouwt met Elisabeth 
Henrick Reijkens, uit Schijndel. In 1716 woont Henderick met Maria de 
vrouw, Dirk, Johanna, Maria, Johannis en Willemijn, de kinderen te 
Kleinder Liempde'"). Met een borgbrief van Boxtel vestigt Hendrik zich 
in 1730 te Liempde'"'. 
Maria overlijdt te Liempde op 17-1-1741, Henricus overlijdt te Liempde 
op 14-12-1742. 

4. Maria, ged. Boxtel 11-12-1680. 
Lindert wordt als weduwnaar begraven te Boxtel 25-1-1726.  
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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 geleide-
lijke 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 kwa-
men, was het nodig om ook hun de mogelijkheid te bieden van catechese en sacra-
mentenbediening. 
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 pries-
ters 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 plaat-
sen, hadden de bisschoppelijke wijding ontvangen. Zij werden plattelandsbis-
schoppen genoemd (episcopos chorèe) en waren dus, wat wij zouden noemen ter-
ritoriale 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.') 

De gang van zaken in deze college's was natuurlijk niet altijd ideaal. Om mis-
bruiken 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 oorkond-
den 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 bekrach-
tigde 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 ver-
zoekschrift 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 weten-
schappelijk 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 geble-
ven. 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 ongedateer-
de 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 par-
tijen 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 II. 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 'kapit-
tel' 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 tien-
de 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 patroon-
heilige 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 
 

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, het-
geen 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 zelf-
bewustzijn van de college's van priesters en geestelijken, die zich gingen onder-
scheiden van de kerken, waaraan zij verbonden waren. Dit groeiende zelfbewust-
zijn 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 der-
tiende eeuw hadden verworven, aanleiding werd voor grotere plaatsen om ernaar 
te streven ook zo'n aanzienlijk college in hun midden te hebben. Alleen gemeen-
schappen 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. 

.59 

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. 

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 stan-
den: 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 licha-
melijke 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 hoor-
den zeker niet tot de rijke kapittels. We zouden in zijn algemeenheid kunnen zeg-
gen, 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 kapit-
tel 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 particu-
liere huizen, verspreid in het dorp, die zij zelf moesten kopen of huren. Van som-
mige 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 



60 

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 gezon-
gen; 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 obge-
veer 6 uur per dag vroeg en dat 7 dagen per week, zodat zij zeker een veertiguri-
ge 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. 

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 kun-
nen 

Tijdens de kerkdiensten moesten de kanunniken en ook de andere geestelijken - 
alle aan de kerk verbonden geestelijken moesten met de kanunniken de kerkelijke 
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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. 

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 col-
legeverband 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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21. Camps, O.N.B., nr. 113. 
22. Camps, O.N.B., nr. 116: '... presente ecclesia de Horscot ... testes canonici ecclesie 
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de verwoesting in 1944 bijna alle Missen gedaan op een zijaltaar. Enkel de hoogmis 
op Zondag en een plechtige uitvaart of huwelijksmis werden gedaan aan het hoogal-
taar. 

28. Camps, O.N.B., nr. 258, blz. 338, regel 31 - 339, regel 9 
29. Camps, O.N.B., nr. 258, blz. 339, regel 9 - 13. 
30. Camps, O.N.B., nr. 258: Districte quoque precipimus, quod decanus compellat cam-

panarium ecclesie, quod tempestive et ordinate pulset ad omnes horas et ita morose 
quod canonici et clerici Burgere possint commode et se preparare et de mansionibus 
suis licet remotis tempestive convenire.  

31. 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 schel-
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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 gebo-
ren 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 aan-
sluiting 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 klaverbladvormi-
ge oostpartij, koepeltorens boven een achthoekige kruising en torens aan weers-
zijden 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 wedij-
ver 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 bouw-
pastoor. 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 archi-
tect Weber niet zoveel. 
Later zou de bisschop, wijs geworden van verschillende rampzalige kerkinstortin-
gen en van de door rompslomp en teleurstellingen gedesillusioneerde bouwpas-
toors, 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 over-
gang 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 oor-
logshandelingen 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 nieu-
we 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. 



66 

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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Geraadpleegde bronnen: 
Maas, H., Een kerk wordt honderd, 1889-1989. Uitgave van de heemkundevereni-
ging "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, ZeelstfBisschoppelijk 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 vervan-
gen. Deze oplossing leverde een kerk met omstreeks 1000 goede zitplaatsen op. 
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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 ener-
zijds 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 testa-
ment 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 geïncorpo-
reerd." Haar moeder was dus een zuster van deze Luikse kanunnik. Bij voorko-
mende 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 heb-
ben.

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 mede-
executeur - 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 speur-
den 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 rent-
meester van het Sint-Joris-gasthuis.`" 

Pas tegen het einde van zijn leven wist hij de aanstelling te verkrijgen van roedra-
ger 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 exe-
cuteurs 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 ongefun-
deerd. Chronologisch zal Lya van Maren niet zijn laatste huishoudster geweest 
zijn, want zij maakte haar testament in 1412 en is vermoedelijk kort daarna gestor-
ven, waarna Jan van den Doerne met meerdere kinderen niet zonder huishoudster 
kon. De toevoeging van Boeren, dat Lya van Maren 'waarschijnlijk nog' zijn huis-
houdster 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 waarschijn-
lijk, 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 bron-
nen 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 tes-
tament 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 exe-
cuteur-testamentair.'" In de meerdere honderden ons bekende testamenten uit de 
veertiende en de vijftiende eeuw is zij de enige vrouwelijke executeur-testamen-
tair. 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 optra-
den en waarbij ze haar mede-executeur bij het testament van Heylwig van 
Audenhoven, mr. Rutger van Audenhoven, en haar neef mr. Jordaan Brant als exe-
cuteurs benoemde.'"' 

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 â 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 beken-
de vermelding van deze broederschap. 

Ad 1.b.c.d. Hierin regelt zij het jaargetijde voor haar en haar familie en vrienden. 
De dag vôôr 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 kanun-
niken en priesters deelden in de vastgestelde uitdeling. Blijkbaar is met die aanwe- 
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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. 

Ad Le. Vermoedelijk houdt deze regeling ook kritiek in op het beleid van de arm-
meesters, 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 wantrou-
wen 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 heb-
ben 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 kerk-
meesters, de kapelmeesters van de Mariakapel en de H.Geestmeesters onder hun 
jurisdictie stonden, zoals in de kapittelstatuten van 1472 nog zou worden gestipu-
leerd,'" 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 ge-
sticht 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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NOTEN 

1. R.A.N.B., Archief Kapittel Oirschot, inv. nr. 323 en Parochie Archief Oirschot, ch. 
1400.05.02. 

2. Ook Ricalt V die kanunnik was en heer van Oirschot van 1533 - 1559 was enkel cle-
ricus en had geen wijding ontvangen. 

3 R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 147, akte d.d. 1385.10.16. 
4. R.A.N.B., A.K.O., inv. nrs. 117, 322, 361/3, 366, 368, 382, 399. 
5. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 72. 
6. R.A.N.B., A.K.O., inv. nrs. 401 t/m 405. 
7. Archief Tafel Heilige Geest Oirschot, passim. 
8. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 180. 
9. In het Oirschots schepenprotocol van 1493, fol XXII wordthij als zodanig genoemd. 

Het is echter niet duidelijk, in welke tijd hij deze functie bekleedde. 
10. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 117, akte d.d. 1412.11.19. 
11. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 377, akte d.d. 1426.10.05; Frenken, Documenten..., blz. 230. 
12. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 75, akte d.d. 1426.11.06. 
13. 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. 

14. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 373, akte d.d. 1412.03.12. 
15. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 323, akte d.d. 1422.01.27. 
16. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 323, akte d.d. 1397.07.12. 
17. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 182, akte d.d. 1407.10.10. 
18. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 373, akte d.d. 1412.o3.12. 
19. R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 373, akte d.d. 1422.12.07. 
20. A.T.H.G. Oirschot, ch. 1420.12.10. 
21. Kapittelstatuten van 1472, art. 16: Frenken, Documenten... , blz. 257. 
22. In de stichtingsakte van deze fundatie verplicht het kapittel de kerkfabriek om daar-

voor te zorgen: '... de cotidiano pane, vino et lumine ex bonis fabrice predicte provi-
dere perpetuo teneamur...': Frenken, Documenten ..., blz. 229. 

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 

Notaris Rutger Jan Rutgerszoon van Audenhoven instrumenteert, dat hij op ver-
zoek 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 clausu-
len, 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 sche-
penakten van 's-Hertogenbosch verschuldigd door Jan de Crom van 
Eerdbruggen, met opdracht aan de provisoren van die instellingen om daar- 
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uit de volgende lasten te betalen: 

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 Sint-
Petrus-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 daar-
in 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 hemelop-
neming 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 voorde-
le van zijn personeel, vervalt de uitkering ten gunste van de Tafel van de 
H. Geest en de Kerkfabriek; 

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; 

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 zon- 
der iemands inmenging moeten beheren en uitdelen, dat het restant gelijke- 
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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 voor-
waarde, dat zij in deze kapel begraven mag worden. 

3. Zij bepaalt, dat de genoemde legaten in het jaar na haar dood zonder tegen-
spraak 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 pon-
tificatus 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 instru-
mento per me signo meo solito et consueto publice signato, altero a me tamen 
manufideli prout prima facie apparebat scripto, super testamento et ultima volun-
tate Lye de Maren bone memorie edito seu confecto quasdam clausulas dicto tes- 
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Amstel, Jan van 4 
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Hischa 
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Asten 81,110-111 
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Ayken, Jan van 8,21 
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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 

121 

65 - 81 

172 - 174 

4-23 
52 - 64, 

104 - 113 
156 - 168 

31 - 34 
88 - 89 

119 - 120 
175 - 177 

34 - 48, 
90 - 100, 

122 - 152 

114- 115 
178 - 204 

26 - 30 
82 - 87 

169 - 171 
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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, Staats- 121 
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 
Charlois 98 
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 
Colvershoek, top. 201 
Coning, Anneke Hendrix de 200 
Coning, Willem de 200 
Conrad, Jeanne Marie Henriette 124 
Coolen, Jan Niclaes 187 
Coopal, Maijken Bastiaen 187 
Copal, n.n. -, stoelenmaker 59 
Coppens, Maria Jacobus 196 
Cornelisse, Cornelis 184 
Cornelissen, Jozef 72 
Cort, Goijaert Aerts de 184 
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 
Cremers, Geertruy Henrick 181 
Crinckelmans, Jaspar 199 
Croije, A. ter -, secr. van Oi. 37 
Crom, Henrick Goijaerts de 116 
Croon, Cornelis Frank de 117 
Croon, Henricus Petrus de 183 
Croon, H. de -, burg. van Oi. 43,46 
Croon, Jan Jans de 193 
Croon, Johannes de 201  

Croon, Margaretha de 201 
Croonenborch, Dirck Peeters 197 
Croonenborch, Peeter Gijsbert 186 
Croonenborgh, Daendel Aerts van 117 
Croonenborgh, Jenneke Adriaen 

Bernaerts van 117 
Croonenburg, Adriaan Bernard van 183 
Cuijck, Adriaen Henrick van 117 
Cuijck, Anneke Joost van 190 
Cuijck, Catharina willems van 115 
Cuijck, Henricus van 190 
Cuijck, Jenneke Joost van 190 
Cuijck, Joannes Henricus van 190 
Cuijck, Joost Dircx van 190 
Cuijck, Marie Joost van 190 
Cuijck, Theodorus Joannes van 190 
Cuijck, W. van -, raadslid Oi. 43 
Cuijl-Snieders, fam. 78 
Cuijpers, Jacq onderw. te Zeelst 74 
Cuijpers, Jan Wouter 114 
Custers, J. 105,107 
Cuypers, P. -, architect 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 
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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 185 
Ertrijck, Ed. van 56 
Erven. Maria Antonius 191 
Esseboom, C. 36 
Essens, Jan Claasse 200 
Essens, Joseph Niclaes 190 
Etten 99 
Europa 156-157 
Evelijn, dr. A. 69 
Everardus, clericus van de hertog 16 
Eysbouts, fa. -, klokkegieterij 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 
Gestel, Jenneke Wouter Andries van 116 
Gijbken, top. Notel 200 
Gijsberts, Jan Mathijs 115-116 
Gijsberts, Maria 186,201 
Gijsler, Frederic Louis -, frans schoolm. 97 
Gijssels, Catharina Geerling 114 
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 
Gorp, Johannes Jan van 196 
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 
Greve, Lambertus schoolm. 75 
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 
Henricks, Geertruijt Willem 182-183 
Henrics, Jan Niclaes 115 
Henrik, abt van de abdij Tongerlo 13 
Henrik, proost van Leuven 15 
Henrix, Dierck 181 
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Hermans, C.R. conservator Noordbrabants 
Museum 71 
Hermans, Goort 172-173 
Hermans, Lijsken Huijbert 172 
Hermans, Maria Joannes 199 
Herpen 4,166 
Hersel, Jan Hendrix van 191 
Hersel, P. van 55 
Herselt, kap. te 114,116 
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 
`s-Hertogenbosch, rijksarchief 69 
Heselwinkel, top. Middelbeers 20-21 
Heskok 159.164 
Hessen, Jan Hendrik -, frans schoolm. 97 
Heufke, top. Spoordonk 195 
Heusden, Hendrik van 4,17 
Heusden, Robert van 4,17 
Heuvel, Oi. 116,181,186,189,191 
Heuvel, Aleijdis Joannes van de 193 
Heuvel, Anna Catharina van den 202 
Heuvel, Arien Jans van den 188-189 
Heuvel, A. van den -, raadslid te Oi. 43 
Heuvel, Corstiaen Goorts van de 186 
Heuvel, Goijaert Henricx van de 186 
Heuvel, Hendrick Jan van de 200 
Heuvel, Jan Jacobs van de 196 
Heuvel, Maria Gerardus van de 195 
Heuvel, Martinus van de 201 
Heuvel, Melchior Gijsberts van de 190 
Heuvel, M. van den -, raadslid te Oi. 43 
Heuvel, Willem Jans van den 188 
Heuvel, n.n. van de 62 
Heyden, n.n. van der -, stoelenmaker 59 
Heythuysen 112 
Hezenmans, J.C. -, architect 104-107 
Hille, Wellen zoon van -, schepen 

van Den Bosch 22 
Hilvarenbeek 100,156-157 
Hilvarenbeek, kanunnik te 116 
Hilvarenbeek, proost van 15 
Hintham 171 
Hirtum, B. van -, orgelbouwer 53,54 
Hischa, Lambert van -, proost 
van Antwerpen - 15 
Hissink, Jacques Justin -, frans schoolm. 97 
Hobbelen, Adriaan 200 
Hobbelen, Joanna 190 
Hoboken, Jan van -, schepen 
van Antwerpen 22 
Hoek, Luc van 110-111,175 
Hoenzadriel 159,166  

Hoesen, Anna Jacoba 125 
Hoeven, Elisabeth Michiel Jan van de 116 
Hofstad, top. Spoordonk 181 
Hofstede, Egbert -, frans schoolm. 97 
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 
Hooi, Johannes Baptista van 55 
Hoorn 97 
Hoppenbrouwers, Eijmbert Jan 201 
Hoppenbrouwers, Hadewich Dielis 115 
Hoppenbrouwers, Jenneke 196 
Hoppenbrouwers, Maria Franciscus 201 
Houbré, George Nicolaas -, 

frans schoolm. 37,39,90-91,97 
Houët, H.-, organist 110 
Housseau (Aslouw), genealogie 24-25 
Hout, Gerit Diercks van den 194 
Hout, Guilelmus Henricus van 184 
Hout, Henrick Dircx van 191 
Houten, Jacobus van 91 
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 
Huyskens, L(eonardus) 61,110 

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 
Janszoon, Michiel Bernart 184 
Java (West-) 124,126 
Johanna, hertogin van Brabant 178 
Johannes, mr. -, deken van het kapittel 

te Luik 167 
Jong, Hendrik de 53 
Jong, J. de -, notaris 60 
Jong, n.n. de -, vrachtrijder 55 
Jonge, Bernard de -, frans schoolm. 95,97 
Jongen, Geertruij Jan 178 
Jongen, Heijlwich Jan 178  

Jongen, Jan 178 
Jonkers, Dirk Andries -, frans schoolm.  97 
Joorden, n.n. 15 
Julius, Christiaan 97 
Juten, G. -, uitgever 72 
Juten, W. -, uitgever 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 



I() 

Ludolf n.n. 15 
Luijck, Catharina Nicolaas van 197-198 
Luijk, Ida Nicolaes van 102 
Luijten, Maria Willem 197 
Luik 157,161,165 
Luik, kapittel van 167-168 
Lusdonck, Adriana Antoni van de 194 
Lusdonck, Jan Janssen van de 182-183 
Lusdonck, Maria Anthonis van de 190 

M 
Maas 122.171 
Maastricht 53 
Made 178 
Maerselaer, Aleijt Jutken Henrick 

Goyaerts van den 182 
Maggheryt, top. Middelbeers 20-21 
Magis-Habets, drs. H.M.A.-, gedeputeerde 4 
Makkers, Pieternella Jacoba Maria -, 124 
Marcelis, Jan Henrick 117 
Marck, H. van de beeldsnijder 55,58 
Marcq, J.L. de kerkm. in Oi. 37 
Mariacongregatie 58 
Mariakerk, Oi. 53 
Markelo 99 
Marra, Johannes -, frans schoolm. 98 
Marsilius, kanunnik van Sint Oedenrode 15 
Martens, Ada Lucas 181 
Martens, Jan 117 
Martens, Marten Lucas 181 
Martens, Willem Adriaen 186 
Martfelde 159,166 
Martinus, bisschop van Tours 157 
Mathijs, Jan 199 
Mathijsse, Goijaert 183 
Maurus, Jan 170 
Mazel, Adrianus Marius 126 
Mazel, Jan Marius -, kostschoolleerling 126 
Meerle 178 
Meerveldhoven (parochie) 67,156-164, 

167-168 
Meester Rijkenstraat, Veldh. 75 
Meeuws, Willem Dirx 201 
Meeuws, W. armm. in Oi. 37 
Megen, Nicolaas van -, schepen van 

Den Bosch 20 
Meierij van 's-Hertogenbosch 10,17,33 
Meijer, Anthoni Aert de 199 
Meir, Maria Joannes van de 194-195 
Melis, Maria Adriaan Joorden 183 
Melisbeempt, top. Notel 196 
Merefelt 156 
Meren, top. Meerveldhoven 156 
Merks, Henrick Marten 115 
Merode, Maximiliaan van 187  

Merovingen 157 
Metser, Clara Thomas Johannes de 183 
Meulencamp, top. 200 
Meyers, H. 55-56 
Mialaret, J.H.A.  architekt 175,177 
Michiels. Henrica Nicolaas 115 
Middelbeers, parochie 9,20-22 
Middelburg 91,96,99 
Mierde 178 
Mikkers, gebr. 54 
M irfelt 156 
Moel, Andries Daniel 196 
Moergestel 188,194,197 
Moeskops, Henri 72 
Moeskops, Jan 185 
Moeskops, Peter 65 
Moeskops, Petronella 65 
Moest, top. Kerkhof 181 
Moesveld, Petrus Theodorus Nicolaas -, 

frans schoolm. 95,98 
Mol, Adriana Wilhelmus van 201 
Mol, Adrianus Joannes van 191 
Mol, Joannes Franciscus van 191 
Mol, Willem Hendricus van 201 
Molenstraat, Oi. 34,39 
Momber, Meeuw die 179 
Monumentenzorg 111 
Moorsel, n.n. van -, schoolopziener 93 
Moretten, Willem Janssen van 189 
Motra, Carel Frederik Bechlin 

frans schoolm. 98 
Mortel, Cecilia van de 10 
Mortel, J.B.V.M.J. van de 10 
Mortel, J.H. van de 4 
Mortel, J.H.J. van de 10 
Mortel, J.H.L. van de 10 
Muller, C.H. -, docent franse school 40 
Munster, Vrede van 9 
Mutsaerts, W. -, bisschop van Den Bosch 110 

N 
Nahuis, Alicia Johanna van 90 
Namen, bisschop van 121 
Nassau, G. aartsdiaken van Peel- en 

Kempenland 167-168 
Nassa-Siegen 99 
Nederland 55,61,128 
Neefs, G. -, steenhouwer 59 
Neerpelt (Belgie) 159-160,164,167 
Neerrijnen 97 
Neggers, Jaspar 192,198 
Neggers, Paulus 193 
Netersel 69 
Niclaes, Aert 117 
Nieuw Beijerland 98,99  

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, Kerk- 159-160,167,170 
Oerle, Zand- 81  

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 

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 

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 

Oirschot, Tafel van de H.Geest 32 Papen, Peter Vrijs 192 
Oirschot, college van BenW 42-43 Pardo, jr. 198 
Oirschot, Daniel van 7,17,19 Paredis, bisschop van Roermond 175 
Oirschot, Jacobus van 196 Pastoors, n.n.-, arts te Tilburg 73 
Oisterwijk 194 Pauls, Jenneke Nicolaas 172-174 
Oisterwijk, Kunstkring te 3 Pauwels, Catali in 172 
Oisterwijk, dominee van 191 Pauwels, Willem Henrick 181 
Oisterwijk, Alard van 7,16 Paux Kielreiter, Arthur Leon -, 
Oldeholtpade 97 frans schoolm. 98 
Om/lee, Louis -, frans schoolm. 98 Peelland, aartsdiaken van 167 
Onze Lieve Vrouw ter Eyck, kapel Meerv. Peeters, Jan Jans 185 

161-162 Peeters, J.B. 54-56 
Onze Lieve Vrouw van de H. Eik, Pekalongan 126 

kapel Oi. 52.56,106 Penninx, Martina Aarts 194 

11 
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Perk (Zwitserland) 99 
Persoens, Jan Goijart 179 
Peters, n.n. -, beeldhouwer 58 
Philips, Adriaen 171 
Piceni, Engelina Ludovica 126 
Pijnappel, fa. 110 
Pijpers, agent van nationale opvoeding 39 
Planches (Zwitserland) 100 
Pluijm Mentz, Dirk Hendrik -, 

kostschoolleerling 126 
Pol, Anselmus van de 197 
Pol, Gerit Ansems van de 197 
Pol, Jenneke van de 197 
Pol, Marij Ansems van de 197 
Polderman, Jan -, frans schoolm. 98 
Polkestraat, Veldhoven 157,161-162 
Pompe, Walter 52,56 
Popeliers, Wilhelmus 197 
Poppel 55 
Portland (Oregon) 126 
Postel, abdij 5,69,76,121 
Postelse Hoeven, Veldhoven 80 
Potters, Fr. 37 
Prefort, Maximiliaan 52 
Pretoria 100,125 
Prins, Rinzc -, frans schoolm., 

kostschoolh. 46,94-95,98 
Provinciaal Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen in Noord Brabant 71 
Putten 99 

R  

Rijken, Cornelis 65-78 
Rijken, Jan 78 
Rijken, Johan 65 
Rijken, Kees 67,74 
Rijken, Peter 65 
Rijken, Peter Johannis 65 
Rijken, Riekie 67 
Rijksdienst Oudheidkundig Bodem 

onderzoek 162 
Rijksmuseum van Oudheden 69,71 
Rijn 122 
Rijnsburg 98 
Rijswijk. Lambertus van -, fa. 105-106 
Rijt, Jan van de 181 
Rochussen, Eduard -, kostschoolleerling 126 
Rochussen, Emilie Annette 128 
Rochussen, Henri 128 
Rochussen, Jan Gustaaf kostschoolleerling 

126 
Rochussen, Jan Jacob 126 
Rochussen, Jan Jacob (sr.) -, 

gouvern.-generaal 126 
Rochussen, Maurits 128 
Rochussen, Willem Frederik -, 

kostschoolleerling 126 
Rode (Sint-Oedenrode), fam. van 5 
Rode, Diederik van -, past. van Oostelbeers, 

kanunnik van Sint Oedenrode  5,7,13,15 
Rode, Gijsbert van -, ridder 5,7,13,15 
Rode, Herbert van 7,15 
Roeffsoen, Mathijs Peter 180 
Roeffsoen, Wilhem Peter 179-180  

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 

Raad van Brabant 173-174 Roers, Peter Jan 114 
Raad van State 37  Roempot, Adam 180 
Raamsdonk 99  Roermond 61 
Rake, top. Middelbeers 20-21 Roermond, bisschop van 175 
Rapportstraat, Veldhoven 65,75 Roij, Arnoldus van 195 
Ravesteijn, H. van -, pres. schepen Oi. 93 Roij, Daniel Geraerts de 116 
Reek 112 Roij, Geraert Daniels de 116 
Reijnierssen, Aleijt Joost 183 Roij, Gerit Daendels de 117 
Reiziger, Jacobus Anna Hendrikus Roij, Peter Aart van 195 

frans schoolm. 99 Rollier, Ami Jules -, frans schoolm. 99 
Renair, Pierre 91 Romeinse Rijk 156 
Renders, W. onderw. te Acht 74 Rooij, Willem Jacobus van 197 
Retie (Belgie) 121 Rooijackers, Gilliam Jan 170 
Reusel 77 Rooijackers, Jan Willem 170 
Rhenen 126 Roosen, genealogie 26-30 
Riel 89  Roosmalen, A. van 59 
Riel, Anna Willems van 199 Roots. Jacob Cornelis 170 
Riet, Cis 80 Rosmalen 159-166 
Riethoven 193  Rotterdam 55,125 
Riethoven, burg. van 71 Rouaan, Adam -, schoolm. te Bladel 77 
Rijdt, Cornelia Wouters van de 191 Rover, Dirk -, schepen van Den Bosch 
Rijken, Ben 67 8,19,23 
Rijken, Bernard 65,73-74  Rover. Emond Arnoldszoon 8,19 

13 
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Snepscheut, Laurentius Quirinus van de 195 Strijp, Henric Jacops Henrick van 115 
Soerabaja 124 Strijp, Marie Henrick Jacops van 115 
Soest 98 Strijp, Merike Aert Jans van 117 
Soest, Jan van -, frans schoolm. 99 Suetrix, Wilhelma Lambertus 196 
Soetens, J.W. kerkm. in Oi. 37 Suetrix, Lambertus Adriaen 196 
Soetens, F. -, stadhouder 39 Susteren 175 
Sdhngen, Cornelis Johannes 94 
Sdhngen, Jan Nicolaas Gottlieb -, frans T 

schoolm. ,kostschoolhouder 40,43-44, Tact, Adriaen 188 
46,90,94-95,99,124 Taxandria, tijdschrift 72,75-78 

Sdhngen, Jan -, frans schoolm. 40-43, Taxandriamuseum 71 
93,94,99,126 Taxandrie (Teisterbant) 166 

Sdhngen, Johan -, frans schoolm. 34,36,93,99 Tegelen 202 
Sdhngen, Johannes Frederik Adolf Ten Boer 97,100 

Jacobus 94 Tervuren 15 
Someren, Dre van 53 Teteringen 178 
Somers, L.J. onderw. te Steensel 74 Teurlincx, Augustinus 59 
Somers, Thomas 106 Teurlincx, Corn. en Aug. -, fa. 59 
Son, schepenen van, armbelt. 172-174 Teurlincx, Johanna Steven 195 
Son, Hendrik van 23 Teurlincx, J. -, stoelenmaker 59 
Son, J. van 53 Tgherra, top. Middelbeers 20 
Spaapen, J. 56 Theobaldus, bisschop van Luik 167-168 
Spanje 121 Thiel, Johannes Martinus -, 
Speex, Dirck Steven 116 frans schoolm. 100 
Spijcker, landhuis van Baest 9 Thomson, Jan Willem -, frans schoolm. 100 

13 

Spoordonk, herdgang 42,115,180-195 
Spul, Margriet Willem van 179 
Sronden, Jan Jan 178 
Srondendochter, Henricxken Jan 178 
Srondendochter, Elisabeth Jan 178 
Staten Generaal 39,88 
Steen - Bacx, M. van de 110 
Steenhouwer, Gerard Henrik Gerard  20,22 
Steenhouwer, Nicolaas Gerard 20,22 
Steenis, Jan van -, frans schoolm. 99 
Steensel 67,74,77 
Steenselse Hut 69 
Steenselse bende 80 
Steenstraatje, Oi. 200-201 
Steenweg, Peter van den 23 
Steenweg, Rutger van den -, schepen van 

Den Bosch 23 
Steger, E.A.M.A. -, burg. van Oi. 109-110 
Sterchoven van Brecht, Goeswijn van 8,19-20 
Stevens, J.L.A. -, burg. van Eersel 77 
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven  67 
Stolp, Cornelis -, frans schoolm. 99 
Straaten, atelier van 107 
Stracke, Charles Louis Paul -, 

frans schoolm. 95,99 
Straten, herdgang 42,178,186,195 
Straten, kapel te 61 
Stratum 105,107 
Streekbelangen 110 
Strijbos, H. 104,162,164  

Thorbecke, J.R.-, minister 46 
Thuijs, Laurentius Joannes 194 
Thuringen, Elisabeth van 56,58 
Thuringen, Lodewijk van 56,58 
Tibos, Arnoldus 193 
Tijsen, Peeter Jan 173 
Tilburg 60,73,104,108,111,198-199 
Timmermans, Dirck Jan 180 
Timmermans, Jacobus 91 
Timmermans, Jos. 110 
Timmermans, Neeske Peeter 194 
Timmers, J. -, frans schoolm. 100 
Tjiandjoer 126 
Tongeren (Belgie) 156 
Tongerlo, abdij (abt) van 4-9,12-23,116 
Tours, bisschop van 157 
Toyart, Wouter -, schout van de Meierij 17,19 
Transvaal 97 
Tret - van Haren, M. 110 
Tuijll, Jan van -, kwekeling 40 
Tulder, n.n. van -, architekt 60 
Tulp, Jan 91 
Turnhout (Belgie) 71,121,170 
Tuuk, J. van der -, frans schoolm. 100 
Tweede Kamer der Staten Generaal 128 
Twisk 99 

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 
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 
Vleuten, Jan Niclaes san de jos  

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, 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 

112 Vries, Th.L. de -, past van Oi., deken107-110 

15 
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Wiel, Peter van de 201 
Wijdewormer 97 
Wijnans, Wijnant -, kleermaker te Oerle 170 
Wijnants, Anna 170 
Wijnants, Seeger schoolm. te Reusel 77 
Wijnants, Wijnant 1691 70 
Wijnants, Wilm 170 
Wijneker, W. -, lid kerkeraad 90 
Wilhelminakanaal 10 
Willemse, Henrick Marselis Gerits 184 
Willemsen, Wilbort 182,184 
Willibrordusputje, Westerhoven 76 
Wi lm s, Margaretha 183 
Winkelken, top. Middelbeers 20-21 
Wintelre 67,194 
Wispelaer, Gerard van -, schepen 

van Antwerpen 
Wispelaer, Willem van -, schepen 

van Antwerpen 
Wissekerke 
Wit, J. de -, notaris 
Witlaecx, Maria Gijsbert Gerits 
Woensel, armbestuur van 
Woensel, Ariaentje Peters van 
Woensel, Maria Leonardus van 
Woudrichem 
Wouter, mr. -, scholaster van Leuven 
Wouters (Goossens), Peter -, 

secr. van Oerle 

19 
100 

71 
188 

172-174 
191 
199 

91,93 
15 

169-170 

22 

Y 
Yaux, Jules -, frans schoolm. 100 
Ykele, Simon van 8,19-20 

z 
Zaltbommel 97 
Zammel en Oevel, past. te 114,116 
Zandt, 't 100 
Zeel st 67,74,77,112 
Zevenaar 94,96 
Zierikzee 99 
Zijpe 98 
Zonderwijk 80,156 
Zonderwijksche akkers, top. 80 
Zuidzande 97 
Zutphen 97 
Zutphen, C. van -, notaris 172-173 
Zwartsluis 96 
Zwijsen, J. -, mgr. 61 
Zwitserland 100 

tamento insertas dictas mensam et fabricam tangentes seu concernentes extrahe-
rem, 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 paga-
menti Buscoducensis, prout in litteris scabinalibus de Buscoducis super hoc con-
fectis plenius continetur, quos quidem quatuor modios siliginis, duos modios ordei 
et decem solidos pagamenti prefati legavit mense Sancti Spiritus et fabrice eccle-
sie Sancti Petri in Oerscot, ex quibus legatis dicta testatrix insuper legavit primo 
fabrice capelle beate Marie in Oerscot viginti quinque solidos eiusdern pagamen-
ti 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 .... tempo-
re sui anniversarii ad vigilias sui anniversarii venientibus duos lopinos siliginis 
annuatim inter ipsos presentes solvendos ut prefertur ipso die vigiliarum sui anni-
versarii per rectores, provisores seu mamburnos dictarum mense Sancti Spiritus et 
fabrice equali portione dividendos. Item legavit adhuc ex prefatis legatis canoni-
cis, capellanis, vicariis tam annalibus quam perpetuis et curato sancti Petri prefa-
tis presentibus et sollempnitatibus sui anniversarii interessentibus quatuor lopinos 
siliginis annuatim ipso die sui anniversarii equali portione dumtaxat inter presen-
tes 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 preceden-
tem 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 qui-
bus 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, provis-
orum scu mamburnorum fabrice et mense prefatarum tune existentium, ut ad pre-
missa suas exhibeant diligentias iuxta ipsorum posse, ita ut ipsius ultime volunta-
tis 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 silig-
inis, 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 alta-
ri 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 quin-
que 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 anni- 
versarii 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 rec- 
tores 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 dic- 
tis 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 ple-
narie 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 competen-
tibus, 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 pre-
tactarum equali portione. 
Item legavit antedicta testatrix ex eisdem legatis quatuor modiorum siliginis, duo-
rum modiorum ordei et decem solidorum pagamenti predictis matriculario sancti 
Petri ecclesie Oer- 
scottensis prefate unum lopinum siliginis annui pactus et hoc si tempore sui anni-
versarii rite pulsaverit secundum modum consuetum in dicta ecclesia, sin autem, 
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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 obser-
ventur seu adimplentur iuxta modum et ordinationem premissos. 
Item legavit adhuc sepedicta testatrix ex premissis legatis quatuor modiorum silig-
inis, 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 modi-
is 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 anni-
versarii 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 dicta-
rum mense Sancti Spiritus et fabrice tradent et solvent sine alicuius alterius inter-
missione 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 sol-
idorum pagamenti legatis ex illis hincinde solutis et defalcatis cedent equali por-
tione 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 modio-
rum 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 ordinatio-
nem, 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 lit-
teris 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 lega-
tis aut imposterum per ipsam testatricem legandis quovismodo ac etiam omni iure 
successionis ex proximitate ipsis quovismodo in bonis tam presentibus quam futu-
ris 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 cuius-
cunque 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 custodi-
re aut conservare dictos duos calices et ipsos ministrare dum opus fuerit ipsis rec-
toribus aut deservitoribus ipsorum quinque altarium predictorum. Et in recompen-
sationem laborum custodis et administrationis dictorum duorum calicium ipse 
matricularius quicunque fuerit habebit annuatim a quolibet rectore seu deservito-
re quinque altarium duos solidos pagamenti Buscoducensis capiendos ex illis tri-
bus lopinis siliginis cuilibet rectori dictorum quinque altarium per ipsam testatri-
cem sicut prefertur legatis. Item habet antedicta testatrix unum pottulum argen-
teum 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 requi-
situs 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.: 7-1-
1711. 

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: 4-11-

1814. 

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. 9-

8-1823, 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: 9-1-

1805, 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.: 14-5- 
1745, 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. Petronilla van Someren, RK, ged. 1-3-1783. 
7. 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!. 2-1-

1845. 
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. 26-3-
1805, 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. 9-7-

1852, 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 begraafda-
ta 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 Jaco-
bus Eijmberts Snellaars, beijde de eyndens de gemeen-
te, 
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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 Staats- 
Brabant 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 (vrij-
geleiden) 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). Waarschijn-
lijk omdat aan deze verplichtingen niet voldaan kan worden wordt een borgemees-
ter in gijzeling genomen en van 3 maart tot 16 april 1703 in Antwerpen in gijze-
ling 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 gespol-
jeerd (geplunderd) is dat de pachter daarvan niets heeft behouden.-
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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 gra-
nen 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
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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 plunderin-
gen 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, toebe-
horende aan de Staten-Generaal, en Mijs Jan Zanders en Mattheus Ariaens, huur-
ders van deze goederen, hebben bijna alle granen, staande op deze goederen, ver-
loren. 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 geplun-
derd; 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 pas-
sagie 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 kle-
ren ontblote lichamen, zodat zij niets hebben over gehouden als hun naakte licha-
men "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
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Maijke Willems en Jan Anthonis Beckers zijn in 1702 door het Franse leger zoda-
nig uitgeplunderd dat zij niets hebben over gehouden als lege huizen, schuren en 
van "kleren ontblote lichamen"."' 

Peter Pauwels is de helft van zijn koren kwijt geraakt; van zijn huis is het dak afge-
worpen. 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 bid-
den 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. Rijksarchief Noord-Brabant, Vergaderingen van het Kwartier Kempenland inv.nr .41 
2. f. 504 
3. f. 622 
4. f. 702 
5. f. 503 
6. f. 633 
7. f. 502 
8. f. 507 
9. f. 557 
10. f. 564 
11. f. 672 
12. f. 812 
13. 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. f. 824 
15. f. 508 
16. f. 558 en 559 
17. 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 cor-
rigeren. 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 vice-
simo die mensis martii feria tercia post dominicam qua cantatur Judica anno 
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, dus: 20 maart zijnde dins-
dag 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 
vôôr 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 septem-
ber) 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 dins-
dag 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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VII. EEN TESTAMENT IN TRIPLO, 
drie testamenten van Hendrick Martens de Biese 

door H.J.M. Biezen 

Inleiding. 
Hendrick Martens Biesen (vaak in schepenacten ook 'de Biese' genaamd) is gebo-
ren 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 doop-
houder. 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 (jongh-
man) is gebleven. 

Hendrick, die in 1713 lid was van het Corpus van Zeelst (vermoedelijk als arm-
meester)" 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 huisge-
houden in de Clarissehoeve, hetgeen - zoals door een tweetal schepenen officiëel 
bij akte werd vastgesteld - een schadepost opleverde van ca. 1000 guldens

5
). 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 wor-
den afgeleid, dat Hendrick een testament wilde maken omdat hij zijn einde voel-
de 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 1714

6
'; het derde van 20 maart 1725

7
'. Vermoedelijk is de pacht van de 

Clarissehoeve door Hendrick in de periode tussen het eerste en het tweede testa-
ment 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 Veldhoven-
Zeelst-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 V-
RA 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 onder-
scheid gemaakt tussen: 

a. Punten van overeenkomsten en verschil, die betrekking hebben op de vorm 
van de testamenten en die derhalve een formeel karakter hebben en 

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

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

1. Vrome gedachten. Alleen het eerste testament wordt geopend met de aan-
roeping: "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 recomman-
datie van sijne siele so wanneer die bij de wille Godts uit sijne sterffelijc-
ke 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 verschillen-
de 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". 

2. De inleiding. De 3 testamenten hebben een vrijwel identieke inleiding, 
waarin Hendrick wordt aangeduid als: "een eersamen jonghman, geboor-
tigh van Zeelst". Alleen in het eerste testament wordt aangegeven dat 
Hendrick een zoon is van Marten Jansen Biesen. Identiek is in de 3 testa-
menten het motief voor c.q. de aanleiding tot het opstellen van een testa-
ment: "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". 

3. De gezondheidstoestand. De fysieke en mentale toestand waarin de testa-
teur zich bij het opstellen van de teksten bevindt is in de 3 testamenten ver-
schillend. 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 aange-
merkt. 
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4. 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 opgeno-
men die het vorige: "casseert annuleert doot ende te niete" verklaart. 

5. 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 onder-
tekent 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. 

6. Legaten. In verschillende bewoordingen wordt in de drie testamenten 
gesteld, dat ten behoeve van de opgenomen legaten "eerst ende vooral gul-
dens uitgeschooten ende betaelt worden uyt des testateurs sijn gereetste 
goederen eerst ende alvorens imant den sterfludjse sal aenvaerden". Een 
dergelijke voorziening was niet ongebruikelijk. 

7. Diverse formele bepalingen. Op verschillende punten wordt in één of 
meer van de testamenten vermeld, dat Hendrick uit vrije wil heeft gehan-
deld, dat hij zich het recht voorbehoudt zijn testament in de toekomst te 
veranderen "naer sijn believen" en dat, als er ten onrechte bepaalde for-
mele bepalingen niet in de tekst zijn opgenomen ("waren vergeten of ver-
suymt") deze alsnog worden veronderstelt te zijn toegevoegd. De testa-
menten 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". 

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 verschillen-
de 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. 

2. 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. 

3. "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 rech-
te te connen ende moogen aenvaerden". Hendrick heeft in de periode tus-
sen 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
) 

4. 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, 

5. "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 véér 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 véér 
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 over- 
lijden van Jacob zijn nabestaanden de rechten op dit bedrag erven. 

6. Rouwkleding voor de boden. Hendrick vermaakte in zijn eerste testament 
aan ieder van zijn zes "boden" een bedrag van 15 gulden "tot een rou-
cleet". Het betreft: Pauwels Martens, Maeyken Gijsberts, Lijsbeth 
Gijsberts, Jan Driessen, Catrien de meid en Claes de schaapherder. Als ech-
ter deze bedienden de dienst zouden verlaten voor Hendrick komt te over-
lijden zouden ze van dit bedrag verstoken blijven. Uit het feit dat een der-
gelijke bepaling in de volgende testamenten niet meer voor komt zou kun-
nen 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. 

7. 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 weg-
gaan bij leven van de testateur. 

8. 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. 

9. "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 goe-
deren mag Maeyken "blijven besitten in vollen rechte doch onder die con-
ditie nogthans dat alle de gronden van erve naer doot van haer Maeyken 
Gijsberts weederom sullen coomen ende devolveerende" op de familiele-
den 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 erfge-
namen "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. 

10. 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 nadruk-
kelijk 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 mogelijk-
heid dat Maeyken vôôr Hendrick zou kunnen komen te overlijden en wor-
den 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 1736

18
'. 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 toe-
gevoegd 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. 

NOTEN 

1. Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot, DTB dopen Zeelst K 281, pag 25 
2. 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 laat-
ste pachter. 

3. Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot: Veldhoven-Rechterlijk Archief 
(V-RA) 17a, fol 226v, 229v-230v. 

4. V-RA 63, fol 42r. 
5. 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 gene-
raliteitslanden van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Inzet was de opvolging 
van de kinderloze Karel 11 in de Spaanse erflanden. 

6. V-RA 63, fol 103. 
7. V-RA 64, fol 109. 
8. Het gilde bestaat nog steeds. Naast het verlenen van onderlinge bijstand richtte het 

gilde zich op boogschieten en andere folkloristische activiteiten. 
9. 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. 
10. 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. 
11. V-RA 17a, fol 271r. 
12. V-RA 17b, fol 42v 
13. Jacob van der Cruijsse blijkt armmeester te zijn geweest in Veldhoven. V-RA 16 fol 

181v en 182v. 
14. V-RA 18a, fol 40. 
15. Dit moet zijn geweest Hendrick's zuster Catharijn, die gehuwd was met Joest Thomas 

van de Mispelblom/Mispelen. 
16. 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. 

17. Jan Gerits van Helmont, alias de Schoenmaker, die getrouwd was met Geertruyt 
Martens Biesen, de zuster van Hendrick. 

18. V-RA 20, fol 14. 
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KUNSTSCHILDERS IN OIRSCHOT EN BEST 
AAN HET BEGIN VAN DEZE EEUW 

door Jacques Mijland en Wilma van Giersbergen 

Inleiding 
Onze twintigste eeuw is bijna ten einde. Reden genoeg om boeken en tijdschriften 
vol nostalgie op de markt te brengen waarin de afgelopen eeuw nog eens dunne-
tjes wordt overgedaan. Voor ons een mooi moment om honderd jaar terug te kij-
ken naar een tijd, toen Oirschot en Best zo'n landelijk aanzien hadden dat ze een 
grote aantrekkingskracht uitoefenden op kunstschilders uit alle delen van het land. 

1. Schilderskolonies 
Dat schilders rond 1900 een uitwijkmogelijkheid zochten en zich vestigden in 
dorpjes als bijvoorbeeld Best en Oirschot had alles te maken met de maatschap-
pelijke ontwikkelingen in die tijd. Dat de tendens om zich te begraven in een ver 
afgelegen gebied niet ontstaan was in Best en Oirschot, maar juist de naweeën 
waren van een omstreeks 1820 in gang gezette ontwikkeling, zal worden uiteen-
gezet in dit artikel. Er zal kort worden ingegaan op het ontstaan van kunstenaars-
kolonies in Europa. Daarna zal de ontwikkeling ervan in Nederland worden 
geschetst waar de eerste kolonie in Oosterbeek werd gesignaleerd. Latere kolonies 
ontstonden bijvoorbeeld in het Gooi, maar ook in Heeze. Toen het in deze dorpen 
te druk werd, weken de schilders uit naar kleinere, pittoreske plaatsjes waar het 
leven leek te hebben stilgestaan. Minder bekend is daarom dat er van circa 1900 
tot circa 1925 schilders gewerkt hebben rond bijvoorbeeld Best en Oirschot. 
Gekeken wordt wat deze kunstenaars daar bracht, wie er werkten en woonden en 
welke onderwerpen ze schilderden. Omdat in genoemde periode Arend Hijner als 
schilder de belangrijkste en de meest invloedrijke figuur was, wordt aan hem uit-
gebreid aandacht besteed. 

1.1 Schilderskolonies in Europa 
Rond 1820 openbaarde zich in Frankrijk een nieuwe vorm van schilderen, name-
lijk het schilderen in de open lucht, ook plein-air genoemd. Tot die tijd was het 
ongewoon een landschap in de buitenlucht te schilderen. Eeuwenlang werd een 
landschap in het atelier van de kunstenaar vervaardigd. Hoogstens maakte hij in 
de natuur wat voorstudies, maar het definitieve werk ontstond in zijn schilders-
werkplaats. Dergelijke landschappen waren vaak geïdealiseerd en voorzien van 
tempels of ruïnes, en bevolkt door figuren uit de Griekse of Romeinse mytholo-
gie. 
Een nieuwe waardering voor het landschap ontwikkelde zich rond 1800 aan de 
Parijse Academie voor Schone Kunsten, waar het idee vorm kreeg dat de natuur 
zelf als inspiratiebron kon dienen. Het afwisselende landschap rondom Parijs gaf 
genoeg gelegenheid die natuur te ontdekken. De eerste uittocht vond omstreeks 
1820 plaats, toen schilders naar het gehucht Barbizon trokken, gelegen op de grens 
van het uitgestrekte jachtterrein van Fontainebleau, zo'n dertig kilometer van 
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Parijs verwijderd. Later zouden de kunstenaars bekend worden onder de naam de 
School van Barbizon. Omdat Barbizon te ver van Parijs verwijderd was om de reis 
heen en terug op één dag te ondernemen, kozen de artiesten de eenvoudige, plaat-
selijke herberg van Père Ganne uit ter overnachting. Al snel werd deze uitspanning 
een vaste ontmoetingsplaats van de schilders. 

In Barbizon trokken de kunstenaars er veelvuldig op uit op zoek naar het dagelijks 
leven of een verstilde plek om te schilderen. Buiten brachten ze de nieuwe princi-
pes ten uitvoer, want schilderen in de open lucht vereist nu eenmaal een andere 
aanpak dan werken in het atelier. Lichtval, atmosfeer en kleur in een landschap 
veranderen te vaak om gedetailleerd te kunnen schilderen. Snelle natuurstudies, 
die binnen enkele uren voltooid moesten zijn, dienden daarom gemaakt te worden. 
Dat kunstenaars buiten konden schilderen, werd overigens vergemakkelijkt door 
de uitvinding van de tube verf, zo rond het midden van de vorige eeuw. Tot die tijd 
moesten schilders namelijk zelf hun verf bereiden. Als kleurstof - pigment - dien-
den zowel plantaardige stoffen als mineralen en stenen. Deze pigmenten, waarvan 
er vele zeer hard waren, moesten worden fijngewreven. Dat gebeurde met een 
zogenaamde loper wat vaak een moeizame bezigheid was. Sommige pigmenten 
werden droog, andere juist weer in olie of water gewreven om tot een smeerbare 
verf te komen. Het gebruik van dit soort verfstoffen in de open lucht was lang niet 
ideaal. Door de komst van de kant-en-klare tube verf, waarin de verf bovendien 
minder snel uitdroogde, werd dit alles verleden tijd. 

Behalve dat door het buiten schilderen de techniek een totaal andere werd, veran-
derden ook de onderwerpen. In plaats van de gefantaseerde landschappen met 
figuren in klassieke gewaden kregen kunstliefltebbers nu landschappen met schu-
ren, kippenhokken en varkenskotten voorgeschOteld, hetgeen even wennen was. 
Bovendien gaven de snelle, spontaan geschilderde werken de indruk niet 'af te 
zijn. Liefhebbers en critici reageerden dan ook geschokt op deze kunstwerken, 
maar tegenhouden kon men de schilders van Barbizon niet meer. Op de 
Wereldtentoonstelling van Parijs in 1855 kon een internationaal publiek voor het 
eerst kennismaken met de nieuwe visie op het landschap. De schok die de werken 
daar teweeg brachten, zou zich binnen afzienbare tijd over Europa verspreiden". 
De herwaardering van het landschap kwam niet uit de lucht vallen. Men zag de 
natuur als tegenwicht voor een maatschappij die men - ook toen al - als steeds 
meer gecompliceerd ervaarde. Daarom zocht men samenlevingen waar de bevol-
king dicht bij de natuur stond en nog ongerept was. Die vond men vooral in de 
gemeenschappen van boeren en vissers die nauw verbonden waren met de bron 
van hun bestaan. Kunstenaars trokken er naar toe en woonden er tussen de bevol-
king. Sommigen probeerden ook zo te leven. Als een vlek breidde deze visie zich 
uit over Europa en gebieden waar de modernisering haar intrede nog niet gedaan 
had, werden een geliefd oord voor vooral schilders, maar ook voor schrijvers, 
musici en dichters. Vanuit Barbizon vestigden groepen kunstenaars zich in de vrije 
natuur. In Frankrijk werden bijvoorbeeld de dorpjes Pont Aven aan de Bretonse 
kust en Honfleur aan de Normandische kust druk bezocht. Buiten Frankrijk schil-
derden kunstenaars in de vrije natuur rond Florence, Barcelona, Worpswede in 
Duitsland en Oosterbeek in Nederland. 

Arend Hijner 
De dag na de gouden bruiloft, oude man en vrouw praten met hun dochter na over het feest 
van hun gouden bruiloft, die de dag tevoren is gevierd. Olieverf op doek. 
(In particulier bezit) 
N.b. zie ook afb. 13 



Arend Hijner 
Oude man Hannes (Hannes van Gerwen). Olieverf op doek 
(In particulier bezit) 
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1.2 Schilderskolonies in Nederland 
Ook in Nederland gaven landschapschilders er steeds vaker de voorkeur aan hun 
ervaringen in de natuur rechtstreeks op het doek te zetten. Tenminste als de weer-
somstandigheden dat toelieten. In Nederland was de zomer daarom het meest 
geschikt en zoals we zullen zien, werkten de meeste schilders alleen in dat sei-
zoen. De eerste plaats in Nederland waar schilders omstreeks 1840 bij elkaar kwa-
men om te schilderen was Oosterbeek, gelegen in het zuidelijk deel van de 
Veluwe. Als snel kreeg Oosterbeek de bijnaam het Nederlandse Barbizon. De 
vriendschappen die hier ontstonden, vormden later de grondslag voor de Haagse 
School. Enkele schilders van het eerste uur in Oosterbeek waren Gerard Bilders, 
Anton Mauve (de leermeester van Vincent van Gogh in Den Haag), de broers 
Jacob en Willem Maris en Jozef Israëls. Israëls was een van de eerste 
Nederlanders die een bezoek aan Barbizon had gebracht waar hij kennis had 
gemaakt met het buitenleven. Zijn voorkeur ging uit naar het boerenleven en naar 
vrouwen in een boereninterieur die bezig waren met hun dagelijkse activiteit zoals 
het spinnen en weven of het voeden van hun kind. Toen Israëls later in Den Haag 
ging werken, behoorde het harde bestaan van de vissers in Scheveningen en 
Katwijk eveneens tot zijn geliefde onderwerpen. Andere schilders daarentegen, 
zoals Anton Mauve, Willem Roelofs en de broers Maris gaven de voorkeur aan het 
Hollandse landschap'''. 
Maar ook andere pittoreske delen van Nederland werden 'ontdekt'. Zo bezocht 
Jozef Israëls vanaf 1870 regelmatig het Gooise dorp Laren. Hij attendeerde ande-
re schilders uit het Haagse milieu op de schilderkunstige aspecten van dit dorp. In 
zijn kielzog volgden bijvoorbeeld Anton Mauve, Albert Neuhuys en vele anderen 
die er meestal de zomermaanden doorbrachten. Sommigen, zoals Neuhuys en 
Mauve, woonden er jaren. Vanaf de jaren tachtig zou Laren, behalve door 
Nederlanders, ook druk bezocht worden door buitenlandse kunstenaars. 

Dat de Haagse Schoolschilders dorpen als Laren en Blaricum bevolkten, was niet 
zo verwonderlijk. De industrialisatie die vanaf de jaren zeventig in Nederland 
voelbaar was, bracht grote bouwactiviteit met zich mee. Door stadsuitbreidingen 
in Den Haag verdwenen daar de landelijke locaties die de schilders tot inspiratie 
waren. Maar aan het Gooi gingen de gevolgen van het moderne leven voorlopig 
nog voorbij. Op de arme heidegronden leefde de bevolking van schapenteelt. 
Bovendien werd er nog op ambachtelijke wijze in de kleine boerenwoningen 
geweven en gesponnen". Geliefde onderwerpen van de schilders waren dan ook 
schaapskudden, binnenhuizen en de dagelijkse werkzaamheden (foto 1; zie voor 
de genoemde foto's hoofdstuk 6). De schilderijen vonden hun weg in Nederland, 
maar vooral Engeland en Amerika waren gretige afnemers. Sommige schilders 
werden daardoor zeer vermogend, zoals bijvoorbeeld Albert Neuhuys 'die zich 
alles kon veroorloven, wat hij wilde. We komen er nog op terug, maar een land-
schappelijke vergelijking met Oirschot en Best zal inmiddels duidelijk zijn. 

Toen het in het Gooi te druk werd, zocht men andere locaties. Voor liefhebbers van 
plas en zee werden Domburg en het gebied rond Kortenhoef geliefde plekken. 
Kunstenaars die van de schrale zandgronden hielden, kwamen - behalve op de 
Veluwe waar Nunspeet het centrum werd - al gauw terecht in Brabant. De armoe- 
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de was er groot, er moest hard gewerkt worden om het hoofd boven water te hou-
den en vroomheid en eenvoud waren dominante factoren. Behalve de schilderach-
tige dorpen met hun even zo schilderachtige bewoners oefende ook de atmosfeer 
van het zanderige landschap - het stoffige licht en de zachtgetinte heidegronden 
gecombineerd met de vuilwitte kleur van de schapen - grote aantrekkingskracht uit 
op de kunstenaars. 

1.3. Schilderskolonies in Noord Brabant 
Een van de eerste plaatsen die in Brabant bezocht werden, waren Dongen en 
Heeze. Dongen, het dorp van de keuterboertjes, wevers en schoenmakers, werd in 
1864 bezocht door August Allebé, de latere directeur van de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam (foto 2). Hij vond er inspiratie en rust voor zijn 
vermoeide geest en zag er de schilderachtige onderwerpen voor het oprapen. Ook 
Jozef Israëls en Albert Neuhuys waren er van de partip. Maar de grootste con-
centratie kunstenaars in Brabant vormde zich uiteindelijk toch in Heeze. 
Waarschijnlijk was de Haagse schoolschilder Paul Gabriel, 'denkende er plassen 
te vinden', een van de eersten die kort na 1860 Heeze als schilderachtig dorp ont-
dekte (foto 3r. Al snel volgden de schilders J.C. Ritsema en Taco Mesdag en nog 
later Allebé, Neuhuys, Ronald Lary, Arthur Briët, Bernard Blommers en J.E.H. 
Akkeringa. (foto 4 + foto 5). Zij legden de basis voor de schilderskolonie. De kun-
stenaars werkten er veelal in de zomermaanden en verschillende bleven jarenlang 
terugkomen, zoals Neuhuys en Blommers die er met zijn gezin enkele zomers ver-
toefde. Gesteld mag worden dat de bloeitijd van Heeze tot kort voor de Eerste 
Wereldoorlog lag. 
Vóór 1900 had de schilderskolonie in Heeze geen directe invloed op de Brabantse 
kunstenaars. De enige Brabander die in Heeze werkte, was Anton Kerssemakers. 
Rond 1875 was hij in Eindhoven komen wonen waar hij leerling van Van Gogh 
werd''. Pas na de eeuwwisseling kwam er een interactie op gang en trokken 
Brabantse schilders naar Heeze en omgeving om zich door het landschap te laten 
inspireren. Zij kunnen daarom late navolgers van de Haagse School genoemd wor-
den. Zo woonden bijvoorbeeld Jan Kruysen en zijn zoon Antoon van 1915 tot 
1920 in Heeze. De in 's-Hertogenbosch woonachtige Suze Slager-Van Velsen ver-
bleef enige tijd in Heeze evenals Jan Sluyters die er omstreeks 1908 zijn eerste 
expressionistisch werk maakte. Verder kunnen nog genoemd worden: Suze de Lint 
uit Princenhage die er omstreeks 1910 werkte, Jan Jacobs uit Helmond, Marinus 
Dillen uit Mierlo-Hout die er in 1934 schilderde en Henriëtte Pessers uit Tilburg 
die er zich in 1938 vestigde, maar vóór die tijd al in de omgeving gesignaleerd 
werd. De meesten woonden er echter niet, maar pendelden op en neer, zoals Dillen 
en Jacobs die van hun woonplaats heen en weer naar de Strabrechtse heide trokken. 

En ook in Heeze gebeurde hetzelfde als in het Gooi en werd het op den duur te 
druk en te toeristisch. Al in 1906 schreef men: 'Daar vond hij 1-= de schilder 
Bernard Blommers] nog onbedorven schilderachtige toestanden, in die woningen, 
maar dat begint ook al weer te minderen. Verleden jaar zat er al een heele interna-
tionale bende op "gevalletjes-jacht". - in Amerika zelfs is Heeze bij Eindhoven 
geen onbekend oord - nog 'n paar jaar en 't is een tweede Laren, waar de inwoners 
als ze maar een schildershoed zien al "in positie" staan.'9 ' Kunstenaars zochten hun 
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heil dus verder weg en weken uit naar streken die zo mogelijk nog schilderachti-
ger waren. In de nabije omgeving waren dat de Kempen rond Bladel en Someren 
en het gebied rond Mierlo, maar ook Oirschot en Best en het iets verder weg gele-
gen Heeswijk en Berlicum mogen genoemd worden. Omdat het echter gaat om 
individuele schilders, kunnen we zeker niet spreken van een 'schilderskolonie' of 
een 'schildersschool'. Lange tijd bleven de schilders meestal niet in deze dorpen. 
Van de meesten weten we dan ook niet zo veel. Bovendien is het moeilijk werk te 
achterhalen dat door hen specifiek in Best of Oirschot geschilderd is. Vaak dragen 
hun werken titels als Brabants interieur, Binnenhuisje in Brabant, Brabantse her-
berg of iets dergelijks (foto 6 + foto 7). Meestal reisden de kunstenaars vanuit 
Heeze op en neer naar de genoemde plaatsen, soms verbleven ze er slechts een of 
twee seizoenen en trokken dan naar andere mooie streken in Nederland. Dat kon 
dan de Achterhoek zijn of het gebied rond het IJsselmeer, maar ook het polderge-
bied in het westen van het land om maar enkele voorbeelden te noemen. 
Uitzondering op deze regel waren Arend Hijner en Theodorus Hoppe. Zij zijn 
voorbeelden van schilders die jarenlang in de Bestse gemeenschap verbleven; 
Arend Hijner van 1905 tot 1915 en Theodorus Hoppe van 1913 tot aan zijn dood 
in 1928. Omdat met name over Arend Hijner vrij veel materiaal bekend is, zal aan 
hem een apart hoofdstuk gewijd worden (zie hoofdstuk 4). Een andere uitzonde-
ring, waarop nader wordt ingegaan, was de Rotterdammer Johan van Hell. Wars 
als hij was van de idyllische boerentafereeltjes schilderde hij de boer juist vanuit 
een socialistisch perspectief. 

2. Inspiratiebronnen 
Zoals gezegd lieten de schilders zich inspireren door het dagelijks leven. In Heeze 
waren dat de werkzaamheden in en rond de boerderij, de boereninterieurs en de 
landelijke omgeving rondom. Het was een themakeuze die niet verschilde van die 
van de andere kunstenaarskolonies. Arthur Briët was zo gefascineerd door de 
povere interieurs van de dorpelingen dat hij zijn modellen niet naar zijn atelier liet 
komen, maar zelf hun onderkomens bezocht en ze daar in hun natuurlijke omge-
ving schilderde. Zo verbleef hij, volgens Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 
voor de vervaardiging van zijn schilderij Strooper van zijn tocht teruggekeerd 
geruime tijd in de schamele hut van de man midden op de hei, 'wel een bewijs hoe 
nauwgezet en veeleischend Briët in zijn kunst is.' l") Toch is deze laatste opmerking 
niet de hele waarheid. Bekend is immers dat Briët, toen hij werkzaam was in 
Nunspeet, bij zijn huis een atelier liet bouwen waarvan een gedeelte ingericht was 
als arbeiderswoning. En in dat nagebootste deel schilderde hij zijn modellen.'" 
Ook J.S.H. Kever en Evert Pieters, schilders in het Gooi, bouwden in hun ateliers 
een interieur na compleet met schouw.''' We zullen nog zien dat de in Best woon-
achtige Arend Hijner en Theodorus Hoppe eveneens gebruik maakten van een 
Brabants binnenhuis waar ze deels in scène gezette taferelen schilderden. 

2.1. "Geschiedvervalsing" 
Een dergelijke manier van schilderen lijkt op geschiedvervalsing, maar dat is niet 
helemaal het geval. In een tijd dat de modernisering haar intrede deed, zochten de 
schilders immers naar de laatste resten van het pre-industriële tijdperk. Het was 
hen dan ook niet om de historische realiteit te doen, maar om het weergeven van 
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een verdwijnende cultuur. Zo ging bijvoorbeeld Vincent van Goghs voorkeur uit 
naar traditionele gebruiksvoorwerpen en was daardoor selectief in zijn weergave. 
In een tijd dat de meeste gezinnen over een kachel beschikten, schilderde hij open 
vuren met het ouderwetse haardgereedschap. En terwijl hij vrouwen het spinne-
wiel liet bedienen, was dit apparaat al overbodig, omdat de vrouwen hun gespon-
nen linnen van de fabriek kregen. Hij gaf dus liever de zware lichamelijke arbeid 
van het boerenleven en de wevers weer dan de moderne werktuigen die arbeids-
verlichtend werkten.''' Tekenend daarvoor is het volgende citaat dat hij aan zijn 
broer Theo schreef: 'Ik heb ze s' avonds bij lamplicht zien weven, dat zeer 
Rembrandtieke effekten geeft. Tegenwoordig hebben zij een soort hanglampen -
maar ik heb nog van een wever gekregen een lampje zoo als b.v. er een staat op la 
veillèe van Millet 14 ) 

2.2. Fotografie 
Behalve nagebootste interieurs bood ook de fotografie tegen het einde van de 
negentiende eeuw de mogelijkheid om studiemateriaal te verzamelen dat als hulp-
middel bij het schilderen gebruikt kon worden. Een schilder die veelvuldig naar 
foto's werkte, was bijvoorbeeld de Amsterdammer George Hendrik Breitner die ze 
soms rechtstreeks voor zijn schilderijen gebruikte. Overigens kwamen kunste-
naars er niet graag voor uit dat ze foto's als hulpmiddel aanwendden. Men zou 
immers kunnen denken dat ze de foto's gewoon naschilderden. 
Vaak worden foto's - zeker die uit vroeger tijd - ervaren als een objectief en 
betrouwbaar medium. Toch is het een goede zaak kritisch naar zulke foto's te kij-
ken, want ze zijn niet altijd vrij van 'geschiedvervalsing'. Zo fotografeerde de 
schilder en fotograaf Victor de Buck (1885-1914?), die zich omstreeks 1885 
samen met de Vlaamse schilder Hubert Joseph Gindra (1862-1938) in het lande-
lijke Bladel vestigde, selectief. De Buck legde datgene vast wat paste in het beeld 
van het ongerepte, zuivere platteland: boeren als dragers van een traditie in een 
wereld van vooruitgang. Hij fotografeerde daarom niet de handdorser, die kort 
ervoor haar intrede in Bladel gedaan had, maar juist de zware handarbeid op het 
veld.'5 ' Overigens mag worden vermeld dat De Buck en Gindra een bijzondere 
fotocollectie achterlieten. Aangezien het in die tijd gebruikelijk was in nette kle-
dij voor de fotograaf te poseren, geven de foto's uit de begintijd van de fotografie 
vaak een onnatuurlijk en statisch beeld. De Buck en Gindra trachtten dit te omzei-
len door hun personages gewoon door te laten gaan met hun werk, zoals het mel-
ken van de geit, het rooien van aardappels en het ploegen van het land. Dat dit 
soms ten koste ging van de technische kwaliteit - bewegende personen en overbe-
lichting - doet niets af aan het unieke van de collectie. De foto's die de Buck maak-
te, gebruikten de beide kunstenaars als basis voor hun schilderwerk. Daarnaast 
namen ze voor hetzelfde doel ook prentbriefkaarten en reprodukties uit tijdschrif-
ten, een werkwijze die ook door Vincent van Gogh in zijn begintijd toegepast 
werd.''' 

3. Kunstschilders in Oirschot en Best 
Zoals gezegd trokken landelijk Best en Oirschot schilders van buiten Brabant. Op 
doorgang van bijvoorbeeld Parijs of Brussel naar huis kwamen ze door de provin-
cie en bleven er hangen. Maar er waren ook schilders voor wie het gewoon was 
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heel Nederland te doorkruisen. Zo kwamen we schilders uit Oosterbeek tegen in 
Den Haag en daarna weer in het Gooi of in Heeze. Denk maar .aan genoemde 
Israëls, Neuhuys en Gabriël (§ 1.2). 
Sommigen van die kunstenaars hebben zo kort in Best of Oirschot vertoefd en lie-
ten zo weinig gegevens achter dat we nauwelijks méér van ze weten dan dat ze er 
geweest zijn. Te noemen valt: E. Mottard, G.N.J. Vugts, J.H. Schreurs en Jean 
(roepnaam Jan) Baptiste Chretiën Gindra (geb. 1894 te Bladel). Van deze laatste 
is bekend dat hij het vijfde kind was van de al genoemde Joseph Gindra uit Bladel. 
Zoon Jan had het schilderen dus met de paplepel ingegoten gekregen. Op 16 mei 
1922 kwam hij in Oirschot wonen en op 10 mei 1924 ging hij terug naar Bladel. 
Samen met andere huisschilders woonde hij op A29 (Koestraat). Wat hij in 
Oirschot schilderde, is volstrekt onbekend. Feit is dat hij van zijn schilderkunst 
niet kon leven, want zijn laatste dagen sleet hij als huisschilder."' 
Over andere schilders zoals Johannes Embrosius van de Wetering, Hendrik 
Frederik de Grijs, Johannes Willem Simon de Groot, Theodorus Petrus Josephus 
Hoppe, Arend Hijner en Johan van Heil valt over het algemeen wel wat meer te 
vermelden. Hieronder zal daarop nader worden ingegaan. 

3.1 Johannes Embrosius van de Wetering 
Johannes Embrosius van de Wetering (1877-1972), bijgenaamd De Rooij, was een 
voorbeeld van een 'schilderszwerver'. Hij schilderde in zijn geboorteplaats 
Woudrichem, in Enkhuizen, Wijk bij Duurstede, Vianen en in Zeeland. Tussen 
1902 en 1923 werkte hij regelmatig in Heeze en tussen 1920 en 1922 woonde hij 
in Oirschot.'8' Op 1 juli 1920 vertrok Van de Wetering vanuit Gorinchem naar 
Oirschot en ruim twee jaar later, op 1 augustus 1922, verruilde hij Oirschot weer 
voor Den Haag. In Oirschot woonde hij in wijk A 135 (de huidige Nieuwstraat).'9' 
Veel weten we niet van Van de Wetering in de tijd dat hij in Oirschot verbleef, 
maar aangezien hij meer een 'waterschilder' dan een 'heideschilder' was, is het 
begrijpelijk dat zijn verblijf slechts van korte duur was. Veelzeggend is het vol-
gende citaat uit 1923: 'Het landschap in Brabant rond Oirschot heeft den schilder 
eveneens aangetrokken. Doch zoo vol liefde is deze schilder van de rivier, voor het 
water, dat in elk dor Brabantsch heidelandschap, nog een plaatsje wordt ingeruimd 
voor een stilstaand plasje hier of daar.' 20 ' Het enige Oirschotse werk dat van Van 
de Wetering bekend is, zijn twee in het huis van de burgemeester aanwezige be-
schilderde deurpanelen, met een 'ondertekening' die als signatuur 'v.d. WE' draagt. 

3.2 Hendrik Frederik de Grijs 
Kwamen Van de Wetering en Gindra pas omstreeks 1920 in Oirschot wonen, een 
van de eerste kunstenaars die in het dorp gesignaleerd werd, was de in Groningen 
geboren Hendrik Frederik de Grijs (1866-1933). Hij kwam op 1 september 1900 
vanuit Leeuwarden naar Oirschot en woonde er acht jaren. Op 13 maart 1908 was 
hij er uitgeschilderd en vertrok naar Hilversum. In de tijd dat hij in Oirschot ver-
bleef, woonde hij in bij verschillende mensen. Zo verbleef hij in 1900 op A 70, de 
Koestraat, in een pand dat op naam van Johannes Cornelis Smulders stond. In 
1901 was De Grijs al verhuisd naar A 145, naar een huis in de Nieuwstraat waar-
van Johannes Josephus Beliën hoofdeigenaar was. En in 1905 vertrok hij naar A 
349, de Rijkesluisstraat. Daar kwam hij terecht in het gezin van Johannes 



108 

Matthijsc cn Maria Therese van Kollenburg. 
De Grijs was gespecialiseerd in figuren, portret en boereninterieurs. Hij vervaar-
digde vooral pastels en aquarellen. Ook schijnt hij nog gelithografeerd te hebben. 
Over hem is verder weinig bekend. Over zijn Brabantse periode weten we slechts 
dat hij in 1901 in Arnhem exposeerde met een Brabantse boerenherberg. Uit die 
tijd is slechts één afbeelding van zijn hand bekend: een aquarel van een 
Noordbrabantsch binnenhuisje (foto 8).2 " In particulier bezit in Duitsland bevindt 
zich een Alte Spinnerin die door hem vervaardigd werd."' 

3.3. Johannes Willem Simon de Groot 
Ook de uit Rotterdam afkomstige Johannes Willem Simon (Wim) de Groot (1877-
1956) zag Brabant als inspiratiebron. Daarvffir had hij een tijd lang een zwer-
versbestaan geleid in Europa en Amerika. Terug in Nederland maakte hij, zoals 
zoveel kunstenaars, de gebruikelijke 'schildersronde'. Eerst werkte hij in het Gooi 
en op de Veluwe. Vanuit Ermelo vertrok hij op 19 februari 1918 naar Oirschot 
waar hij ging wonen op A 357 (Rijkesluisstraat). Hij werkte ook in Best en het is 
aannemelijk dat hij vanuit Oirschot op en neer pendelde. Na ruim een jaar, op 7 
mei 1919, ging hij zijn geluk beproeven in Heeze en Leende. En toen hij het daar 
bekeken had, werd Lunteren zijn definitieve woonplaats waar hij uiteindelijk 
stierf. 
Het boerenvolk op de akkers en de oude hoeven met hun schuren en stallen had-
den op De Groot een grote aantrekkingskracht. Ook hij werd geïnspireerd door de 
langzaam verdwijnende boerencultuur. Bij zijn dood in 1956 schreef men over 
zijn besluit in 1912 naar het platteland te trekken: 'Verwacht hij nieuwe inspiratie 
van de ruige heidevlakten, de oude wegen, de verwilderde bomen, de blinkende 
vennen en de bizarre zandverstuivingen? Voelt hij reeds, dat de twintigste eeuw 
een tijd zal worden van een barbaars zich ontwikkelde techniek en - van een even 
barbaars rumoer...? Mg is daarbuiten in de engen en tussen de korenvelden de 
grote rust. Nog zijn daar de eenzaamheid en de eindeloosheid in alle jaargetij-
den.'") 
In Brabant schilderde De Groot veel boereninterieurs en genrestukjes, waarvan 
vaak breiende meisjes een onderdeel van zijn decors vormden. Ook van hem is 
nog slechts één afbeelding uit Brabant bekend: een Breiend meisje in Brabant 
(foto 9). Maar uit een taxatierapport, in 1977 opgemaakt door de bekende kunst-
handelaar Bernhard Houthakker, blijkt dat er zich in zijn nalatenschap nog vier 
Brabantse boereninterieurs bevonden waarvan één met bedstede.m 

3.4 Theodorus Petrus Josephus Hoppe 
Ondanks het feit dat de in Amsterdam geboren Theodorus Petrus Josephus Hoppe 
(1872-1928) lange tijd in Best verbleef en er stierf, is er ook over hem niet veel 
bekend. Deze schilder, etser en lithograaaf kwam op 21 juni 1913 naar Best. De 
reden om daar naar toe te trekken, was hoogstwaarschijnlijk het feit dat zijn zus er 
woonde die gehuwd was met huisarts De Stecnhuijsen. Hoppe had zijn opleiding 
in Amsterdam gehad waar hij leerling was geweest van de beroemde 
Quellinusschool - opgericht door de bekende architect Pierre Cuypers - en van de 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten. De ongehuwde Hoppe stierf op 25 janu-
ari 1928 in Best. Aangezien hij regelmatig contact had met Arend Hijner en zijn 
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Grafzerk van dokter De Steenhuijsen, zijn echtgenote en Theodorus Hoppe op het 
Odulphuskerkhof te Best. 
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werk onder diens invloed stond, wordt hij samen met hem hieronder behandeld. 
Hoppes werk is, voor zover we weten, maar op kleine schaal verspreid geraakt, 
namelijk onder de Bestse bewoners. Momenteel zijn er nog circa zeven werken 
van zijn hand bij particulieren in Best te vinden, maar nader speurwerk zou even-
tueel meer kunnen opleveren. Op het Odulphuskerkhof in Best liggen De 
Steenhuijsen en zijn vrouw en Th. Hoppe begraven. Toen het graf dreigde tc wor-
den geruimd, heeft de gemeente het gepacht, omdat De Steenhuijsen ereburger is 
van Best. 
Theodorus Hoppe was in goeden doen. Hij was eigenaar van een boerderij met erf, 
een boomgaard en een weiland ter grootte van 10.80 ha dat was gelegen in 
Naastenbest aan de Regte Steeg (nu Prinses Margrietlaan). Volgens de kadastrale 
gegevens kocht Hoppe het huis en erf in 1917 van Martinus Suetens en consorten 
Suetens. Tussen 1917 en 1919 restaureerde hij de boerderij en liet er een midden-
stuk bijbouwen waardoor het geheel het aanzien kreeg van een villa-boerderij. Dit 
werd nog benadrukt doordat hij er een park en een vijver liet aanleggen. Uit de 
aantekeningen van P. Rosier, die in 1994 onderzoek deed in de kadastrale leggers 
van Best, citeren wij: 'Het is de kunstschilder Th. Hoppe die diverse percelen (5) 
gekocht heeft, o.a. ook het perceel met woonhuis C1216, dat oorspronkelijk als 
huis, schuur erf C4I4 te bock stond. Het is vrijwel zeker dat Hoppe het huis inmid-
dels vele malen verbouwd, omgevormd heeft en de naam heeft gegeven van 
HEIJENHEUVEL.' 
Ook zou Hoppe nog een atelier aan de Stationsstraat hebben gehad. In 1916 stond 
geregistreerd dat hij in Best, behalve de boerderij, ook E 471 bezat; een stuk 
bouwland ter grootte van 30.10 ha in het buurtschap Dijkstraatsche Velden."' 

3.5 Arend Hijner 
Onmiskenbaar kan de uit Arnhem afkomstige Arend Hijner (1866-1916) als dc 
belangrijkste schilder rondom Best en Oirschot aangemerkt worden. Hij had con-
tacten met de schilderswereld in het westen van het land, exposeerde er geregeld 
in kunstzalen en galeries en kwam met enige regelmaat in dc publiciteit 2 6  Ook 
Hijner leidde gedurende zijn leven een zwervend schildersbestaan. Eerst werkte 
hij omstreeks 1887 in Hilversum, daarna tot 1891 in Deventer, toen in Rotterdam 
en van 1895 tot 1900 in het Zeeuwse Wemeldinge. Toen vertrok hij naar Heeze en 
deed in 1905 Best aan waar hij tot 1915 zou blijven wonen. Een jaar later stierf hij 
op vijftigjarige leeftijd in Den Haag. Aan Arend Hijner besteden wij verderop in 
deze publicatie extra aandacht (zie hoofdstuk 4). 

3.6 Johan van Heil 
Mochten genoemde schilders naar Brabant gekomen zijn om het landelijke, de 
soberheid en de ingetogen vroomheid schilderachtig weer te geven, voor één schil-
der gold dit zeker niet. Een uitzondering, en dan nog wel een bijzonder interes-
sante, is de uit Rotterdam afkomstige schilder Johan van Hell. Tussen 1921 en 
1924 vertoefde hij in Best, maar werkte ook in Oirschot. In eerste instantie schil-
derde hij (winter)landschapjes en het boerenvolk in de trant van dc zeventiende-
eeuwse Hollandse school. Toch hield hij zich toen al bezig met de ellende van 
arbeiders en boeren en interesseerde zich met name voor sociale conflicten. Het 
zou hem later de bijnaam 'de socialistische schilder' bezorgen. Van Heil zag de 

Haags Illustratie-bureau: 'Een eigenaardige villa-boerderij te Naastenbest (N-Br.). De 
eigenaar, de kunstschilder Th. Hoppe, deed de oude boerderij uitwendig restaureren, liet er 
een middenstuk (villa) bij bouwen, terwijl hij rondom een park en een vijver liet aanleggen. 
Het geheel is afgesloten door een wit hek'. 
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bevolking van Best 'waar de landbearbeiding op nog primitieve manier geschiedt, 
tobben en zwoegen, zonder vreugd.' Al kort na aankomst schilderde hij zijn Boer 
te Best, een 'versuft boerentype, die ineengedoken, verwezen starend, als na uit-
puttenden arbeid in zijn donkere woning zit te rusten.' (foto 10). Het schilderij was 
in sombere kleuren gesteld. Wat Van Hell wilde weergeven was niet de alom 
geprezen blijmoedigheid en vroomheid, maar de katholieke lijdzaamheid en de 
god 'waaraan hij [= de boer] zich vastklampt met zijn luttele krachten als aan een 
laatsten steun, naar wien zijn ziel hunkert.' Het katholieke geloof werd gezien als 
een belangrijke en vertrouwde levensgewoonte waarin men diende te berusten, 
maar Van Hell beschouwde het als een dwangbuis waarin voorgeschreven onder-
danigheid eigen initiatief in de weg stond. Volgens hem maakte het geloof de 
katholiek ontoegankelijk voor iedere vernieuwing en was het een rem op zijn men-
selijke ontwikkeling. In tegenstelling tot het traditionele boerengenre uit die tijd 
tekende van Hell op de achtergrond van het genoemde schilderij niets uit de leef-
omgeving van de boer, maar alleen het kruisbeeld, bedoeld om het tragische beeld 
te versterken. Voor Van Hell was niet de uiterlijke verschijningsvorm van de mens 
belangrijk, maar zijn innerlijk. Van Van Hell is nauwelijks werk bekend. Genoemd 
werden slechts Wagenmakerswoning te Best en Bloeiende akkers bij Oirschot. In 
dit laatste werk gebruikte hij veel kleur als symbool voor al het goede dat de aarde 
had voortgebracht. Niet verwonderlijk is het dat Van Hell zijn toekomst niet zocht 
bij de Bestse katholieke bevolking, maar bij de communistische nederzetting van 
de boeren uit de Zaanstreek, die met steun van de Heide-Maatschappij in Best 
werkte. Later werd deze commune beter bekend onder de naam De Ploeg."' 

3.7 Jan Kruysen 
Een laatste woord dient natuurlijk gewijd te worden aan de legendarische Jan 
Kruysen (1874-1938) die onmiskenbaar als schilder een rol speelde binnen 
Oirschot. Daar hij zich echter pas in 1924 in Oirschot vestigde, valt hij buiten het 
behandelde tijdsbestek. Genoemde schilders waren toen al uit Oirschot en Best 
vertrokken. Dit geldt ook voor de in Amsterdam geboren Johannes Nicolaas jr 
(1885-1943) die op 3 oktober 1933 van Meppel naar Oirschot verhuisde en er zeer 
kort woonde. Vier maanden later al, op 18 februari 1934 vertrok hij naar 
Eindhoven. Ook Henriëtte Pessers, die in 1938 in Oirschot kwam wonen en daar 
haar prachtige Oirschotse boerenechtpaar schilderde, valt buiten de door ons 
behandelde periode. 

4. Arend Hijner 
In 1905 vestigde Arend Hijner zich in Best. Hij was omstreeks 1890 getrouwd met 
Johanna Alexandrina Catharina Bastiana van Zuydam (geb. 1863) bij wie hij 
inmiddels vijf kinderen had."' 

4.1 De Arendshoeve 
Toen hij zich in Best vestigde, kocht hij aan het Zomerpad van eigenaar Johannes 
van Gerwen (1846-?) een zeventiende-eeuwse boerderij. Van Gerwen woonde er 
met zijn dochter Catharina (1886-?). In Best waren beiden beter bekend onder de 
namen Hannes en Kaat. Zoals we zullen zien, zouden zij veelvuldig voor Hijner 
model staan. In hetzelfde jaar kocht Hijner ook nog de daarnaast gelegen boerde- 

Zomerpad te Best 
(foto uit: Best toen en nu, d1.1 ) 
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rij die op dat moment door Hannes van Gerwen gehuurd werd en eigendom was 
van een oud echtpaar dat bekend stond onder de naam 'Pauwke' en 'ons moeder'.") 
Dit waren Paulus de Wert (1828-1908) en Johanna Maria Ketelaars (1829-1906). 
Zoals we in § 4.4 zullen zien, figureerden zij in het schilderij De dag na de gou-
den bruiloft. De eerstgenoemde boerderij - de Arendshoeve genoemd - gebruikte 
Hijner als verblijfplaats voor zichzelf. De naam Arendshoeve is in Best echter niet 
geregistreerd en het ligt voor de hand dat Hijner, vanwege zijn voornaam Arend, 
zelf deze naam aan zijn boerderij gegeven had.'"' Zijn woning was de kleinste, 
maar ook het meest pittoreske huisje. Op de grotere boerderij werd 'geboerd'. Daar 
was het vee (koeien, kalveren, schapen, geiten en paarden) ondergebracht en 
woonden de boeren die het vee verzorgden, de boerderij beheerden en het land-
werk verrichtten. Over dat alles had Hannes van Gerwen het oppertoezicht.'" In 
1909 kocht Hijner nog een derde boerderij die zich aan de overzijde van de straat 
bevond. Hiervan werd de stal verbouwd tot atelier. Deze zou gaan dienen als ont-
moetingsplaats voor andere kunstenaars. Overigens werd dit hele buurtschap eind 
jaren zestig gesloopt ten behoeve van een nieuwbouwwijk."' 

Al met al betekende dit dat Arend Hijner, evenals Th. Hoppe, in goeden doen was. 
In Best bezat hij immers naast de drie boerderijen, de nodige onroerende goede-
ren en landerijen bestaande uit korenvelden, een uitgestrekte vruchtenboomgaard 
en nog enige hectaren heidegrond op de Oirschotse heide."' Daarnaast kon hij 
twee huizen in een gegoede wijk in Den Haag tot zijn eigendom rekenen. En bij 
zijn dood in 1916 leverde zijn inboedel, die bestond uit schilderijen, klokken, tin, 
koper, kabinetten, buffetten enzovoort, het respectabele bedrag van bijna 30.000 
gulden op.34 ) Dat Hijner juist oude boerderijen kocht en geen modern, comfortabel 
huis was niet zo verwonderlijk. Daar waren namelijk de authentieke interieurtjes 
bewaard gebleven die hij zo vaak schilderde. op die manier had hij ze dus altijd 
bij de hand en hoefde hij er niet naar op zoek, zoals veel van zijn collega-schil-
ders. Dat een geschikt interieur niet altijd gemakkelijk te vinden was, blijkt bij-
voorbeeld uit het feit dat in Laren de schilders gemakkelijker toegang hadden tot 
oude binnenhuizen via tussenkomst van Jan Hamdorff, de eigenaar van Hotel 
Hamdorff. Hamdorff wist namelijk precies in welke huizen het vuur nog in de 
schouw brandde en waar de ketel boven de vuurpot hing."' Hijner paste dus pre-
cies in het beeld van zijn tijd. Ook hij schilderde datgene wat aan het verdwijnen 
was. Moderniteiten werden door hem genegeerd (zie § 2.1). 

4.2 Pensions en pensiongasten 
Ondanks zijn riante onderkomen vertoefde Hijner alleen in de zomer in Best."' 
Zijn eigenlijke woonplaats was Den Haag waar ook zijn vrouw en kinderen ver-
bleven. Best zal te weinig vertier gehad hebben om de winter door te brengen, 
Hijners huizen in Den Haag zullen comfortabeler zijn geweest en bovendien dien-
de hij tijd te spenderen aan zijn schilderrelaties en exposities. Ook andere schil-
ders onderhielden tijdens hun verblijf op het platteland contacten met de grote 
stad. Zo waren De Grijs, Hoppe en De Groot lid van de Amsterdamse kunste-
naarsvereniging Arti et Amicitiae. Tussendoor ging Hijner zonder vrouw en kin-
deren op reis. Zo schreef hij begin mei 1910 vanuit Brussel aan zijn vrouw dat hij 
van haar geen bericht ontvangen had en er dus vanuit ging dat alles thuis goed was. 
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Mocht er iets bijzonders zijn, zo voegde hij eraan toe, dan moest ze hem in Best 
schrijven, want hij was van plan daar op vrijdagavond naar toe te gaan."' Kennelijk 
brak voor hem omstreeks mei het nieuwe seizoen in Best aan. Vreemd is wel dat 
hij zich in 1910 inschreef in het stationskoffiehuis van Betsie van Gemert tegen-
over het station, terwijl hij toch een goed onderkomen had. Kennelijk was de ver-
bouwing van zijn nieuwe atelier van het in 1909 gekochte pand nog niet helemaal 
klaar. Overigens was een verblijf van kunstenaars in hotels en pensions een veel 
voorkomend verschijnsel. Kunstenaars waren zelden kapitaalkrachtig en vonden 
op die manier goedkoop of - zoals we bij De Grijs in Oirschot zagen - bij boeren 
en andere particulieren. En deze laatste groepen zagen inwoning als een welkome 
aanvulling op hun inkomsten. Voor schilders was het voordeel van een verblijf in 
een logement dat het, met name in dorpen waar zich grotere kunstenaarskolonies 
vormden, vaak fungeerde als ontmoetingsplaats. Omdat veel schilders reizende 
waren, is het niet verwonderlijk dat kunstenaars op die manier contact hadden met 
schilders uit andere kolonies en daar ook weer naar toe trokken. Zo was in Laren 
Hotel Hamdorff een centraal punt waar veel kunstenaars elkaar troffen. Behalve 
het voordeel van goed vervoer - er was een rechtstreekse verbinding van 
Amsterdam naar Laren met de Gooise Stoomtram - en voldoende onderdak kon 
men omstreeks 1900 in het hotel ook ateliers huren."' Heeze kende ook iets der-
gelijks. Daar bestond de mogelijkheid in Hotel van Dijk te verblijven. Van Dijk 
was bereid kunstenaars onderdak te bieden in ruil voor schilderijen. Dit had tot 
gevolg dat tot omstreeks 1920 de wanden van de hotelvertrekken dichtgroeiden 
met allerlei soorten landschappen en interieurs.' 

In Best verbleven in pension Van Gemert op het moment dat Hijner zich inschreef 
ook de schilders A. Magielsen en Anne Gerrit Jonker (1866- ?). Over Magielsen 
is niets meer bekend dan dat zij een vrouwelijke kunstenaar was. Over Jonker 
weten we dat hij geboren werd in Leeuwarden en zich pas officieel in Best ves-
tigde op 6 augustus 1924, maar er voordien ook al regelmatig verbleef. 
Uiteindelijk zou Jonker in 1931 naar Castricum vertrekken waar hij zich liet 
inschrijven in Hotel van Bentem. Het lijkt er dus op dat het tegenover het station 
gelegen logement Van Gemert - waar een postkoets ook de verbinding tussen Best 
en Oirschot onderhield - eveneens de mogelijkheid in zich had om uit te groeien 
tot een soort van kunstenaarshotel. Ware het niet dat Hijner bezig was zijn derde 
boerderij tot atelier te laten verbouwen. In ieder geval verhuisden Magielsen en 
Jonker met hem mee, want vanaf 1910 staan zij geregistreerd op Hijners adres aan 
het Zomerpad. Zoals gezegd zou het atelier dienst doen als ontmoetingsplaats voor 
andere kunstenaars (foto 11). Zo bezocht de Schijndelse schilder Jan Heesters 
(1893-1982) omstreeks 1910 Arend Hijner er regelmatig. En hij wist te melden dat 
Hijner zeker niet de enige kunstenaar in Best was: 'Ook schilders die in die dagen 
in Best woonden, waarvan Arend Hijner de belangrijkste was, trokken mij erg aan 
door hun jovialiteit en ongecompliceerde vriendschap.'") Ook een zekere kunst-
criticus H. de Boer logeerde, samen met zijn vrouw en twee kinderen, in de zomer 
van 1911 bij Hijner (foto 12).4" Overigens was deze De Boer met Hijner zeer goed 
bevriend en vergezelde hem op zijn reizen, want in mei 1910 schreef Hijner van-
uit Brussel aan zijn vrouw: 'De Boer en ik gaan vrijdag avond naar Best.' 
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4.3 Exposities 
Arend Hijner exposeerde voor het eerst in 1877 in Arnhem." Vanaf het begin 
werkte hij doelgericht aan zijn carrière. Hij had connecties met de kunstwereld in 
het westen van ons land, maar hij maakte ook werk speciaal bedoeld voor de 
Amerikaanse kunstmarkt. Zo exposeerde hij in 1913 in de Haagse kunstzaal 
Mettes een drietal schilderijen 'bestemd voor Amerika.' Hijner had heel goed 
begrepen dat het in Amerika ontbrak aan oude kunst, maar dat het wel over de dol-
lars beschikte om kunst te kunnen kopen. Amerika kocht niet alleen zeventiende-
eeuwse meesterstukken, maar 'legt ook beslag op het beste werk van den jongeren 
meester van den eigen tijd. Hollandsche schilders, volgelingen van de Haagsche 
en de Larensche scholen, zijn bij de Yankees gaandeweg meer in trek gekomen. 
Hun kunstgevoel is geleidelijk in voldoende mate ontwikkeld geworden om te 
weten, dat op een Hollandsch schilderstuk niet perse een molen, een 
Scheveningster of een koe de stoffering moet uitmaken.' En dus vonden Hijners 
binnenhuizen gretig aftrek in Amerika." 
In zijn Brabantse tijd richtte Hijner zich op het schilderen van binnenhuizen, boe-
renfiguren en het Brabantse landleven. Zijn stijl en kleurgebruik, dat in Zeeland 
nog uitbundig genoemd mag worden, veranderde tijdens zijn verblijf in Brabant ° 31  
Daar raakte hij meer geboeid door de zeventiende-eeuwse schilders zoals 
Johannes Vermeer, Pieter de Hoogh en Adriaan van Ostade. Met De Hoogh en 
Vermeer had hij gemeen dat hij, zoals andere schilders van binnenhuizen, veel 
aandacht schonk aan het licht dat door de kleine raampjes viel. Bij van Ostade 
vond hij meer overeenkomst in het uitbeelden van het Brabantse volksleven. 
In 1905 exposeerde Hijner in de Rotterdamse Kunstzaal Zrcher voor het eerst 
werken met Brabantse interieurs en figuren. Bij die gelegenheid werd hij gepre-
zen om zijn coloriet en de verhalende onderwerpen. In dit verband werd bijvoor-
beeld Eene uitnoodiging voor de kermis genoemd dat men als een typisch 
Brabants interieurtje betitelde. Het Brabantse leven met de oude volksgewoonten 
werd immers gezien als een onuitputtelijke bron van vertellingen. 'Wat leveren zij 
niet een stof voor de boeiende genrebeelden', schreef De Hofstad in 1905.46' In Een 
Brabantsch interieur werden opnieuw het 'doortintelende zonlicht' en Hijners 
coloristische verdiensten geroemd (foto 13)." 

4.4. Modellen 
Met het schilderij Een Brabantsch interieur komen we terecht bij de modellen die 
Hijner gebruikte. In het werk staan drie figuren centraal die gezeten zijn rond een 
tafel. Het zijn twee oude mensen - een echtpaar dat een dag eerder zijn vijftigjari-
ge bruiloft vierde - en een jonge vrouw. Op tafel staat een grote, platte schaal met 
aardappelen, klaar om gegeten te worden. De lepels liggen op de rand van de 
schaal, want zoals gebruikelijk werd er bij boeren en arbeiders niet van een eigen 
bord gegeten. Boven het hoofd van de oude vrouw hangt een papieren kroon waar-
mee ze op haar gouden bruiloft werd geëerd. De figuren die Hijner schilderde, zijn 
bekend. Het oude stel is de al eerder genoemde 'Pauwke' en zijn vrouw, het echt-
paar De Wen-Ketelaars, dat op 6 februari 1855 in het huwelijk was getreden. De 
jonge vrouw is Kaat van Gerwen. Kaat wordt genoemd als de pleegdochter van het 
oude echtpaar, wat erop zou duiden dat ze al jong moederloos was geworden. Kaat 
van Gerwen trouwde op 29 januari 1906 met Bestenaar Jan Strijbosch en vestig- 



118 

de zich met hem in Oisterwijk waar ze een grote hoeve kochten met een mooie 
veestapel. Kaat - ook Rooie Kaat genoemd - scheen een frisse, struise boerend-
ochter geweest te zijn die vodr de boerenzonen in de omtrek een zeer begeerde 
partij was. Een stropop 's nachts hoog in de notenboom opgehangen, wees op haar 
huwbaarheid. En wanneer haar vader, oude Hannes, bij de overbuurman zat te 
kaarten, scheen het 'manvolk' van heinde en ver te komen om Kaat naar alle regels 
der kunst het hof te maken. Ook toen Jan Strijbosch de uitverkorene was, scheen 
deze hofmakerij door te gaan. Totdat Kaat die standvastigheid van haar aanbidders 
begon te vervelen en ze de hulp van haar vader inriep. Een knuppel was snel 
gevonden en hij veegde daarmee alle vrijers, inclusief Jan Strijbosch, de straat op. 
Kaat zou, zoals hieronder blijkt, veelvuldig afgebeeld worden door Hijner. Zij was 
zijn lievelingsmodel. Haar vader werd zijn standaardtype. Ook de kinderen van 
Kaat - Harrie, Jan en Anna - komen regelmatig op de werken voor (foto 14).48 ' 

Voor Hijner was het - net zoals bijvoorbeeld voor genoemde schilders Kever en 
Briët (zie hoofdstuk 2) - zó belangrijk om niet alleen de sfeer te proeven, maar ook 
aan den lijve te ondervinden wat het betekende om in dit deel van Brabant te leven 
dat hij tussen het boerenvolk op de boerderij ging wonen."' Door zijn jarenlang 
verblijf genoot hij het vertrouwen van de bevolking en het schijnt dat hij zich met 
piëteit had ingeleefd in de zeden en gewoonten 'van dit typische Brabantsche volk.' 
6°' Er werd zelfs geschreven dat 'wanneer hij plotseling binnenkomt geneert dit de 
boeren in hun huiselijk verkeer absoluut niet; ze weten dat "den Heer" met hen 
voelt en meileeft - zouden ze hem dan alleen als visite beschouwen, geenszins, hij 
is als een der hunnen' .5" 
Maar natuurlijk bleef Hijner een buitenstaander. Hij was import, kunstenaar, wel-
gesteld en verbleef slechts een gedeelte van het jaar in Best. Veelzeggend is dat 
Hijner in het dorp 'den Heer' werd genoemd."' En hij was een ijdeltuit. Met graag-
te poseerde hij voor de fotograaf. Bekend zijn bijvoorbeeld de foto's gemaakt in 
zijn atelier, terwijl hij zijn modellen schildert. Maar ook in Wemeldinge schijnt er 
met enige regelmaat een nogal lange, magere man op ansichtkaarten uit omstreeks 
1900 voor te komen. Hij staat met een fiets, in die tijd nog een zeldzaamheid, met 
meestal een dochtertje erop. Het is Arend Hijner die een fotograaf niet ongezien 
voorbij liet gaan."' 

Toch scheen Hijner zeer bemind te zijn geweest bij de inwoners van Best. Bij 
moeilijkheden konden ze altijd een beroep op hem doen. Zo stond hij bij een 
brand, waarbij de boerderij van zijn buurman Van Doremalen in vlammen opging, 
hem een van zijn boerderijen af. En in een ander geval kocht hij een stuk grond 
aan van de oude boer Van Keulen, zodat deze onbezorgd zijn oude dag tegemoet 
kon gaan»' 'En thans ook', zo schreef het Weekblad in 1911, 'begreep hij het 
karakter van het boerenvolk hetwelk hij ging schilderen. Hij toeft in hun midden. 
Vertrouwd geworden met het doen en laten der Noord-Brabantsche boeren, wien 
de roomsche godsdienst te midden van hun sombere zware strijd iets op de natuur 
te veroveren, blij heeft gehouden, observeert hij ze ongemerkt in hun dagelijksch 
werk, hij woont hun "buurten" onder de schouw en hun feestelijke openbare bij-
eenkomsten bij' (foto 15).

55
' 

De genoemde beminnelijkheid van Hijner en het feit dat hij zich onder de bewo- 
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ners begaf, maakte het voor hem waarschijnlijk gemakkelijker zich binnen de 
Bestse gemeenschap te begeven. Ook Jan Heesters sprak al over zijn jovialiteit. 
Een onbekende bron schreef tenminste in 1915: 'Hoe het hem gelukte bij die wan-
trouwende, vaak stugge en onverschillige boeren, een graag geziene gast te wor-
den, wordt dengene die hem zoo recht gemoedelijk met dat volkje ziet zitten pra-
ten, over al wat eenvoudigen belang inboezemt, al spoedig duidelijk.' "' 
Die ongemerkte observatie gebeurde, zoals we zagen, in zijn atelier. Hijner groe-
peerde zijn personages niet, maar hij schilderde ze terwijl ze hun dagelijkse han-
delingen verrichtten. In feite deed hij hetzelfde wat De Buck met zijn fototoestel 
deed (zie § 2.2). Overigens hanteerde Hijner zelf ook de camera, waarschijnlijk 
om bepaalde scènes snel vast te kunnen leggen en ze daarna te kunnen schilderen. 
In enkele gevallen zijn zowel een afbeelding van de foto als een van het werk dat 
naar de foto gemaakt is, bewaard gebleven. Dit is het geval bij bijvoorbeeld 
Grootvader's bezoek en Nieuws uit het dorp (foto 16 + foto 17).67  

Ook van de schilder Hoppe is bekend dat hij met vaste modellen werkte. Het 
waren de dochters van Adrianus Korsten en Anna Maria Schepens die veelvuldig 
voor hem exposeerden."' Of de modellen van de schilders onderling uitwisselbaar 
waren, is onbekend. Het vermoeden bestaat dat dit wel het geval was, omdat som-
mige figuren op de werken van Hoppe lijken op die op het werk van Hijner, zoals 
bijvoorbeeld de figuur met de hoge hoed waarvoor Hannes van Gerwen bij Hijner 
model stond. 

Het vinden van goede modellen verliep overigens niet altijd even gemakkelijk. Het 
gebrek aan geschikte modellen stelde kunstenaars aan het einde van de vorige 
eeuw voor grote problemen. Zo kwam Vincent van Gogh er in zijn briefwisseling 
aan zijn broer Theo regelmatig op terug. 'Het is hier als overal, de mensen pose-
ren verre van graag, en als 't niet was om het geld zoude niemand willen.' Hij voer-
de het zelfs als argument voor zijn vertrek uit Nuenen aan."' Een reden dat de 
mensen niet durfden te poseren was de invloed van de pastoor. In het geval van 
Van Gogh werd zelfs van de preekstoel afgeroepen dat het poseren verboden was. 
In het geval dat inwoners wel poseerden, mopperde Van Gogh dat ze in hun beste 
kledij kwamen en niet in hun werkplunje zoals hij gewild had." In Laren trad Jan 
Hamdorff op als bemiddelaar tussen de kunstenaars en de Larense bevolking die 
tegen betaling wel model wilde staan.'" Het geeft wel aan dat men als vreemde-
ling niet zomaar op modellenjacht kon gaan. Als kunstenaars eenmaal goede 
modellen hadden, wilden ze die graag houden. Zo werkte Joseph Gindra met twee 
vaste modellen die voor hem poseerden. Een ervan was Frans Feijen, een in Bladel 
graag gezien en gewaardeerd persoon. Om het interieur aan de artistieke visie te 
laten beantwoorden, nam Gindra zelf enkele schilderkunstige attributen mee, 
zoals tinnen borden en een gietijzeren waterketel. Dit betekent dus dat het niet 
zonder risico is dergelijke schilderijen en foto's als historische bron te gebruiken. 
Het andere model dat regelmatig in zijn binnenhuistaferelen voorkomt, was 
mevrouw M. Jansen, bijgenaamd Mie Zoon. Zij poseerde om wat extra's bij te ver-
dienen."' Ook Hijners modellen probeerden op die manier hun inkomsten te ver-
groten. Over Hannes van Gerwen en Kaat met haar gezin werd als volgt geschre-
ven: 'Zoo heeft hij [= Arend Hijner] deze twee gezinnen, door banden van dank- 
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baarheid en dienstplicht aan zich verbonden; dat zij zich beijveren om onder alle 
omstandigheden voor hem te poseren, behoeft wel nauwelijks vermeld!'" Uit dit 
citaat zou men kunnen afleiden dat de familie Van Gerwen in de boerderij kon 
wonen in ruil voor het poseren en voor het beheer van Hijners bezittingen. 

4.5 Lichtvoetigheid 
In zijn werken varieert Hijner vaak op hetzelfde onderwerp. Een Brabantsch inte-
rieur, De vertellingen van de oude Bet en De dag na de gouden bruiloft zijn alle-
maal variaties op eenzelfde thema. Ook al is in het ene werk de tafel vierkant en 
de andere rond en zijn inmiddels de aardappelen geconsumeerd, compositie en 
modellen zijn hetzelfde gebleven. Zoals gezegd hadden de werken die Hijner 
schilderde niet de zware veldarbeid tot onderwerp, maar idyllische landschapjes 
en genrestukjes met vooral interieurs (foto 18 + foto 19). Vanwege dit laatste genre 
werd hij ook de 'schilder van den Brabantschen Achterhoek' genoemd. In die tijd 
zag men bijvoorbeeld het Brabantse landschap als een 'schoone geheimzinnigheid' 
waar de boerenstulpen - die deden denken aan Brueghel, Steen en Van Ostade -
onder het hoge geboomte verstrooid lagen. Eigen Haard constateerde dat er wei-
nig landstreken in ons land waren 'waar het oorspronkelijk volkstype zich zoo 
treffend heeft gehandhaafd, waar de oude spelen en gebruiken zoozeer in eere zijn 
gehouden, als in de streken in Brabant waarin onze schilder werkt.'64 > Hijner schil-
derde dan ook geheel in de trant van zijn tijd 'echte' Brabantse volksgebruiken, 
zoals het genoemde Koningschieten." 

5. Conclusie 
In navolging van de Haagse Schoolschilders trokken vele kunstenaars na de twee-
de helft van de vorige eeuw naar het Brabantse platteland waar ze landelijkheid, 
eenvoud en vroomheid zochten. Met name Heeze werd een druk bezochte plaats. 
Kort na de eeuwwisseling verbreedden deze kunstenaars hun gebied en werden 
kleine dorpjes zoals Best en Oirschot populair. Als late navolgers van de Haagse 
School schilderden ze pittoreske taferelen in en rond de boerderij. Uitzondering 
hierop was de Rotterdammer Johan van Helt die een zeer eigen kijk had op de 
leefomstandigheden van de boerenbevolking. 
Doordat het individuele schilders zijn geweest die met kortere of langere tussen-
pozen in Oirschot en Best verbleven, kan men niet van een 'school' spreken. De 
invloed die ze hebben gehad op een na hen komende generatie mag te verwaarlo-
zen worden genoemd. Desondanks is het aardig te constateren dat er kort na de 
eeuwwisseling vanuit kunstenaarszijde belangstelling bestond voor de mooie 
omgeving van Best en Oirschot. 

Met dank aan Frank de Klerk, directeur van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te 
Goes, die zo bereidwillig was zijn documentatie betreffende Arend Hijner aan ons ter inza-
ge te geven. 
Veel dank aan C. Hijner te Haarlem, kleinzoon van Arend Hijner. 
En ook dank aan alle andere belangstellende medewerkers in Best en Oirschot. 

Foto 1: Lammert van der Tongc, Huiselijk interieurtje. 
Olieverf, verblijfplaats onbekend. 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 110. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 
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Foto 2: August Allebé, Koffienialend moedertje (= Brabantse vrouw uit Dongen). 
Olieverf, verblijfplaats onbekend. 
Uit: De Katholieke Illustratie 1905 (jrg 39) voorpagina. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 

Foto 3: Paul Gabriel, Putje te Heeze. 
Tekening, verblijfplaats onbekend. 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1910 (jrg 44) p. 341. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 
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Foto 4: B.J. Blommers, Dorpsgezicht in Noord-Braband. 
Krijttekening, verblijfplaats onbekend. 
Uit: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1892 (dl III) p. 331. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 

Foto 5: B.J. Blommers, Kerkgangers in Noord-Braband. 
Olieverf, verblijfplaats onbekend. 
Uit: Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, 1892 (dl III) p. 330. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 
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Foto 7: B.J. Blommers, Molentje in Noord-Braband. 
Olieverf, verblijfplaats onbekend. 
Uit: Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, 1892 (dl III) p. 329. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 

Foto 6: B.J. Blommers, Brabantsch binnenhuis. 
Olieverf, verblijfplaats onbekend. 
Uit: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1906 (dl XXII) p. 158. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 
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Foto 8: H.F. de Grijs, Noordbrahantsch linnenhuisje. 
Aquarel, verblijfplaats onbekend. 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1902-1903 (jrg 36) voorpag. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 

Foto 9: J.W.S. de Groot, Breiend meisje. 
Verblijfplaats onbekend. 
Uit: Edese Courant, 13 augustus 1977. 

 

   

   



Foto 10: Johan van Hell, Oude Brabantscl►e boe►/Boer te Best. 
Uit: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 1921 (dI LXII) tussen p. 215-216. 

Foto 11: Arend Hijner in zijn atelier, circa 1912. 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 474. 
Foto: UB Nijmegen, afd. fotografie. 
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Foto 12: De Boer en Arend Hijner schilderend, samen in het korenveld in Best. 
Uit: Het Leven Ge'illustree►d, 29 augustus 1911. 

Foto 13: Arend Hijner, Een Brahantsch Interieur (ook genoemd: De Vertellingen 
van de Oude Bet / De dag na de gouden hruil0). 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 475. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 



135 134 

Foto 14: 'Arend Hijner, de bekende schilder van Brabantsche interieurs, aan het 
werk: De meester met zijn modellen; een allergevoeligst tafreeltje!' Het is Kaat 
van Gerwen die geschilderd werd door Hijner. 
Uit: De Katholieke Illustratie, I 0 april 1915 (jrg 47) p. 425. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 

Foto 15: Arend Hijner, Koningschieten. 
Uit: Eigen Haard, 5 juni 1915, p. 441. 
Foto: KB Den Haag. 



136 137 

Foto 16: Arend Hijncr, Nieuws uit het dorp. 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 474. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 

Foto 17: Arend Hijncr aan het schilderen in zijn atelier in Best. 
Bron onbekend. 
OPM: Op foto 16 staat de vrouw aan een vierkante tafel, op het doek op foto 17 
schildert Hijner een ronde tafel. 
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Foto 18: Arend Hijner, De Maaltijd. 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 476. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 

Foto 19: Arend Hijner, De oude schaapherder. 
Uit: De Katholieke Illustratie, 1912-1913 (jrg 47) p. 476. 
Foto: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Afd. Fotografie 
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7. Bijlagen 

Publicaties over Hijner geschreven door kunstcriticus H. de Boer: 
- 'Kunstoverzicht schilderkunst Tentoonstelling Hijner kunstzaal Biesing', in: De 

Hofstad 20 april 1910. 
- Tentoonstelling van Schilderijen en Aquarellen van A. Hijner.  Den Haag 1907 

(catalogus J.J. Biesing, Kunsthandel, Den Haag). 
- 'Een blij schilder. Arend Hijner', in: Onze Kunst (1910) augustus (overdruk), pp. 

1-20. 
- Arend Hijner. Den Haag 1911. 
- 'A painter of Brightness Arend Hijner', in: Onze Kunst, (1911), pp. 1-20 (Engelse 

vertaling van het in augustus 1910 verschenen artikel). 
- 'Arend Hijner', in: Eigen Haard, 5 juni 1915, pp. 438-440 (met afbeeldingen op 

pp. 441-442). 
- 'Schilderachtig Brabant. Arend Hijner', De Hofstad, 24 juli 1915. 
- Zonder titel, in: De Hofstad, 8 juli 1916. 
- Veiling Atelier A. Hijner. Verkooping te 's-Gravenpage op woensdag 20 decem-
ber 1916. 1916. 

Overige recensies en catalogi over Hijner tijdens zijn leven: 
- in: Het Vaderland 28 februari 1893. 
- G., 'Hijner', in: Het Vaderland 12-13 november 1899. 
- 'Kunstzaal ZUrcher', in: De Hofstad 15 juli 1905. 
- in: Nieuwe Rotterdamsche Courant 3 december 1905. 
- 'Kunstzaal archer. Tentoonstelling van Schilderijen door A. Hijner', in: De 

Hofstad 9 december 1905. 
- 'Bij ZUrcher', in: Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 december 1905. 
- 'Kunsthandel J.J. Biesing: Werken van A. Hijner', in: Nieuwe Rotterdamsche 

Courant 23 april 1907. 
- 'Tentoonstelling A. Hijner', in: De Groene Amsterdammer 28 april 1907. 
- Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen van A. Hijner  in het Stedelijk 
Museum (Suasso) te Amsterdam van 12 maart tot 1 april 1909 (catalogus 
Stedelijk Museum, Amsterdam). 

- 'Hollandsche schilders op tentoonstellingen', in: Op de Hoogte (1909) jg 6, pp. 
215-216. 

- 'Litteratuur. Over A. Hijner',  in: Artistiek Weekblad voor schilderkunst en kunst-
nijverheid 27 augustus 1910, jg. 1, nr. 28. 

- 'Tijdschriften', in: Nieuwe Rotterdamsche Courant 29 augustus 1910 (recensie 
n.a.v. het artikel van H. de Boer in Onze Kunst). 

- 'Arend Hijner', in: Memorandum voor schilders, kunstverzamelaars, kunstnijve-
ren, antiquairs, enz., 26 augustus 1911, nr. 24, z.p. (n.a.v. het artikel van H. de 
Boer in Onze Kunst). 

- 'De schilder Arend Hijner op "Arendshoeve" te Best, met zijn levende modellen', 
in: Het leven geïllustreerd 29 augustus 1911, pp. 1117-118. 

- Expositie van werk door Arend Hijner 1 tot 27 november 1912. 1912 (catalogus 
van kunsthandel Esher Surrey te Scheveningen). 

- 'Arend Hijner', in: onbekend 25 november 1912. 
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- De Katholieke Illustratie, 3 mei 1913, jg 47, pp. 474-476 (alleen afbeeldingen). 
- 'Het werk van Arend Hijner', in: Panorama, een geïllustreerd weekblad 13 augus-

tus 1913, nr.7, z.p. 
- 'Arend Hijner', in: La Revue Moderne 10 november 1913, jr 13, pp. 20-21. 
- 'Arend Hijner', in: De Katholieke Illustratie 10 april 1915, p. 425. 
- De Hofstad 8 mei 1915 (alleen afbeelding i.v.m. veiling bij L.T.J.M. Meylink in 

Den Haag). 
- M.A.B., 'Arend Hijner in 't Brabantsche', in: onbekend, pp. 931-932 (met afbeel-

dingen op pp. 927-928). (=1915). 
- Gruyter, W. Jos de, 'Arend Hijner' (necrologie), in: onbekend, 1916. 

Publikaties over Hijner na 1916: 
- Gruyter, W. Jos de, 'Arend Hijner. Een privé-museum hier ter stede', in: Nieuwe 

Courant 22 november 1947. 
- Frank de Klerk, Arend Hijner, een impressionist in het Wenieldinge van 1900. 

Goes z.j. (=1997), Catalogus Museum voor Zuid- en Noord-Beveland Goes. 

Werken door Arend Hijner met de in § 4.4 genoemde modellen: 
Grootvaders bezoek, geschilderd vóór 1911, afb. schilderij en foto in Het Leven 
Geïllustreerd 29 augustus 1911. 
Grootvader is Hannes van Gerwen, de moeder met de twee kinderen is Kaat van 
Gerwen met twee van haar kinderen. Janus van Gerwen werd op 8 februari 1846 
geboren in Best; zijn dochter Kaat op 29 mei 1886. Volgens het straatnaamregis-
ter van 1910 (Gemeente Archief Best, inv.nr. 1099) woonde Janus van Gerwen op 
nummer 433; het pand was toen eigendom van Arend Hijner uit Den Haag. 
Nummer 434 was onbewoond, ook eigendom van Arend Hijner. Op nummer 435 
woonden J. Strijbosch en Jan van de Laar. 

Nieuws uit het dorp, geschilderd voor 1912, afb. in de Katholieke Illustratie, 1912-
1913, p. 474. 
De man en vrouw staande achter de tafel zijn Hannes en Kaat van Gerwen. Aan 
de tafel zit één van haar kinderen. De vrouw bij het haardvuur en de man in de 
raamopening zijn onbekend. Variatie hierop is Moeders vertelling en 
Dorpsnieuws. 

Dorpsnieuws, geschilderd vóór 1913, afb. in Panorama een geillustreerd week-
blad 13 aug. 1913. 
Aan de tafel staat Kaat van Gerwen, terwijl één van haar kinderen aan tafel zit. De 
man in de raamopening is haar vader. De vrouw bij het haardvuur is onbekend. 
Kleinzoon C. Hijner uit Haarlem (brief van 26 januari 1999) wijst op een andere 
variant: "Dit soort tafereel is in telkens weer gevarieerde opstelling vaak geschil-
derd. Bij de verschillende schilderijen worden dan weer andere namen als motief 
meegegeven, zoals in dit geval: 'moeders vertelling' en in een andere keer 'nieuws 
uit het dorp"'. 
C. Hijner wijst ons in een brief van 23 november 1998 op een aflevering van La 
Revue Moderne, 13 année, nr. 21 van 10 november 1913, met verwijzing naar 
pagina's 19, 20 en 21. Het is aardig hier het oordeel van een Fransman, mr. 



Schilderij toegeschreven aan Theodorus Hoppe: 
Aan It open venster 
(In particulier bezit) 
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Clément Morro te vernemen, die naar ik aanneem meer internationaal georiën-
teerd zal zijn geweest, hoewel hij het Zeeuwse werk waarschijnlijk niet kende. 
Tevens blijkt (blz. 20, links onder) dat het schilderij Nieuws uit het dorp te 
München geëxposeerd is geweest op de Salon International in 1913. 
C. Hijner was zo vriendelijk genoemde La Revue Moderne met zijn brief mee te 
sturen. 

De maaltijd, geschilderd vóór 1912, afb. in de Katholieke Illustratie, 1912-1913, 
p. 476. 
De vrouw is Kaat omgeven door drie van haar kinderen. Aan tafel zit haar vader 
Hannes. Variaties erop zijn Broodsnijden (1912; ook genoemd In Brabant, afb. in 
Arend Hijner door H. de Boer en in De Hofstad 24 juli 1915) en 
Bloemenverzorgen (1907; afb. in Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen 
van A. Hijner). Op beide werken is Kaat afgebeeld in hetzelfde interieur met een 
bedstede als achtergrond. Bij Broodsnijden zit haar vader aan tafel en staat een van 
haar kinderen erbij te kijken. 

Brabantsche Pomp (ook genoemd Put in Noordbrabant) vóór 1912, afb. in Onze 
Kunst aug. 1910 en in Arend Hijner door H. de Boer. 
De schaapherder is Hannes, de vrouw aan de put waarschijnlijk Kaat. Een variatie 
hierop is De oude schaapherder, afb. in de Katholieke Illustratie 1912-1913, p. 476. 

De vertellingen van de oude Bet, ca. 1905, afb. in de Katholieke Illustratie, 1912-
1913, p. 475. 
Dit is een variatie van Een Brabantsch interieur, ook wel De dag na de Gouden 
bruiloft genoemd waarvan een afbeelding staat in Arend Hijner door H. de Boer 
en in 'Arend Hijner in 't Brabantsche' p. 927. 
Op dit werk zijn, in tegenstelling tot De dag na de Gouden bruiloft, de aardappe-
len op de schaal inmiddels geconsumeerd. 
Afgebeeld zijn het echtpaar Paulus de Wert (29 september 1828-19 maart 1908) 
en Johanna Maria Ketelaars (27 augustus 1829-25 januari 1906) samen met Kaat 
van Gerwen. 

De oude schaapherder, vóór 1911, afb. in Arend Hijner door H. de Boer. 
De man aan tafel is Hannes, de meid ernaast is Kaat van Gerwen. 

Aan het venster, geschilderd vóór 1913, afb. in Panorama een geillustreerd week-
blad 13 aug. 1913. 
Kaat met twee van haar kinderen voor het raam. 

Vader's thuiskomst, geschilderd vóór 1913, afb. in Panorama een geillustreerd 
weekblad 13 aug. 1913. 
Kaat met één van haar kinderen. 

Brabantsche madonna en What is in a name (beide geschilderd vóór 1915), afge-
beeld in De Hofstad 24 juli 1915. 
Naar grote waarschijnlijkheid zijn dit beide portretten van Kaat. 
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Portret 
(In particulier bezit)  

143 

De oude zwerver (ook genoemd De Oude Bedelaar), geschilderd v66r 1910, afb. 
in Onze Kunst aug. 1910, in Memorandum 26 aug. 1911 en in Arend Hijner door 
H. dc Boer, foto in Het Leven Geïllustreerd 29 aug. 1911. 
Hannes van Gerwen als zwerver en Kaat als dc vrouw op de achtergrond. 

Gezellig praatje (ook Buurpraatje genoemd), geschilderd v66r 1910, afb. in Onze 
Kunst, aug. 1910 en in Arend Hijner door H. dc Boer. 
Kaat van Gerwen als boerenmeid. 

Pannekoeken bakken (ook genoemd De Koekenbakster), afb. in Arend Hijner door 
H. de Boer. 
De koekenbakster bij het vuur is Kaat van Gerwen met een van haar kinderen. 

Overzicht van exposities gehouden door Arend Hijner: 
(Van de hierbij genoemde werken weten we zeker dat het in Brabant geschilderde 
taferelen zijn). 
1877: Arnhem 
1892: Kunsthandel Oldenzeel in Rotterdam 
1893: Amsterdam 
1895: Haagsche Kunstkring 
1899: Kunsthandel Oldenzeel in Rotterdam 
1905: Kunsthandel Zijrcher te Rotterdam (Een Brabantsch interieur, Eene uitno-
diging voor de kermis, afb. in Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen van 
A. Hijner en in Eigen Haard 5 juni 1915) 
1907: Kunsthandel J.J. Biesing te Den Haag (De dag na de gouden bruiloft, Gezel-
lig praatje, Uitnoodiging voor de kermis, De oude schaapherder, Bloemenverzorgen) 
1909: Stedelijk Museum te Amsterdam ( Uitnoodiging voor de kermis, 
Bloemenverzorgen) 
1912: Kunsthandel Esher Surrey te Scheveningen (Koningschieten in Brabant, 
afb. in Onze Kunst aug. 1910, in Arend Hijner door H. de Boer, in Expositie van 
werk door Arend Hijner, in Onze Kunst 5 juni 1915 en in Veiling atelier A. Hijner 
1916; Broodsnijden en Nalezen, afb. in Het Leven Geïllustreerd, 29 augustus 
1911, verkocht bij Sotheby's Amsterdam maart 1999) 
1913: Kunstzaal Mettes te Den Haag 

1916: Onder de nalatenschap die in 1916 in Den Haag geveild werd, bevonden 
zich de door Hijner geschilderde volgende Brabantse taferelen: 
Noord-Brabantsch binnenhuis, paneel 35x45 cm, 90 gulden 
Koningschieten in Noord-Brabant, doek 98x128 cm, 200 gulden 
Koningschieten in Noord-Brabant, paneel 44x59 cm, 70 gulden 
Koekenbakster, 45x55 cm, 155 gulden 
(Waarschijnlijk zijn de volgende onderwerpen ook als Brabants te karakteriseren:) 
Landschap met schapen en hoedster, doek 53x39 cm, 100 gulden 
Vóór schooltijd, paneel 45x31 cm, 140 gulden 
Op weg naar huis (vrouw met geitje), 36x27 cm, 70 gulden 
Roomschenkster, doek 68x45 cm, 190 gulden 
Schapenhoedster, doek 47x37 cm, 70 gulden. 
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Andere Brabantse werken zijn nog Rommelpotterij (krijttekening), Terugkeer 
naar den stal. Landschap te Best en De ouwe Heks (alle afgebeeld in Arend Hijner 
door H. de Boer). 

Werk van Hijner is nu nog te vinden op de volgende plaatsen: 
Drents Museum te Assen 
Gemeentemuseum in Den Haag 
Frans Halsmuseum in Haarlem 
Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes 
Bejaardenhuis Cederhof te Kapelle 
Verder bevindt er zich nog werk bij particulieren, meest nazaten van Hijner. 
Regelmatig wordt op veilingen nog werk van Hijner aangeboden, zoals bij 
Sotheby's Amsterdam in maart 1999 (Nalezen) en bij Glerum Amsterdam in april 
1999 (Interieur met moeder en kind).  
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VOORWOORD 

De laatste aflevering ! 

Geachte abonnee 

Voor u ligt de allerlaatste aflevering van CAMPINIA. 115 afleveringen van 
gemiddeld 50 pagina's, dat wil zeggen 5750 pagina's, met daarin artikelen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen, gewijd aan de geschiedenis en inwoners van 
vooral Oirschot, Best en Veldhoven. 
Wij willen hierbij onze hartelijke dank uitspreken aan alle auteurs, die er in de 
loop der jaren voor hebben gezorgd, dat we iedere drie maanden een aflevering 
konden samenstellen. Onze dank gaat ook uit naar drukkerij MARAS in 
Oostelbeers, dat sinds 1982 het drukwerk heeft verzorgd. 
Tenslotte danken wij u als lezer-abonnee. Het aantal abonnee's heeft ons altijd 
gesterkt in de gedachte, dat CAMPINIA bij een groot aantal mensen in de regio, 
maar ook daarbuiten, als een lezenswaardige periodiek werd beschouwd. Dit was 
voor ons altijd een stimulans om door te gaan. 
Maar zoals in de aflevering van januari jl. vermeld, zal per 1 maart 2000 het 
Rayondepot Oirschot worden opgeheven en opgaan in het nieuwe Streekarchief 
Regio Eindhoven. Een nieuwe dienst, een nieuw gebouw en wellicht een nieuw 
tijdschrift. 

De redactie 

n.b. 
In december zal u een geheel bijgewerkte inhoudsopgave van alle 29 jaargangen 
worden toegezonden, waarbij tevens de index op de laatste jaargang. 

I. JACQ. CUIJPERS (1850-1926) 

Enkele gegevens over zijn personalia 
en zijn teken- en letterkundig werk 

door Jacq. Bijnen 

Twee Veldhovense hoofdonderwijzers, die ons uit eind vorige en eerste helft van 
deze eeuw veel materiaal over historie, (volks)taal en heemkundige onderwerpen 
hebben nagelaten, zijn Cornelis Rijken en Jacq. Cuijpers. Over Rijken publiceer-
den we een levensbeschrijving en bibliografie (Campinia, 28 (1998), pag. 65-81); 
hieronder volgt een aanzet voor een beschrijving over Jacq. Cuijpers (zijn gebrui-
kelijke roepnaam was Jacq.). 

Johannes Jacobus Hubertus Cuijpers, geboren te Neeritter 16 november 1850, hul-
ponderwijzer te Neeritter (1875), onderwijzer te Helmond (1875-1881), Heel en 
Panheel (1882), hoofdonderwijzer te Zeelst(1883-1916), overleden te Veldhoven 
op 16 februari 1926, zoon van Joannes Cuijpers (kleermaker) en Maria Catharina 
Verwijlen, huwde op 21 april 1884 te Hunsel-Neeritter met Susanna Maria 
Petronella Driessens, geboren te Neeritter 26 september 1862, overleden te Vught 
19 maart 1902, dochter van Johannes Cornelis Hubertus Driessens (bierbrouwer-
burgemeester) en Maria Gertrudis Linssen; hertrouwde te Zeelst op 23 september 
1905 met Johanna Maria Bijnen, geboren aldaar 2 juli 1868, overleden te 
Meerveldhoven 3 mei 1916, dochter van Alexander Bijnen (metselaar-aannemer) 
en Maria Hendrica Eliëns. 
Uit zijn eerste huwelijk had hij drie kinderen (Jan, Kees en Maria-Henriëtte); uit 
zijn tweede één kind (Lex). 
Tijdens het verblijf in Zeelst woonde het gezin Cuijpers in het schoolhuis (in 1955 
gesloopt) aan de Blaarthemseweg (deel van de langgevelcombinatie raadhuis-
school-woning). 

Tekenaar - kalligraaf - verzamelaar van volkse taal, gewoonten en verhalen 
Naast zijn onderwijzerschap maakte Cuijpers met vaardige hand tekeningen en 
kalligrafeerde hij in sierlijke letters vele oorkonden, gedachtenis-tableaus, funda-
tietabellen en naamlijsten. Hij wist met zijn prenten, teksten, verzen en chrono-
grammen vrijwel alle feestelijke gebeurtenissen in zijn familie en in Zeelst en 
Meerveldhoven een bepaald cachet te geven. In het archief van harmonie L'Union 
Fraternelle te Zeelst koestert men een gekalligrafeerde opdracht en een Getrouw 
en waarachtig Verhaal over het ontstaan der Harmonie ..., in dichtvorm (circa 
550 regelig!). Het werd door Cuijpers geschreven en voorgedragen bij gelegen-
heid van het zilveren jubileum op 24 decemeber 1896. Bij dit gezelschap was hij 
een actief bestuurslid en later zelfs president (1908-1924). 
Tussen 1880 en 1914 publiceerde hij in diverse tijdschriften zoals Katholieke 
Illustratie, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, 
Noordbrabantsche Almanak en De Maasgouw (orgaan voor Limburgse geschie-
denis, taal- en letterkunde). Zijn bijdragen bestonden uit: essays, kinderrijmpjes, 
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kalendergebruiken, kabouterverhalen, volksverhalen, volksgebruiken en het dia-
lect van Zeclst en van Neeritter. Verder schreef hij enkele boekjes met betrekking 
tot de Maria-verering te Meerveldhoven (1888 en 1914) en een brochure van 31 
pagina's over Het Feest der Kerkwijding te Meerveldhoven (1889). Van Cuijpers 
kennen we onder meer twee fraaie tekeningen van de in 1889 afgebroken bede-
vaartkerk van Meerveldhoven. Ook illumineerde hij vele van zijn artikelen, bij-
voorbeeld door de beginletter uit te werken tot een miniatuur in de vorm van een 
bloem, dier, monster, heilige, enz. 

In de dagelijkse omgang en bij de signering van publicaties voerde hij als roep-
naam Jacques, afgekort Jacq.: naar zijn tweede doopnaam, die hij, zoals indertijd 
vaak voorkwam, als eerste voornaam gebruikte. 
Door zijn grote belangstelling voor het Brabantse Heem kwam hij met menig per-
soon van gelijkgerichte interesse in contact. Waarschijnlijk vanuit zijn Helmondse 
tijd was Cuijpers bevriend geraakt met August Hendrik Sassen (1853-1913), kan-
didaat-notaris te Helmond en hoofdredacteur en de stuwende kracht van een let-
terkundig tijdschrift. Jacq. Cuijpers was vanaf de oprichting, in 1883, met zijn bij-
dragen een vast medewerker aan dit blad. De opmaak van dit tijdschrift deed 
Sassen zelf, het geheel doet sterk denken aan het decoratie- en kalligrafeerwerk 
van Cuijpers. Toen dit blad, na drie jaargangen, werd opgeheven en Sassen een 
nieuwe periodiek opzette (N000rdbrabantsche Almanak), was Cuijpers een van de 
vruchtbaarste medewerkers. 

Ook de geschiedvorser-onderwijzer Petrus Norbertus Panken (1819-1904) was 
een bekende van Cuijpers. Panken schrijft in een van zijn dagboeken, dat hij in 
1889 Cuijpers had ontmoet tijdens een wandeling in Oerle. We verblijdden ons 
wederkerig persoonlijk kennis te maken, noteerde hij hierover. Deze notitie lijkt er 
inhoudelijk op dat beiden wel van elkaar hadden gehoord, maar elkaar persoonlijk 
niet kenden. Hoewel Panken in 1883 eveneens in het tijdschrift van Sassen als 
medewerker wordt genoemd, hoeft enkel deze vermelding niet te betekenen dat 
beiden elkaar reeds eerder zouden hebben ontmoet. In elk geval bezocht Panken 
op maandag 20 mei 1889 Air. Cuijpers, tijdens een voetreis waarbij hij onder meer 
de kerk te Strijp, Zeelst en Meerveldhoven bezichtigde (De Rosdoek, 7 (1976), 
p.27); dit moet dus geweest zijn ná zijn ontmoeting ten tijde van de wandeling 
naar Oerle. 
Jacq. Cuijpers moet ook Cornelis Rijken, schoolhoofd in Veldhoven (-dorp), even-
eens een hartstochtelijk beoefenaar van heem- en volkskundige zaken, meer dan 
collegiaal hebben gekend (hoewel van contacten tussen beide heren niets te vinden 
is). Zij moeten elkaar echter in de privé-sfeer hebben gekend, want de tweede 
echtgenote van Cuijpers en de vrouw van Rijken waren nichten van elkaar en hun 
familieband was hecht. Ook is Cuijpers na zijn pensionering gedurende een aan-
tal jaren in pension geweest bij de zusters te Veldhoven (-dorp), Rijken woonde 
vrijwel tegenover het zusterklooster. Vergelijken we Rijken met Cuijpers, dan kun-
nen we zeggen dat de eerste meer tijd aan zijn onderwijskundige arbeid besteed-
de en tevens een regelmatig bezoeker van archieven was; Cuijpers daarentegen 
wist door zijn vaardige teken- en schrijfhand én zijn soigneus optreden bij allerlei 
gelegenheden zijn mindere onderwijskundige bedrevenheid te compenseren. 
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De vroegste publicatie van Cuijpers vonden we in een jaargang uit 1888 van de 
Katholieke Illustratie: een verhandeling over het lachen. Hij was de eerste die 
volksoverleveringen betreffende onze regio publiceerde (Tijdschrift voor 
Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, I (1883-1884). Nergens in 
zijn aantekeningen of publicaties geeft Cuijpers een aanwijzing van de herkomst 
van zijn schriftelijke of mondelinge bronnen, zodat we over oorsprong en authen-
ticiteit van zijn optekeningen in het duister tasten. Hoewel strekking en woordkeus 
van zijn volksoverleveringen (voornamelijk sagen en legenden) sterk lijken op 
nadien door P.N. Panken gepubliceerde 'verhalen', blijft de primus inter pares tot 
de oorspronkelijkheid van de bron van de oudste gedrukte vertelvorm, dus moge-
lijk het dichtst bij de originele, op naam van Cuijpers.(*) 
Hij had een groot inlevingsvermogen voor wat betreft het verstaan van aard, 
omgang, spreektaal en gevoelen van de volkse mens. Een voorbeeld hiervan is, dat 
hij als Limburger van afkomst binnen nog geen jaar verblijf in Zeelst volksge-
bruiken en volkstaalkundige zaken van deze plaats en omgeving optekende en 
beschreef, terwijl hij ook nog over zeden, gebruiken, dialect, etc. van Neeritter 
publiceerde in een Limburgs taal- en letterkundig tijdschrift. 
In literaire kringen, met name bij disciplines als dialect, taalkunde, volksverhalen, 
-gebruiken en kinderrijmpjes, worden zijn publicaties met aanzien geciteerd. 

Het verschil in het tijdstip van publicatie is gering. Zo worden de eerste door Cuijpers 
gepubliceerde verhalen over kaboutermannetjes (5 afleveringen) in het tijdschrift van 
Sassen, na een redactionele introductie, vervolgd/afgewisseld door een kabouter-
sprookje uit de aantekeningen van Panken (kolom 175). 
Zie hierover ook: Blécourt, Willem de, Volksverhalen uit Noord Brabant, p. 13 
(Utrecht/Amsterdam 1980); Mandos, H. en M. -Mandos-van de Pol, De Brabantse 
Spreekwoorden, p. XII (Waalre 1988). 
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Joannes (Jacq.) Cuijpers en Johanna (Sjo) Bijnen 
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Portret van Jacq. Cuijpers (circa 1880) Door Cuijpers voor zichzelf vervaardigd visitekaartje 



Oudste foto van bestuur en muzikanten van harmonie L'Union Fraternelle te Zeelst 
(november 1911). Vooraan, tweede van rechts, president Jaeq. Cuijpers Fundatieiabel van de Caeciliaparochie Veldhoven 
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Portret van Jacq. Glijpers, omstreeks 1924 
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Jacobus J08111188 Hubertus Cuijpe 
Lid der K Familie, 

Ond-floofd der School te Zodat. 
Weduwnaar van Mejuffrouw 

canna Maria Bijaren, 
en eerder van Mejuffrouw 

Susanna Maria Petronella Driessens, 
geboren te Neeritter 16 Nov. 1850 en, 
voorzien van de H.H. Sacramenten, 

Hij leefde eenvoudig, rechtzinnig, 
godvreezend, en week af van het kwaad. 

Een groote ervarenheid Is de kroon 
der grijsaards en de vreeze Gods is 
hun roem. Aan het Huis des Heeren 
bewees hij goede diensten door zijn 
schoone kunst. Ook stelde hij zangers' 
op voor het altaar, en door hun zang 
racht hij liefelijke melodiën ten uit-

voer. En hij omgaf met luister de 
plechtigheden en regelde de feesttijden. 

Hooger dan elke schilder, of beeld-
houwer is hij te achten, die de kunst 
verstaat het jeugdig gemoed te vormen. 

Uit liefde tot God deed hijgaarne 
tred aan eenieder. Hij was bemind bij 
ad en bij de menschen. 
Dierbare Kinderen, weest waakzaam, 
aat vast in het geloof, en alles wat 

gij doet, geschiede in onderlinge liefde. 
Mijne Vrienden ei Broeders der 

H. Familie, vergeet mij niet. 
Jezus, Maria jozef, komt ons te hulp 

maakt ons zalig. 

overleden te Veldhoven 16 Febr. 1926. 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIG 
den WelEd. Heer 

Gedaclitenisprentje Jacq. Cuijpers 

II. DE EERSTE SINT-PETRUSKERK VAN OIRSCHOT 

door Herman Strijbos 

De nog bestaande middeleeuwse kerken van Oirschot. 
Van de middeleeuwse kerken die Oirschot bezit is de hervormde kerk, de voor-
malige Onze-Lievevrouwekerk de oudste. Het schip daarvan dateert, gezien de 
romaanse bouwstijl, tenminste uit de twaalfde of wellicht nog uit de elfde eeuw. 
Na de twaalfde eeuw is daaraan een gotisch koor gebouwd, waarvan nog slechts 
één travee over is. 
De andere, de huidige Sint-Petruskerk is gebouwd na een grote brand die moet 
hebben gewoed in de toen al enkele eeuwen oude Sint-Petruskerk, in l462". 
Met de bouw van de Sint-Petruskerk die aan de huidige voorafging moet in de der-
tiende eeuw een begin zijn gemaakt. Afbeeldingen of beschrijvingen van die kerk 
zijn nooit aangetroffen. Dat betekent niet zonder meer dat daarmee alle archief-
stukken zijn verdwenen. De mogelijkheid bestaat namelijk dat de huidige kerk 
nog resten bevat van haar voorganger, hoewel na alle restauraties die de kerk in de 
loop van de eeuwen heeft doorstaan, er ongetwijfeld veel bouwsporen als hinder-
lijke verontreinigingen en/of beschadigingen zullen zijn gewist. Het lijkt er echter 
op dat we inderdaad sporen hebben aangetroffen. Bovendien is tijdens de restau-
ratie na de tweede wereldoorlog hier en daar in de kerk naar sporen in de bodem 
gegraven'''. 
Men vond de funderingen van een ouder koor, daarbij die van een oksaal en delen 
van een fundering van de zijbeuksgevels (zie afb.l). Daaruit valt af te leiden dat 
de voorganger van de toren waarschijnlijk op dezelfde plek heeft gestaan, het 
schip driebeukig was en dat de kerk nog geen dwarsbeuk had. Het koor moet 
direct aangesloten hebben aan het schip en had ongeveer dezelfde lengte als het 
huidige koor en het gotische koor aan de oude Lievevrouwekerk. De lengte was 
opvallend groot, wat begrijpelijk wordt als we ons realiseren dat de Oirschotse 
kerken beide hebben gefunctioneerd als kapittelkerken, zodat het koor ruimte 
moest bieden aan het kapittel en andere geestelijken die de plechtigheden vier-
den". 
Het koor had ook nog geen omgang met straalkapellen. 
Opvallend is hiermee de overeenkomst met de Sint-Petruskerk van Hilvarenbeek, 
een kapittelkerk die aanvankelijk ook geen dwarsbeuk had, maar wel het lange 
koor. De vergelijking met de kerk van Hilvarenbeek leidde al eerder tot de con- 4 

clusie dat de torens van beide kerken nauw verwant waren ). Maar ook in het ver-
volg van deze bijdrage ontkomen we niet aan verdere vergelijkingen met de kerk 
van Hilvarenbeek. 

Sporen van een houten gewelf. 
Het schip van de Sint-Petruskerk van Oirschot is bij de bouw van de huidige kerk 
als laatste afgebroken. 
Het kon niet worden uitgesloten dat het gewelf van het schip van de eerste Sint-
Petruskerk sporen had nagelaten hij de bouw van de huidige kerk op de plek waar 
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Plattegrond van de huidige Sint-Petruskerk van Oirschot met daarin aangegeven de opge-
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dat gewelf aansloot aan het inmiddels reeds gerealiseerde gedeelte. De huidige 
kerk is namelijk in fasen gebouwd, waarvan de eerste bestond uit het koor met de 
omgang en met de straalkapellen, en haaks daarop de dwarsbeuk. Boven de hui-
dige gewelven van die eerste fase, die dateren van de restauratie na de tweede 
wereldoorlog, bevinden zich namelijk bogen die de kruising omsluiten. Die bogen 
hebben de ramp van 1944 overleefd. Aan de zijde van het schip zouden daarop 
sporen zichtbaar kunnen zijn van aansluitende gewelven van het oude schip. 

Samen met archivaris Lijten zijn we naar de zolder boven het schip geklommen en 
na enig zoeken boekten we enig succes. Tegen de bovenomschreven muur teken-
de zich de sporen af van een rond houten tongewelf en op foto's bleken die spo-
ren zelfs nog beter zichtbaar te zijn. 
Deze vondst werd aanleiding om een reconstructie te tekenen van de doorsnede 
van de huidige kerk, waarin zo nauwkeurig als de gegevens toelieten en mede naar 
analogie van bekende gegevens van dergelijke constructies elders werd het gewelf 
ingetekend (afb.2). Het oude schip had dezelfde breedte als het huidige schip, wat 
nog eens werd bevestigd door het feit dat de sporen van het houten gewelf over-
eenkwamen met de breedte van het huidige schip. 
Stenen gewelven, zoals die ook voorkomen in het koor en de dwarsbeuk, hangen 
tussen de muren. De kruin van een stenen gewelf ligt dan ook ongeveer gelijk met 
de bovenkant van de gevels. Dat is in tegenstelling tot de houten tongewelven, die 
op de muren steunden en deel uitmaakt van de spanten in de kap. Om dezelfde 
hoogte te verkrijgen onder de kruin van een stenen gewelf moest men de gevels 
dan ook aanmerkelijk hoger optrekken dan bij een houten gewelf. Het feit dat de 
gevels van koor en dwarsbeuk van de huidige kerk veel hoger zijn dan die van het 
oude schip, toont aan dat daar een overwelving in steen van het begin af aan in de 
bouwplannen was verdisconteerd. 

De vroegere Sint-Petrus van Oirschot: een pseudobasiliek. 
In afb.2 is het houten gewelf zoals dat in Oirschot in de oude kerk voorkwam, glo-
baal weergegeven. Door de dakvlakken van het middenschip ongeveer in één lijn 
over de zijbeuken door te trekken tekent zich het profiel af van een pseudobasi-
liek, dat wil zeggen een kerk waarvan de middenbeuk en de zijbeuken alle drie 
onder één zadeldak zijn gebracht. Een vergelijking met afbeelding 3 van de Sint-
Petruskerk van Hilvarenbeek laat de overeenkomst daarmee duidelijk zien. Alleen 
is de dakvoet van de zijbeuken iets opgelicht, waardoor een knik in het dak ont-
stond. Klaarblijkelijk is dat in Oirschot niet nodig geweest, omdat daar al vanaf 
het begin een pseudobasiliek was gepland, en de onderlinge hoogteverschillen van 
de muren van middenbeuk en zijbeuken konden worden aangepast aan die opzet. 
Hilvarenbeek daarentegen had klaarblijkelijk al een basilicale opzet. Daar dwong 
de behoefte aan meer ruimte die gevonden werd in bredere zijbeuken tot een pseu-
do-basilicale opzet en dan nog met een knik in het dak. 

De funderingen in de zijbeuken. (zie afb.]) 
Bij de opgravingen tijdens de laatste restauratie waren aan de binnenzijde tegen de 
zijbeuksgevels, waar die aansluiten tegen de westgevel van de dwarsbeuk, funde-
ringen gevonden. Ze correspondeerden met de muurverzwaringen die boven- 
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Afb. 2. 
Doorsnede van de voorganger van de huidige Sint-Petrus van Oirschot, een reconstructie 
op grond van aangetroffen bouwsporen. 
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gronds nog te zien zijn in de eerste travee van de zijbeuken vanaf de dwarsbeuk 
en die niets anders zijn dan vereenvoudigde, rechte steunberen die het gewelf van 
de dwarsbeuk moeten steunen. 
Ten onrechte meende Van der Wal dat die funderingen wezen op planwijzigingen. 
Het moet hier gaan om de funderingen van de zijbeuksgevels van de oudere kerk. 
Die zijbeuken waren dus een muurdikte smaller dan de huidige. Dezelfde ver-
eenvoudigde steunberen als tegen de westzijde van de dwarsbeuk zijn ook terug te 
vinden aan oostzijde van de voet van de toren, waar die steunberen vanuit het 
schip zichtbaar zijn. 

De plannen voor de huidige Sint-Petruskerk. 
De bouwsporen zoals we die tot nu toe hebben geïnterpreteerd bevestigen dat in 
1462, toen de grote brand uitbrak, men wilde beginnen aan een grote bouwcam-
pagne waarvoor de plannen in hoofdzaak al klaar waren. Men kon ze meteen uit-
voeren en men begon met het koor, de omgang en de dwarsbeuk, aansluitend aan 
het middenschip van de kerk. Dat schip zou dezelfde hoogte krijgen als het koor 
en de dwarsbeuk. Door het schip te verhogen kon men er stenen gewelven in aan-
brengen, net als in het koor en de dwarsbeuk, maar het behield zijn oorspronkelij-
ke breedte. Bovendien kreeg het schip voldoende hoogte om boven de zijbeuken 
ramen aan te brengen en uit te voeren als lichtbeuk. De opzet als pseudo-basiliek 
met houten tongewelven werd dus verlaten en de overeenkomst met de Sint-
Petruskerk van Hilvarenbeek, die rond die tijd immers nog een pseudobasiliek 
was, werd nu geringer. Het stenen gewelf in het schip is overigens pas na de twee-
de wereldoorlog bij de restauratie die toen gaande was, uitgevoerd. 
De verbreding van de zijbeuken van het schip leidde er wel toe dat men het dak 
wat minder steil moest maken dan dat van het middenschip. De grootse opzet van 
de Oirschotse Sint-Petruskerk in vergelijking met die van Hilvarenbeek lijkt een 
uiting van rivaliteit tussen de beide kapittelkerken. 

Nader onderzoek naar sporen. 
Ook de pseudo-basiliek, kan behalve de sporen van het gewelf boven het mid-
denschip, nog meer sporen hebben achtergelaten in het huidige gebouw. Het hou-
ten gewelf boven de zijbeuk, zoals dat in doorsnee te zien is op afb. 2, heeft 
immers zowel de westmuur van de dwarsarm geraakt als de buitenzijde van de 
muur van het schip, boven de kolommen. Dat werd aanleiding tot een tweede 5 
excursie in de kap met de heer Lijten, nu echter boven de zuidelijke zijbeuk). 
De westgevel van de zuider-zijbeuk bleek tijdens bouwactiviteiten danig bevuild 
te zijn met specie. Eventuele sporen waren daardoor niet zichtbaar. Restte de 
muren boven de kolommen van het schip. Die muur kon gedeeltelijk nog afkom-
stig zijn van de eerste Sint Petrus, maar die was in 1503 ingestort, en, zoals het in 
een schepenprotocol van 1503 staat: De kerk, "overmids dat sy gevallen was, seer 6 
wuesteleken leeght"). Hoe dan ook geen prettig vooruitzicht voor wie naar oude 
sporen zoekt. De kolommen met de bogen tussen middenschip en zijbeuken vorm-
den een kwetsbare constructie ingeval van instorting van de kerk. Maar resten van 
de muur van de oude kerk vlak tegen de destijds nieuwgebouwde dwarsarm waren 
niet uitgesloten. 
Op afb. 2 is te zien hoe het tongewelf tegen de muur van het schip kan hebben aan- 
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Afb. 3. 
De drie belangrijkste ontwikkelingsfasen van de 
Sint-Petrts van Hilvarenbeek over elkaar getekend. 
(Bij gebrek aan gegevens kan hier en daar de 
maatvoering niet geheel correct zijn). 
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gesloten (naar analogie van de kapittelkerk van Hilvarenbeek). Van die muur was 
inderdaad weinig over, maar waarschijnlijk wel iets. In de meest oostelijke travee 
van de zuiderzijbeuk, namelijk waar die aansluit tegen de westmuur van de dwars-
beuk, vonden we sporen die te maken kunnen hebben met een aansluitend houten 
gewelf. Een foto die we er van maakten bood helaas minder dan wat er in "het 
veld" te zien was. Toch lijkt het verantwoord staande te houden dat de recon-
structie van afb. 2 met de werkelijkheid kan kloppen. 

Overeenkomsten met de Sint-Petrus van Hilvarenbeek. (zie afb. 3) 
De pseudobasilicale opzet van de kapittelkerk van Hilvarenbeek moet al het resul-
taat zijn geweest van een verbouwing. Het houten tongewelf van de linker zijbeuk 
dekt ramen af die vanuit het hoge middenschip nog te zien zijn. 
Hilvarenbeek moet eens een basilicale kerk zijn geweest, waarvan men de zijbeu-
ken verbreedde om meer ruimte te krijgen. Daartoe moest het dak van het schip 
naar beneden worden doorgetrokken en ontstond een pseudobasiliek". Even goed 
als de kerk van Hilvarenbeek kan de Sint-Petrus van Oirschot in de eerste twee 
eeuwen van haar bestaan een aantal verbouwingen hebben ondergaan, maar daar-
voor hebben we geen aanwijzingen gevonden. 
Merkwaardig is dat in Hilvarenbeek een basilicale kerk die te klein werd, om meer 
ruimte te verkrijgen bredere zijbeuken kreeg en zo een pseudobasiliek werd, een 
type dat in zekere mate archaïsch aandoet en wellicht nog stamt van de vroegere 
houten kerken. De verbouwing tot pseudobasiliek zal wel aan beide zijden zijn 
gebeurd, zoals afbeelding 3 weergeeft, maar aan de zuidzijde is de nieuwe zijbeuk, 
waarschijnlijk nog later, voor een tweede keer verbreed. Die voor de tweede maal 
verbrede zijbeuk kreeg ook een eigen dak (zie afb. 3). Daarmee maakte men weer 
een begin met een hallenkerk, nadat ook de pseudobasiliek te klein was geworden. 
In Oirschot werd een pseudobasiliek (nadat die was ingestort) verbouwd tot een 
(veel grotere) basiliek, ook om meer ruimte te krijgen. Of de pseudobasiliek van 
Oirschot al het resultaat was van verbouwingen van de eerste Sint-Petrus is niet 
meer te achterhalen. Zelfs weten we niet met zekerheid waar de toren, die ook in 
1503 moet zijn ingestort, heeft gestaan. Waarschijnlijk stond die echter op dezelf-
de plek als de huidige toren, want bij de restauratie na de tweede wereldoorlog zijn 
geen funderingen van een toren gevonden in het huidige schip. 

Conclusies. 
Als we de kerken van Hilvarenbeek en van Oirschot vergelijken valt op dat de eer-
ste het resultaat is van een aantal verbouwingen, waarvan de ombouw tot pseudo-
basiliek en de verbreding van de zuider-zijbeuk er twee zijn, maar daarnaast de 
bouw van de dwarsbeuk met aan de westkant daarvan pseudo-basilicale zijbeuken 
alsmede de verlenging van het koor nog minstens twee verbouwingen inhoudt. De 
Sint-Petrus van Oirschot daarentegen is het resultaat van twee bouwfasen, die 
nagenoeg op elkaar aansluiten, een resultaat dat gaver is dan de kerk van 
Hilvarenbeek (die echter weer interessanter is). 
Van beide kerken is de bouwgeschiedenis zoals we die hier weergeven grotendeels 
hypothetisch. Een betere onderbouwing aan de hand van nader bouwhistorisch en 
archeologisch onderzoek zou de moeite lonen. 
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NOTEN 

1) J. Lijten, De financiering van de bouw van de Oirschotse Sint-Petruskerk 1463-1512, 
in Cainpinia nr. 86, jrg. 22 (1992), pag. 80-102 

2) H. van der Wal, Oirschot (N.B), R.K. St.Pieterskerk. Beschouwingen over de bouwge-
schiedenis, mei 1948; Archief R.D.M.Z., niet uitgegeven. Hoewel we blij zijn met de 
globale resultaten daarvan, hebben we daaruit andere conclusies getrokken. 

3) In dank overgenomen suggestie van de heer J. Lijten 
4) Zie: H. Strijbos Drie (of vier?) generaties kerken: een grootfamilie in Oirschot in Oog 

op Oirschot, H.J.M. Mijland e.a., red. 
5) De zolder boven de noordelijke zijbeuk is veel moeilijker toegankelijk, maar die kan 

evenzeer nog een bezoek waard zijn 
6) Zie J. Lijten, De financiering... 
7) De zeer brede en hoge beuk aan de zuidzijde vervangt een vroegere zijbeuk en moet 

later zijn gebouwd dan de pseudo-basilicale noordbeuk. Zie Bas Aarts, Bespiegelingen 
omtrent de Beekse kerk en toren; Tussen Paradijs en Toekomst, nr. 50, december 1998 
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III. DE HERBOUW VAN DE 
OIRSCHOTSE SINT-PETRUSKERK IN 1945 

door J. Lijten 

In de armoedige omstandigheden na de tweede wereldoorlog was het een bijna 
onbegonnen werk om de zinloos verwoeste Sint-Petruskerk weer op te bouwen. Er 
waren nauwelijks bouwmaterialen en slechts weinige kundige bouwvakkers, ter-
wijl deze druk bezig waren, om de schade aan hun eigen huizen en die van hun 
familieleden te repareren. Er was in Oirschot ook geen aannemingsbedrijf van 
enig formaat. Toch werd de herbouw aangepakt, die onder supervisie van monu-
mentenzorg 'in regie' zou worden uitgevoerd. Dit hield in, dat het kerkbestuur zelf 
voor de bouwmaterialen zou zorgen en de arbeidslonen moest betalen. In deze zin 
werd de herbouw aanbesteed aan de firma wed. H. van Heesewijk te Best (thans 
IBC), die echter over lang niet genoeg personeel beschikte en daarom een groot 
deel van het werk onderaanbesteedde aan de firma Granneman en Rietmeier te 
Stompwijk, 16 km. noordoostelijk van 's-Gravenhage. Het kwam erop neer, dat de 
firma Granneman en Rietmeier met hun inderhaast aangeworven personeel tijde-
lijk in dienst trad van de firma wed. H. van Heesewijk. Alles tesamen begonnen 
ongeveer 40 mensen aan het karwei. Naast de uitvoerder van de firma van 
Heesewijk en diens personeel werkten er Granneman en Rietmeier met hun uit-
voerder en personeel. Er moesten zoveel mensen aan werken, omdat alles hand-
matig gedaan moest worden. 

Het personeel 
De firma wed. H. van Heesewijk had het volgende personeel in dienst: 1 uitvoer-
der, 3 timmerlieden, 2 opperlieden en 9 sjouwers. Daarnaast kwamen uit 
Stompwijk en omgeving: Granneman en Rietmeier met 1 uitvoerder, 15 timmer-
lieden, 2 metselaars, 1 opperman en 2 ijzervlechters. Aangezien vlak na de oorlog 
een aannemer nauwelijks vast personeel in dienst had, zal de overgrote meerder-
heid speciaal voor dit karwei aangenomen zijn, zoals ook onze zegsman, Theo van 
B emmelen . 
Theo, 17 jaar, had de ambachtschool afgemaakt en nog een aanvullende cursus 
gevolgd, maar geen uitzicht op werk. Hij zat te vissen aan een der Stompwijkse 
vaarten, toen zijn kameraad, Nico van der Krogt, langskwam. 'Theo heb je werk?' 
Ǹee.' Dan moet je gauw naar Granneman gaan, die heeft nog een jongen nodig 

voor een karwei in Oirschot.' 

De reis 
Zo werd Theo volgende maandag 10 september 1945 in de vroegte opgehaald 
door een oude legerwagen met enkele banken, die in Amsterdam vertrok, in 
Stompwijk de meeste mensen ophaalde en over Den Haag, waar Rietmeier instap-
te, Delft en Rotterdam naar het Hollands Diep reed, waar op twee aaneengelaste 
rijnaken overgestoken moest worden, terwijl alle militaire voertuigen voorrang 
hadden, zodat pas rond de middag Tilburg bereikt werd, waar gepauzeerd werd om 

* BOEKAANKONDIGING * 

Van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) verschijnt op 19 
november aanstaande een boek met als onderwerp de dekolonisatiestrijd in 
het voormalig Nederlands Oost-indië tijdens de jaren 1945-1962. 
De meeste militairen en burgers die deze periode hebben meegemaakt ver-
tellen dat deze tijd van bijzondere betekenis in hun leven is geweest. 
Tijdens de jaren 1945-1962 zijn uit de gemeente Veldhoven 164 militairen 
(meest dienstplichtigen) naar Nederlands Oost-Indië gezonden om er een 
taak te vervullen. Deze 'jongens' hebben nu een leeftijd van omstreeks 70 
jaar. Een aantal van hen is helaas al overleden. 
Zo'n vijftig jaar dragen deze Indiëgangers een speciale herinnering aan een 
bijzondere periode uit hun leven met zich mee. 
De meesten van hen waren nog nooit buiten de gemeentegrenzen geweest. 
Zij hadden geen weet van de politieke en militaire ontwikkelingen in dat 
verre koloniale gebied. 

Door middel van deze publicatie wordt een stukje Veldhovense geschiedenis 
vastgelegd. De meeste aandacht gaat uit naar de periode 1945-1950, omdat 
deze jaren de kern hebben gevormd van de dekolonisatiestrijd in Indië en 
omdat ook in die tijdspanne vrijwel elke inwoner van Veldhoven op een of 
andere wijze bij die strijd was betrokken. 

Integraal zijn ook zaken van de dekolonisatie van Nederlands Nieuw-Guinea 
opgenomen (1950-1962). 

Het boek, formaat 210x220 mm, 128 pagina's, 155 foto's, 165 portretopna-
men en literatuuropgave, verschijnt als deel 6 in de reeks 'Bijdragen tot de 
geschiedenis van de gemeente Veldhoven'. Het is samengesteld door 
Jacq.F.C.M. Bijnen en heeft als titel Veldhovense jongens in Nederlands-
Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962. 
Deze uitgave is verkrijgbaar bij boekhandel Verhagen, Provincialeweg 64 en 
Pleintjes 64 te Veldhoven. De kostprijs is f 35,95. 
Toezending is mogelijk na overmaking van f 40,95 (dit is inclusief f 5,--
verzendkosten) op giro 72 80 50 t.n.v. Stichting Historisch Erfgoed 
Veldhoven. 
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een boterham op te eten en als het mogelijk was, nog even te biljarten. Gewoonlijk 
was het rond half vier, voordat men in Oirschot aankwam, waar de mensen vlug 
naar hun kosthuis moesten om zich om te kleden en nog een uur te werken. 
Op zaterdag werd er gewerkt tot de middag en om half een werd de terugreis aan-
vaard met dezelfde hindernissen in omgekeerde volgorde. 

De uitbetaling 
Ingevolge de aanneming 'in regie' moest het kerkbestuur de lonen uitbetalen via 
de aannemers. De mensen uit Oirschot en Best kregen ca. 18 gulden per week, die 
uit Stompwijk ca. 36 gulden, terwijl het kerkbestuur voor hen ook nog het kost-
geld van 18 gulden per week moest betalen en de reiskosten. In feite waren ze dus 
driemaal zo duur als de Oirschotse mensen. Dit kwam natuurlijk uit en de 
Oirschotse mensen gingen in staking uit protest tegen het kerkbestuur, dat daaraan 
volgens hen schuldig was. Men kon hun echter uitleggen, dat dit verschil niet de 
schuld was van het kerkbestuur maar van de Haagse regeling, die de bevolking van 
de buitengewesten - toen nog openlijk - als een 'ander soort mensen' beschouw-
de. 

De herbouw van koor en transepten 
De muren van de kerk hadden de brand van 1944 goed doorstaan, zoals ook de 
gemetselde stenen gewelven. In de eerste fase van de herbouw zouden koor en 
transepten met de kooromgang onder handen genomen worden. Men begon met 
het dak boven de kooromgang en de straalkapellen. De spanten daarvoor werden 
niet eerst uitgeslagen maar ter plaatse gemaakt. Intussen werden de topgevels van 
de dwarsbeuk zo goed mogelijk verankerd en werd in heel het voorste gedeelte 
van de kerk gesteigerd en begonnen de stuclaag van de muren te kappen. Deze 
bleek ongeveer 2 cm. dik te zijn. 
Het puin van de toren werd â fl. 1.- per karrevracht weggevoerd ter verharding van 
de Notelsestraat tussen Montfortlaan en Oudegrintweg. 
Omdat er practisch geen bouwmateriaal voorhanden was, werd telkens een beroep 
gedaan op de parochianen voor het beschikbaar stellen van eikenhout voor de 
spanten en opleggers en vurenhout voor het dakbeschot. 
Er moest dus gewerkt worden met versgekapt hout. De gekapte bomen werden 
gezaagd bij de firma J. Erven, die daarvoor de onverbrande restanten eikenhout 
van de kap kreeg. Voor vele onderdelen van de kap beschikte men niet over hout, 
dat lang genoeg was. Zodoende moesten vele elementen van ongelijke onderdelen 
worden gelast. Dit gebeurde met bouten en moeren, die daartoe door smid van de 
Wittenboer apart werden gesmeed. Omdat het hout nog nat was, moesten die bou-
ten in de kapconstructie elke week worden aangedraaid. In plaats van niet-lever-
bare leien gebruikte men het toen nieuwe rubberoid als voorlopige dakbedekking, 
hetgeen niet zo'n succes was en dikwijls lekkages gaf. 
In de winter zijn door regen en vorst de nog overgebleven gewelven van koor en 
dwarsbeuken ingestort, waarbij de steigers gedeeltelijk vernield werden. 
In de lente begon men met het maken van de kap boven koor en transepten. 
Daartoe moesten eerst de muren worden uitgewaterpast. Dit gebeurde met een 
soort tuinslang met aan iedere zijde een glazen buisje op een plank bevestigd. De 
muren waren aan weerszijden van het koor en de transepten niet evenhoog. Om de 
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kap waterpas te kunnen plaatsen werden op de muur houten sloffen aangebracht 
van verschillende dikte, zodat de bovenzijde van de slof waterpas was met die van 
de overzijde. Deze sloffen werden aan de muur verankerd en gedeeltelijk inge-
metseld, om daarop de dakspanten vast te zetten. 
Begonnen werd met de overspanning van het kruispand. Daartoe werden kruise-
lings zware balken (40 x 40 cm) de een juist boven de andere, gelegd en op het 
snijpunt werd met handkracht de koningsstijl opgericht, die door de kielkepers 
werd gesteund. Op de kruisbalken werden later steunen opgericht, waarop het vie-
ringtorentje werd opgebouwd. Alle, dikwijls zware, onderdelen moesten een voor 
een met een handlier worden opgetakeld en met handkracht op hun plaats gebracht 
en bevestigd. Door het exact aanbrengen van de sloffen op de muren konden alle 
spanten van koor en transepten eenvormig worden gemaakt. Zij werden op het ter- 
rein van het parochiehuis uitgeslagen, daarna van telmerken voorzien, gedemon-
teerd, onderdeel voor onderdeel met de handlier opgetakeld en boven weer 
gemonteerd. 
Zoals men bij een bezoek boven de gewelven van de kerk kan constateren, was er 
voor de kapconstructie een massa hout nodig. Ongeveer 400 eikebomen zijn eraan 
verwerkt. Soms was er geen hout in voorraad, zodat de timmerlui niet verder kon-
den. Ze moesten van de baas boven blijven maar niet aan de kant. Door een drin-
gend beroep op de parochianen wist de deken dan wel weer aan hout te komen. 
Koor en transepten kwamen in de voorzomer van 1946 klaar, zonder gewelven, 
zodat dit gedeelte van de kerk, dicht geplankt, met Pinksteren (9 juni 1946) voor-
lopig in gebruik genomen kon worden. 

Herbouw van het schip 
Ruim een jaar heeft de herbouw stil gelegen vanwege gebrek aan bouwmateriaal 
en financiën. Op 10 september 1947 - exact dezelfde datum als in 1945 - kon de 
herbouw van het schip ter hand genomen worden door dezelfde bouwcombinatie 
als in 1945. Nog aan het eind van dat jaar kwam het schip geheel onder dak. De 
pilaren van het schip moesten hermetseld worden in tegenstelling tot die van koor 
en transepten, hetgeen ons alleen verklaarbaar lijkt, doordat zij de brand van 1462 
ook al hadden moeten doorstaan. Betreffende de gewelven van het schip - voor de 
brand stucgewelven - werd een zware discussie gevoerd met monumentenzorg. De 
aanwezigheid van kassen voor de aanzet van gewelven gaf de doorslag, om in het 
schip, zoals in koor en transepten, stenen gewelven aan te brengen. 
Intussen was de toren voorzien van een noodkap en was een nieuwe luidklok en 
een nieuw uurwerk aangebracht, die op 18 en 20 januari 1949 in gebruik genomen 
werden. In oktober 1949 werden nog drie nieuwe klokken gehangen. 
Op 1 februari 1951 kon het geheel gerestaureerde schip van de kerk in gebruik 
genomen worden en begon men met de afwerking van koor en transepten met 
name door het hermetselen van de gewelven. 
Tegen het einde van 1952 waren koor en transepten afgewerkt en kon het tussen-
schot worden verwijderd. Op 18 december 1952 werd de geheel gerestaureerde 
kerk in gebruik genomen met een pontificaal Lof gecelebreerd door mgr. W. 
Mutsaerts. 
De bovenste geleding van de toren zou pas in de jaren 1959 - 62 worden herbouwd 
door de firma A. v. Breemaat. 



De werklieden bijeen bij gelegenheid van plaatsing van het eerste spant: 
zittend van links naar rechts: A. van de Spek, J. van de Spek, Nico van de Krogt, Jan de Amsterdammer 
H. van Dijk, Janus van Gasteren 
daar achter zittend en knielend van links naar rechts: Gerrit ?, Jack herbeek, Leo Rietveld, Sam ?, Wim ? 
Daar achter staand van links naar rechts: Piet Bogers (met pet), C. van Leeuwen, J. Verhagen, Bram 
Corpel, Theo van Bemmelen, J. van de Lugt, A. van Summeren, Piet ?, Rietmeier 
op ladder van onder naar boven: J. Verhaar, W Scholten, M. Nouwens 
in het spant van links naar rechts: D. van Gerwen, M. de Bresser 
staande voor het spant van links naar rechts: J. Zandbergen, J. van Gerwen, J. Granneman, J. Boudewijn 
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VARIA 

De deur van de sacristie 
Als eerste werk, herinnert Theo zich, moest hij de deur van de sacristie repareren, 
waar enkele granaatscherven doorheen geslagen waren. Het was een uiterst nauw-
keurig werkje, waarbij een stuk uitgezaagd of uitgebeiteld moest worden en exact 
hetzelfde stuk ingevoegd. Ook moesten er weer, zoals in de rest van de deur, hand-
gesmede spijkers worden ingeslagen, die Jan Mercx in voorraad bleek te hebben. 

De fundering 
Bij een onderzoek naar de fundering van de kerk bleek niet heel het oppervlak van 
de kerk uitgegraven te zijn maar alleen de plaats van de pilaren. De fundering van 
de pilaren bleek vanaf de vaste grond meer dan 2 meter hoog onder de vloer en in 
een oppervlak van 2 bij 2 meter opgemetseld. De vieringpilaren bleken zo'n fun-
dering van 3 bij 3 meter te hebben. 
Onder de vloer van de kerk lag slechts een dunne laag rood zand op de zwarte 
grond, die vol zat met beenderen van de eeuwenlange begravingen in de kerk. 

De schat 
Behalve goed betaald (Hollandse maat), vond Theo van Bemmelen in Oirschot 
ook de schat van zijn leven (Brabantse maat) in Sjaantje Legius. Van hogerhand 
werd deze ontluikende liefde echter tegengewerkt, omdat de Hollanders niet zo'n 
beste naam hadden. Tengevolge daarvan maakt Sjaantje, onder druk, een eind aan 
de verkering. In deze sombere omstandigheden van zijn leven tekende Theo als 
vrijwilliger voor de marine. Een goed getuigenis van de pastoor van Stompwijk 
deed de bewolking breken en de liefdevonk sprong weer over, maar na afloop van 
de eerste fase van de herbouw moest Theo zijn marine-jaren uit gaan dienen, zodat 
hij niet aan de tweede fase kon meewerken en de liefde met briefpapier brandend 
gehouden moest worden. Om zeker te zijn, dat Sjaantje hem niet zou vergeten, had 
Theo zijn naam niet alleen in haar hart geschreven maar ook op het rubberoid 
nooddak van de kerk, zodat zij die vanuit haar huis kon lezen tot verontwaardiging 
van de aanstaande schoonvader, die dit een soort heiligschennis vond. 
Gedachtig het gezegde 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn', vond Theo na 
zijn marine-jaren werk in Oirschot en in het voorjaar van 1953 waren zij het eer-
ste bruidspaar, dat in de geheel gerestaureerde kerk over de mede door de bruid 
geknoopte loper naar het altaar schreed. 

Met dit al lijkt de herbouw van de kerk voltooid, hoewel het duidelijk is, dat deze 
kerk vraagt om kleurrijke gebrandschilderde ramen en vooral om herstel van de 
oorspronkelijke hoge torenspits. 



184 

MILLENIUMBEELD VAN VELDHOVEN 

Tot symbool van Veldhoven voor de aanstaande milleniumwisseling is gekozen 
voor een geconserveerd deel van een eikenhouten putwand met een reliëf, voor-
stellende 'moeder-met-zuigeling'. Volgens een ouderdomsbepaling dateerde de 
put uit omstreeks het jaar 1000 en was gemaakt uit de onderstam van een zeer 
grote eikenboom, die een leeftijd van waarschijnlijk 1000 jaar had. Het overblijf- 
sel van de putwand is ongeveer 1000 jaar later (± 2000 n.Chr.) opgegraven, waar-
na het beeldhouwwerk werd uitgesneden. Het relict is te bezichtigen in het toren-
portaal van de Oerlese Sint Jan. 

tekening: Henk Kemperman, Veldhoven 

IV. BORG ZIJN: EEN LAST (deel 2) 

door H. van Helmont 

In Campinia, 28e jaargang, nr.111 (oktober 1998), pag 172, ben ik ingegaan op 
een kwestie die speelde tussen de regenten van Son en die van Woensel, betreffen-
de de onderhoudsplicht van de onnozele zoon van Jenneke Nicolaas Pauls. 
Aan het slot van deze bijdrage concludeerde ik dat de zaak waarschijnlijk ten gun-
ste van de regenten van Woensel uitgevallen was. 
Bij het, met een heel ander doel, doornemen van resoluties van de Staten Generaal, 
stuitte ik bij toeval op twee resoluties die van deze waarschijnlijkheid een zeker-
heid maken. 
Jenneke Nicolaas Pauls blijkt zich bij rekest gericht te hebben tot de Staten 
Generaal, waarbij zij verzoekt om de regenten van Woensel te verplichten haar 
zoon te onderhouden. Dat de regenten van Son Jenneke hebben aangezet om dit 
rekest in te dienen lijkt zeer aannemelijk. 
De Staten Generaal slaan het rekest af en verwijzen haar naar de regenten van Son. 

Hierna volgt de letterlijke tekst van beide resoluties: 

6 september 1723" 
Is ter Vergaderinge gelesen de Requeste van Jenneke, Doghter van Nicolaas 
Paulsz, Weduwe van Goort Hermansz, geboortig van Woenssel, in de Meyerye van 
's Hertogenbosch, en woonende tot Son, Quartiere van Peellandt, Meyerye voor-
noemt; houdende, dat sy Suppliante by wylen haar voornoemden Man hadde ver-
weckt verscheyde Kinderen, en onder anderen twee die tot Woenssel gebooren 
zijn, ende oock gedoopt, waar van een, met naame Johannes, simpel ter wereldt 
was gekomen, en tot noch toe soo gebleven; dat sy Suppliante voor veele jaaren 
tot armoede vervallen zynde, door de Regenten of Armmeesters van Woenssel was 
onderhouden geworden met haar voornoemden Zoon, in Huysvestingh, Klederen, 
en eenige Levensmiddelen, voor soo veel nodigh hadde; dat sy Suppliante alsnu 
oudt zijnde seventigh jaren, wegens haar hoogen ouderdom in geen de minste staat 
was om eenige hulp of middelen tot onderhoudt van haar of haar Zoon toe te bren-
gen, soo als voor desen eenighsints hadde gedaan, ende dat de Regenten van 
Woenssel haar nu apart en alleen hadden bestelt, sonder aan haar gemelden Zoon 
het minste onderhoudt te willen geven; dat sy Suppliante sich derhalven by 
Requeste hadde geadresseert aan Schepenen en Provisoiren van Woenssel, en daar 
by versoght eenigh nodigh onderhoudt en toesight voor den selve; doch dat, in 
plaatse van sulcks toe te staan, gemelde Schepenen bij Appoinctement van den 
dertienden Mey seventien hondert drie en twintigh, haar voorschreve versoeck 
hadden afgeslagen, op pretext dat haar gemelden Zoon daar niet soude geboren 
zijn, blijckende uyt de bylage nevens de voorschreve Requeste gevoeght; versoec-
kende, om redenen in de voorschreve Requeste gemeldt, dat Haar Hoogh 
Mogende de Regenten of Provisoiren der Armen tot Woenssel gelieven te ordon-
neren, om in gevolge haar Hoogh Mogende Reglement van den sestienden Maart 
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seventien hondert haar gemelden Zoon te onderhouden, gelijck voor desen hebben 
gedaan uyt de Arme-Kasse, en hem by provisie te bestellen, immers tot soo lange 
de Regenten en Provisoiren van Woenssel sullen hebben aangetoont, wie dat nader 
of meerder gehouden moghte zyn tot de alimentatie van haar Suppliantes voor-
noemden Zoon, van wien sy haare verschotten in cas van ongelijck souden kun-
nen pretenderen, vermits haar Suppliantes groote armoede, geen uytstel kan lyden. 
WAAR op gedelibereert zynde, is goedtgevonden ende verstaan, dat Copie van de 
voorschreve Requeste gestelt sal werden in handen van de Regenten en 
Provisoiren van Woenssel, en de selve gelast, soo als gelast werden midts desen, 
de Zoon van de Suppliante, gelijck voor desen, van onderhoudt te voorsien uyt de 
Arme-Kasse, ende hem by provisie te bestellen, ten waare redenen hadden ter con-
trarie, welcke in soodanigen gevalle aan haar Hoogh Mogende sullen bekent 
maken binnen veertien dagen na insinuatie deses. 

2 
28 september 1723 ' 
Is ter Vergaderinge gelesen het Bericht van de Regenten ende Provisoren van den 
Armen van Woensel, Quartier van Peellandt, Meyerye van 's Hertogenbosch, 
geformeert tot voldoeninge van haar Hoogh Mogende Resolutie van den sesden 
deler loopende maandt, op de Requeste van Jenneken, Dochter van Nicolaas 
Pauls, Weduwe Groot Hermans, geboortigh van Woensel voorschreve; versoec-
kende, dat de gemelde Regenten en Provisoiren mogen werden gelast, de simpele 
Soon van de Suppliante te onderhouden uyt de Arme-casse van Woensel. 
WAAR op gedelibereert zynde, is goedtgevonden ende verstaan, dat het voor-
schreve Bericht voor voldoende sal worden aangenomen, en werdt vervolgens het 
versoeck by de voorschreve Requeste gedaan, afgeslagen, en de Suppliante geren-
voyeert aan de Regenten ende Provisoiren van Son, daar de Suppliante woondt 
ende lange gewoondt heeft. 

NOTEN 

1. Rijksarchief Noord Brabant, Collectie Rijksarchief 61 
2. Rijksarchief Noord Brabant, Collectie Rijksarchief 61 

V. GENEALOGISCHE FRAGMENTEN 

6. der KINDEREN 

door F. Schoots 

Gerardus (Leonardus) der Kinderen 
RK, ged. te Sint-Oedenrode: op 8-12-1745 
begr. te Oirschot: 23-10-1787 
geh. te Oirschot: 12-9-1773 met Anna van Overdijck, RK, ged. te 
Oirschot: 29-12-1744, overl. te Oirschot: 24-10-1837. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Joannes Baptist, volgt IIa. 
2. Theodorus, RK, ged. 21-8-1776, begr. 21-5-1800. 
3. Wilhelmus, volgt IIb. 
4. Petrus, volgt Ik. 
5. Joanna Maria, RK, landbouwster, ged. 7-6-1783, overl. 14-3-1868, 

geh. 12-2-1809 met Wilhelmus Latijnhouwers, RK, landbouwer, ged. 
2-10-1775, overl. 15-11-1817. 

6. Joanna, RK, spinster, ged. 5-9-1785, overl. 13-2-1862. 

IIa. Joannes Baptist der Kinderen 
RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 24-6-1774 
overl. te Oirschot: 3-5-1843 
geh. te Oirschot: 26-5-1805 met Wilhelmina van de Ven, RK, landbouw- 
ster, ged. te Oirschot: 5-3-1779, overl. te Oirschot: 28-2-1832. 

Kinderen uit dit huwelijk 
1. Gerardus, RK, ged. 21-11-1806, overl. 25-3-1807. 
2. Cornelius, volgt lila. 
3. Maria, RK, ged. 4-6-1809, overl. 23-9-1870. 
4. Gerardus, RK, ged. 16-10-1810, overl. 2-3-1811. 
5. Joanna, RK, landbouwster, geb. 20-12-1811, overl. 24-1-1894, geh. 

14-2-1841 met Gerardus Schepens, RK, landbouwer, ged. 31-1-1803, 
overl. 22-4-1878. 

6. Theodorus, volgt IlIb. 
7. Anneken, RK, landbouwster, geb. 29-3-1815, overl. 24-11-1879, geh. 

28-5-1848 met Petrus Vogels, RK, landbouwer, ged. 12-11-1803, 
overl. 18-1-1884. 

8. Willem, RK, landbouwer, geb. 8-11-1819, overl. 22-7-1858. 
9. Gerardina, RK, landbouwster, geb. 10-7-1821, overl. 9-8-1897, geh. 

13-2-1858 met Daniel van den Heuvel, RK, landbouwer, geb. 
22-11-1819, overl. 28-1-1898. 
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IIb.  Wilhelmus der Kinderen 

RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 5-5-1779 
overl. te Oirschot: 20-3-1848 
geh. te Oirschot: 12-2-1809 met Aldegondis Hobbelen, RK, ged. te 
Oirschot: 13-9-1787, overl. te Oirschot: 7-7-1870. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina, RK, ged. 9-2-1810, over!. 23-3-1869. 
2. Anna Maria, RK, geb. 13-1-1812, overl. 30-6-1838. 
3. Gerardus, volgt Mc. 
4. Theodoris, RK, geb. 22-10-1816, overl. 5-5-1818. 
5. Cornelia, RK, geb. 9-7-1818, overl. 3-3-1847. 
6. Elisabeth, RK, geb. 7-11-1820, over!. 11-1-1907. 
7. Wilhelmus, volgt IIId. 
8. Catharina, RK, landbouwster, geb. 2-5-1825, overl. 27-1-1907. 
9. Peter, RK, geb. 19-9-1826, overl. 2-1-1894. 

Ik. Petrus der Kinderen 
RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 20-10-1781 
overl. te Best: 6-12-1855 
geh. te Best: 8-2-1807, met Elisabetha van der Sande, RK, landbouwster, 
ged. te Best: 17-2-1786, overl. te Best: 26-3-1833. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Joanna Maria, RK, landbouwster, ged. 3-11-1807, over!. 28-3-1845, 

geh. te Best: 4-2-1837, met Ambrosius van Gerwen, RK, landbou-
wer/arbeider, ged. te Strijp: 29-2-1804, overl. te Best: 1-5-1882 (2e 
huw. met Anna Maria van de Ven). 

2. Anna, RK, ged. te Best: 13-4-1810. 
3. Gerardus, RK, geb. te Best: 11-2-1812, overl. te Best: 7-8-1827. 
4. Catharina, RK, landbouwster, geb. te Best: 4-7-1813, overl. te Best: 

16-11-1880, geh. 30-1-1845 met Egidius van de Sande, RK, metse-
laar, ged. te Best: 24-7-1796, overl. te Best: 30-3-1861. 

5. Johanna, RK, geb. te Best: 17-6-1816. 
6. Theodorus, RK, geb. te Best: 24-9-1818, overl. te Best: 3-8-1827. 
7. Wilhelmina, RK, geb. te Best: 23-5-1820. 
8. Goordina, RK, landbouwster, geb. te Best: 19-12-1822, geh. 18-2-

1849 met Jan Teraa, RK, geb. te Boxtel: 7-5-1816. 
9. Anna Barbara, RK, religieuze, geb. te Best: 24-1-1825, over!. 2-10-

1905. 
10. Anna Maria, RK, dienstmeid, geb. te Best: 31-7-1827, geh. 4-3-1859 

met Hendrikus Coppens, RK, landbouwer, geb. 11-2-1822, overl. 11-
4-1896. 
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Ma. Cornelius der Kinderen 
RK, landbouwer, ged. te Oirschot: 23-2-1808 
overl. te Oirschot: 20-7-1869 
geh. te Oirschot: 26-5-1839 met Wilhelmina Schepens, RK, ged. te 
Oirschot: 12-11-1800 over!. te Oirschot: 11-10-1859. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmus, RK, geb. 15-4-1840, overl. 23-2-1921. 
2. Antony, volgt IVa. 
3. Engelina, RK, geb. 9-8-1844, overl. 10-3-1903, geh. 1-6-1872 met 

Lambertus Kemps, RK, landbouwer, geb. te Best: 12-5-1837, overl. 1-
11-1914. 

Theodorus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 14-5-1813 
overl. te Oirschot: 10-2-1882 
geh. te Oirschot: 18-5-1845 met Henrica van den Heuvel, RK, land- 
bouwster, geb. te Oirschot: 18-2-1821, overl. te Oirschot: 28-7-1892. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Johannes, RK, landbouwer, geb. 24-2-1846, overl. 23-3-1919, geh. 12-

2-1887 met Maria Cornelia van Kronenburg, RK, geb. 5-6-1847, 
over!. 27-1-1922. 

2. Gijsbert, RK, dienstknecht, geb. te Best: 9-2-1848, overl. 21-8-1895. 
3. Willem, RK, landbouwer, geb. te Best: 27-3-1850, overl. 23-2-1909. 
4. Joanna Maria, RK, geb. te Best: 2-4-1852, over!. 17-1-1940, geh. 5-

11-1894 met Henricus Habraken, RK, slager, geb. 6-11-1833, overl. 
6-6-1917. le huw. met Hendriena van de Ven, 2e huw. met Maria 
Catharina Copal. 

5. Maria, RK, geb. te Best: 2-4-1852. 
6. Wilhelmina, RK, landbouwster, geb. te Best: 17-3-1855, over!. 30-5-1915. 
7. Adriaan, RK, geb. te Best: 20-3-1857. 

Vertrokken naar Boxtel: 1-5-1899. 
8. Gerardus, RK, geb. te Best: 17-9-1860, overl. 1-11-1936. 
9. Cornelius, RK, geb. 26-5-1863. 
10. Anna Maria, RK, geb. 31-5-1868, overl. 24-5-1926. 

Inc. Gerardus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 2-9-1814 
overl. te Oirschot: 11-11-1882 
geh. te Oirschot: 14-5-1843 met Catharina Vogels, RK, landbouwster, 
geb. te Oirschot: 20-12-1816, overl. 18-4-1856. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina, RK, geb. 10-4-1844, overl. te Best: 11-4-1921, geh. 13-

11-1870 met Johannes Fabrie, RK, geb. te Vlijmen: 19-4-1840, overl. 
te Best: 14-9-1917. 
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2. Johanna, RK, geb. 26-1-1846, oven. 19-10-1917, geh. 26-4-1872 met 
Theodorus van der Staak, RK, landbouwer, geb. 1-3-1843, oven. 20-
7-1923 

3. Maria, RK, geb. 17-6-1848, oven. 23-3-1926. 
4. Allegonda, RK, geb. 30-3-1850, oven. 9-11-1881. 
5. Martinus, volgt IVb. 
6. Cornelis, RK, geb. 30-11-1854. 

IIId. Wilhelmus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 1-6-1823 
overl. te Oirschot: 25-12-1891 
geh. te Oirschot: 18-2-1859 met Dora Maria van Grinsven, RK, dienst-
meid, geb. te Geffen: 17-10-1825. Vertrokken naar Herwen: 9-12-1901. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina, RK, onderwijzeres, geb. 9-12-1859. 

Vertrokken naar Lage Mierde: 27-6-1895. 
2. Margaretha Maria, RK, geb. 23-5-1861, overl. 7-4-1891. 
3. Cornelia, RK, geb. 12-1-1864, oven. 22-7-1869. 

IVa. Antony der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 18-3-1842 
overl. te Oirschot: 24-7-1913 
geh. te Oirschot: 1-6-1872 met Helena Habraken, RK, landbouwster, geb. 
te Oirschot: 20-6-1848, overl. 28-6-1917. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, volgt Va. 
2. Anna Maria, RK, geb. 8-2-1875, oven. 15-11-1945. 
3. Gerardus, RK, landbouwer, geb. 25-3-1877, oven. 22-6-1900. 
4. Wilhelmina, RK, landbouwster, geb. 16-10-1879, geh. 14-4-1913 met 

Peter van Hout, RK, landbouwer, geb. 13-8-1879, overl. te Tilburg: 
22-10-1968. 

5. Martinus, RK, landbouwer, geb. 14-10-1881, overl. 22-2-1916. 
6. Wilhelmus, volgt Vb. 
7. Antony, RK, geb. 5-11-1885, overl. 7-11-1885. 
8. Joannes, volgt Vc. 
9. Antonius, RK, landbouwer, geb. 8-5-1889, overl. 16-11-1908. 
10. Antonetta, RK, geb. 18-10-1891, overl. 21-12-1899. 
11. Theodorus, RK, geb. 23-6-1894, overl. 19-11-1900. 

IVb. Martinus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 13-7-1852 
overl. te Oirschot: 4-12-1886 
geh. te Oirschot: 7-10-1877 met Wilhelmina Jonkers, RK, winkelierster, 
geb. te Oirschot: 20-12-1842, overl. te Oirschot: 20-9-1915. 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Maria Catharina, RK, geb. 5-12-1878. 
2. Johanna Maria, RK, geb. 9-11-1880. 
3. Gerardus, RK, landbouwer, geb. 1-1-1882, overl. 4-8-1934. 
4. Josef Martinus, RK, geb. 8-10-1883, overl. 16-5-1944. 

Va. Cornelis der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 11-6-1873 
geh. te Oirschot: 3-6-1912 met Hendrica van Beek, RK, geb. te Oirschot: 
31-3-1878, overl. te Oirschot: 19-6-1935. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Antonius, RK, geb. 13-2-1916. 
2. Theodora Helena, RK, geb. 4-1-1918. 
3. Joannes Martinus, RK, geb. 12-3-1920. 

Vertrokken naar Sint-Michielsgestel: 13-9-1932. 

Vb. Wilhelmus der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 19-10-1883, overl. te Oirschot: 19-7-
1969, geh. te Oirschot: 3-2-1921 met Joanna Maria Vingerhoeds, RK, 
geb. te Oirschot: 7-11-1889. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Antonius Joannes, RK, geb. 6-1-1922, oven. 21-12-1978, geh. met 

Maria Johanna Engelberta van Esch. 
2. Joannes Antonius, RK, geb. 17-1-1923. 
3. Helena Maria, RK, geb. 31-7-1924. 
4. Antonia Josephina, RK, geb. 18-1-1926. 
5. Gerardus Martinus, RK, geb. 21-5-1928. 
6. Maria Josephina, RK, geb. 5-3-1931, oven. 5-5-1932. 

Vc. Joannes der Kinderen 
RK, landbouwer, geb. te Oirschot: 11-4-1887 
le huw. te Oirschot: 16-6-1914 met Joanna Maria de Leest, RK, land-
bouwster, geb. te Oirschot: 25-1-1890, overl. 27-11-1924. 
Gezin vertrokken naar Oostelbeers: 5-5-1928. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
I . Antonia, RK, geb. 3-5-1916, overl. 26-5-1916. 
2. Helena Paulina, RK, geb. 29-6-1917. 
3. Antonius Martinus, RK, geb. te Best: 2-12-1919. 
4. Marinus Joannes, RK, geb. te Best: 5-3-1921. 
5. Hendrikus Antonius, RK, geb. te Best: 29-4-1922, overl. te Best: 20-

1-1922. 
6. Johanna Maria, RK, geb. te Best: 7-4-1923. 
7. Gerardus Cornelis, RK, geb. te Best: 5-5-1924. 
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2e huw. te Oirschot: 29-4-1925 met Cornelia Erven, RK, geb. te Oirschot: 
24-7-1900. 

Kind uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria, RK, geb. 16-6-1927. 

* Geboorten, huwelijken en overlijdens vonden plaats in Oirschot, tenzij anders vermeld. 

VI. KEMPISCHE CURIOSA 46 

BEDRIJFSOVERNAME IN DE MIDDELEEUWEN 

door J. Lijten 

Als bedrijfsovername al geen vorm is van moderne slavernij, dan lijkt het toch 
veel op de middeleeuwse verkoop van bepaalde onroerende goederen met de daar-
bij horende 'mancipia', `lijfeigenen'." Wanneer de dagbladen uit onze regio ver-
kocht worden, is er enig gemopper door het personeel, omdat het zonder hun voor-
kennis en instemming geschied is, maar dit ebt spoedig weg en de lijfeigenen leg-
gen zich erbij neer op voorwaarde, dat hun nieuwe baas hen op dezelfde wijze zal 
behandelen al hun vorige. Deze belofte is natuurlijk onnozele prietpraat, want hij 
koopt om door 'concentratie' meer te verdienen, met name door het afstoten van 
lijfeigenen, hetgeen 'op natuurlijke wijze' zijn beslag zal krijgen. 
Ook in de middeleeuwen zag men bedrijfsovernames in het klein maar eveneens 
in het groot. Wij beperken ons tot een voorbeeld uit de familie van Diest - van 
Boxtel. 
In 1290 werd een huwelijkscontract gesloten tussen Willem (I) van Boxtel en 
Arnold van Diest voor diens dochter Maria. Blijkbaar hadden beide partijen te 
hoog van hun Diestse en Boxtelse torens geblazen en moest de regeling - na ont- 2 
nuchtering - schriftelijk worden rechtgetrokken.' 
Uit dit huwelijk werd Willem (II) van Boxtel geboren, terwijl Jan, de broer van 
Maria, proost werd van het kapittel van Kamerijk en in 1323 door de paus tot bis-
schop van Utrecht benoemd werd. Willem II van Boxtel, intussen getrouwd met 
Conegunde erfdochter van Willem graaf van Dalem was er als de kippen bij om 
rond zijn heeroom te zwermen in de hoop daar te kunnen profiteren. Hij bleef d.d. 
1323.08.28 als `knape' borg voor de bisschop, die 2000 pond leende van zijn hulp-
bisschop? D.d. 1325.04.02 bleef Willem, intussen 'ridder', weer borg voor de bis-
schop, die 1740 pond geleend had bij de lombarden in 's-Hertogenbosch, waar-
voor hij door heeroom beloond werd met het huis te Goor en het schoutambt van 4 
Twente. 5  ) In de jaren daarna bleef hij rond de bisschop zweven, veelal als getuige 
of borg. ' 
D.d. 1331.01.17 zag Willem zijn kans schoon en verkocht, mede namens zijn 
vrouw en vier kinderen, de heerlijkheid Diepenheim met het graafschap Dalem 6 
aan zijn oom de bisschop voor 11000 pond. ' Ofschoon in de koopakte vermeld is, 
dat de koopsom voldaan was, is het duidelijk, dat de bisschop dit bedrag in de ver-
ste verte niet kon betalen. Daags na de koop stond de bisschop een rente van 200 
pond per jaar uit de tol van Rhenen, door de bisschop losbaar met 2000 pond, af 
aan Willem onder voorwaarde, dat hij deze rente de eerste vijf jaar niet mocht ver- 7 
kopen en nooit mocht verkopen aan een graaf of hertog. ) Over deze rente zouden 
nog lang moeilijkheden bestaan. 
De overdracht van het verkochte heeft zeker plaatsgevonden, hetgeen daaruit 
blijkt, dat Willem van Boxtel d.d. 1331.02.01 zijn onderdanen van hun eed ont-
sloeg."' Hoe de koop verder financieel is afgewikkeld, is niet duidelijk, maar d.d. 
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1331.02.22 blijkt Willem kastelein te zijn van het huis Ter Horst en heel de tol van 
Rhenen en het halve gerecht in pand te hebben, terwijl de bisschop hem d.d. 
1333.06.05 nog 7722 pond blijkt schuldig te zijn en rond die tijd nog 28000 pond 91 
had opgenomen van verscheidene personen. 
Geen wonder, dat Post bisschop Jan van Diest typeert als een zwak bestuurder en 
slecht financier, die met name zijn familieleden bevoordeelde." 
Zoals thans werd ook toen 'het bedrijf Diepenheim-Dalem' overgedragen met 
behoud van rechten van de diverse betrokken personen, maar ook toen was het niet 
vreemd, dat de nieuwe eigenaren na enige tijd daaraan begonnen te morrelen. Zo 
legde Willem van Boxtel d.d. 1339.05.02 een verklaring af betreffende een van-
ouds bestaande leenverhouding in zijn vroegere bezit.'" 
De bisschop zal zijn rente van 200 pond uit de tol van Rhenen niet hebben kunnen 
lossen, zodat Willem van Boxtel deze rente vermoedelijk eerst in pand gaf en later 
verkocht aan Sweder van Abcoude») De moeilijkheden, die hierover ontstonden 
tussen de bisschoppen van Utrecht en de familie van Abcoude, zouden pas d.d. 
1383.02.04 worden opgelost, doordat de bisschop deze rente weer terugkocht. Om 
over contanten te beschikken voor deze terugkoop, moest hij echter weer andere 
bezittingen te gelde maken, zoals uit de bijlage duidelijk wordt. 
Overnames werden toen, zoals nu, voorgesteld als gunstig voor beide partijen. Of 
dit zo is, wijst alleen de (verre) toekomst uit. 

NOTEN 

1 J. Lijten, 'De oudste geschiedenis van MeerveldhovenÇ in Campinia jrg. 28 (1998), 
blz. 156-168. 

2 J. Lijten, 'Een huwelijkscontract in 1290', in Cainpinia jrg. 24 (1994), blz. 66 - 69. 
3 J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van oorkonden betreffende de bisschop- 

pen van Utrecht uit de jaren 1301-1340, Utrecht 1927, reg. nr . 585. 
4 Berkelbach, Regesten, nrs. 638-640. 
5 Berkelbach, Regesten, nrs. 692, 709, 811, 910, 912, 913, 954, 984. 
6 Berkelbach, Regesten, nr. 986. 
7 Berkelbach, Regesten, nr. 987. 
8 Berkelbach, Regesten, nr. 990. 
9 Berkelbach, Regesten, nrs. 993-995, 1090, 1091. 
10 R.R. Post, Kergeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen 1, Utrecht 1957, blz. 

198/9. 
11 Berkelbach, Regesten, nr. 1257. 
12 D.d. 1338.11.26 bleek Sweder van Abcoude over deze rente te beschikken 

(Berkelbach, Regesten nr. 1246) maar de formulering kan ook betekenen, dat hij ze in 
pand had. In de akte d.d. 1383.02.04 (Zie bijlage) wordt door de (latere) bisschop uit-
drukkelijk gezegd, dat Sweder van Abcoude deze rente rond Hemelvaart 1340 met 
instemming van de bisschop gekocht had. Van deze instemming is een ongedateerd 
afschrift aanwezig, dat Berkelbach gesteld heeft op 1337.05.30 (Berkelbach, Regesten, 
nr. 1208 met noot), maar dat vermoedelijk te dateren is 1340.05.26. 
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BIJLAGE 

1383.02.04 Utrecht 

R.A.Utrecht, Archief der bisschoppen, inv. nr. 360-3. 

Bisschop Floris van Utrecht verklaart, dat zijn voorganger, bisschop Johan van 
Diest, in 1331 ter bescherming van zijn territorium het kasteel en de heerlijkheid 
Diepenheim met het graafschap Dalem gekocht heeft van Willem van Boxtel en 
diens vrouw Cunegonde, gravin van Dalem, maar dat hij de koopsom niet kon vol-
doen en daarom aan Willem Van Boxtel een uitkering van 200 pond per jaar, te 
betalen op Sint-Petrus-stoel (22 februari) uit de bisschoppelijke tol te Rhenen aan 
Willem van Boxtel heeft afgestaan. Willem van Boxtel heeft dit bedrag geïnd, tot-
dat hij de uitkering in 1340 rond Hemelvaartsdag (25 mei) met toestemming van 
de bisschop verkocht aan Sweder van Abcoude. 
Over deze uitkering ontstond onenigheid tussen de bisschoppen van Utrecht, Jan 
van Arkel, Jan van Viernenborch, Arnold van Horne (in 1383 bisschop van Luik) 
en Floris enerzijds en anderzijds Sweder van Abcoude en diens erfgenamen, 
omdat de uitkering niet of niet volledig werd uitbetaald, tot schade van de bis-
schop en diens onderdanen. 
Om daaraan een eind te maken heeft Floris na ampel overleg besloten om de uit-
kering uit de tol van Rhcnen terug te kopen uit handen van de huidige bezitter, 
Willem van Abcoude. Omdat hij echter niet beschikt over voldoende contanten, 
werd na uitgebreid beraad met aartsbisschop Frederik van Keulen en de kapittels 
van de dom, Sint Salvator, Sint Pieter, Sint Jan en Sint Marie besloten tot verkoop 
van bepaalde bezittingen van de bisschoppelijke tafel. 
Zodoende verkoopt bisschop Floris aan de meestbiedende kanunniken Willem 
Buter van de dom en Richard van Oyen van Sint Salvator voor de prijs van 1624 
oude gouden schilden vier hoeven bouwland, gelegen onder de Utrechtse parochie 
Sint Nicolaas in 'de Cleyne Coppel', belendende percelen: de grond van het H. 
Gcesthuis te Utrecht aan de hoge zijde en de grond van het Duitse huis en de 
waterloop van Jutfaas aan de lage zijde, strekkend van 'de Coppelwech' tot 'de 
Ravensche ka', waarvan de bisschop zich de hoge rechtsmacht voorbehoudt. 
De kooppenningen zijn door de kopers aan de bisschop voldaan en met dit bedrag 
heeft deze de verplichting tot betaling uit de tol van Rhenen van Willem van 
Abcoude met diens instemming teruggekocht, zodat de genoemde tol weer hele-
maal vrij en onbelast aan de bisschoppelijke tafel toekomt. 
De feitelijke levering van de gronden zal later geschieden volgens aanwijzing van 
de kopers. 
De akte wordt bezegeld door bisschop Floris en op diens verzoek ten bewijze van 
hun instemming door aartsbisschop Frederik en de vijf Utrechtse kapittels. 

In Dei nomine. Amen. Florenaus Dei gratia episcopus Traiectensis universis pre-
sentes litteras inspecturis vel audituris cupimus fore notum, quod cum dudum de 
anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo primo bone memorie dominus 
Johannes de Dyest, episcopus Traiectensis, noster predecessor, tune in rebus agens 
pro tuitione et conservatione nostre diocesis et territorii Traiectensis, castrum et 
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dominium de Diepenhem in finibus eiusdem nostre diocesis situatum una cum 
comitatu de Dalem ac domibus fortaliciis, terris, possessionibus, ortis, pratis, pas-
cuis, silvis, nemoribus, venationibus, aquis, aqueductibus, piscationibus, molend-
inis, pedagiis, iuribus, servitutibus, iurisdictionibus, vasallis, mancipiis, servis, 
ancillis, ass .... tiis, cormedalibus, censualibus aliisque suis iuribus, attinentiis et 
pertinentiis universis a quodam domino Wilhelmo de Boccstclle, milite, et domi-
na Conegunda, eius coniuge et comitissa de Dalem, idem castrum et dominium de 
Diepenhem tamquam dominis et proprietariis tune obtinentibus, pro magna 
summa pecunie inter eos conventa legitime emerit ad usum et utilitatem ecclesie 
et patrie Traiectensis perpetue permansurum, quatenus per ipsum castrum, territo-
rium et districtum dominii de Diepenhem terra nostre dyocesis Traiectensis et eius 
incole contra incensus hostium, predonum, raptorum, vissilionum et aliorum 
maleficorum .....  continuo grassantium et dictam terram et eius incolas devas- 
tantium, spoliantium et depredantium maiori protectione et securitate gauderent, 
ast quod dictus Johannes de Dyest, noster predecessor, tune ad persolvendum tota-
le pretium emptionis huiusmodi, ipsum cogente pecunie et aliorum mobilium ino-
pia, non sufliciebat, idcirco de consilio et consensu prelatorum et capitulorum 
ecclesiarum maiorum Traiectensium pro certa summa pecunie inde a prefato 
quondam domino Wilhelmo de Boecstelle emente accepta eidem domino 
Wilhelmo et eius heredibus seu successoribus singulis annis futuris perpetuis tem-
poribus ipso die beati Petri apostoli ad cathedram percepturis ex emolumentis, 
obventionibus et iuribus theolonii opidi nostri de Renen pensionem ducentarum 
librarum, grosso regis Turonensi pro sedecim denariis computato, sub certis 
rationabilibus modis et conditionibus interpositis pro se et suis successoribus epis-
copis Traiectensibus vendidit et ipsam pensionem persolvere promisit prout in lit-
teris desuper confectis noscitur seriosius contineri. r 

Verum postquam per aliquot annos prefatus dominus Wilhelmus de Boecstelle 
predictam pensionem perceperat et levaverat, tandem de anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo circa festum Ascensionis dominice ipsam pensionem 
annuam et totum ius, quod sibi competebat in theolonio supradicto, de licentia et 
consensu dicti domini Johannis episcopi, nostri predecessoris, titulo vendicionis 
transtulit in generosum virum quondam dominum Swederum de Abcoude baro-
n= ementem et eius heredes et successores ac deinde succedente tempore quan-
te pretextu contractus huiusmodi emptionis et vendicionis inter ipsos dominos 
Wilhelmum et Swederum predictos initi dissensiones, brigosi et cavillationes inter 
bone memorie nostros predecessores episcopos Traiectenses, primo dominos 
Johannem de Arkel diende Johannem de Vierneborch et postmodum Arnoldum de 
Hoerne, nunc episcopum Leodiensem, et postremo inter nos ex parte una et here-
des dicti domini Swcderi de Abcoude parte ex altera sint exorte quantaque damp-
na et dispendia dictis nostris predecessoribus ac nobis et prelatis et capitulis pre-
dictis in eorum bonis et redditibus, presertim pro eo quod dicta pensio heredibus 
prefati domini Swederi plerumque subtracta vel minus plene dicitur fuisse soluta, 
illata noscuntur, pene cunetarum harum partium est incolis manifestum. 
Idcirco crebra meditatione pensavimus intra nos sepius revolventes ac unacum 
prelatis et capitulis antedictis nostrisque consiliariis iuratis tam clericis quam lai-
cis, ministerialibus et vasallis, huiusmodi facti notitiam plene hominibus pluribus 
vicibus tractare cepimus et tractavimus, qualiter nos et successores nostros, ponti- 
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fices Traiectenses, a debito procurationis dicte pensionis et ipsum theolonium ab 
onere huiusmodi de manibus domini Wilhelmi de Abcoude, baronis moderni, 
propter diversas pensiones de multis annis retroactis sibi, ut asserit, non solutas et 
restantes nos incessabiliter molestantis eruere et liberare facilius et commodius 
absque dampno graviori possemus, nee tune occurrebat nobis opportunitas aut via 
nee occurrit, per quam adversitatibus et dissendiis huiusmodi melius consulere et 
occurrere possemus, presertim non existentibus nobis aliquibus rebus mobilibus 
ad habendum pro dicta ea pecuniam commode distrahendis quam per venditionem 
et alienationem terrarum subscriptarum , que minus mense nostre episcopali erat 
dampnosa ymmo magis utilis et necessaria quam alterius possessionis eiusdem, ut 
hee etiam procuratores et administratores nostri in verbo veritatis et fidei nobis 
affirmarunt et nos unacum ipsis affirmamus. Eapropter tractatu et matura delibe-
ratione ac sano consilio et discussione plena prehabita, obtenta licentia et auctori-
tate reverendi in Christo patris domini Friderici, archiepiscopi Coloniensis, nec-
non prelatorum et capitulorum maioris, sancti Salvatoris, sancti Petri, sancti 
Johannis, sacte Marie ecclesiarum nostrarum Traiectensium consensu, cum quibus 
etiam super premissis inquisivimus et tractavimus et deliberavimus ac ipsi una 
nobiscum pluries et sollerter in loco capitulari maioris ecclesie predicte et capitu-
lo propter hoe indicto pro nobis nostrisque successoribus et nomine nostro et suc-
cessorum nostrorum dictis nostris procuratoribus et administratoribus presentibus 
et propter hoe specialiter congregatis hocque fiere ad vitationem maioris dampni 
suadentibus, vendidimus pro indiviso et tradidimus iure proprio et in perpetuum 
discretis viris magistris Wilhelmo Buter maioris et Richard° de Oye sancti 
Salvatoris ecclesiarum nostrarum Traiectensium canonicis, emptoribus et plus 
ceteris offerentibus, pro ipsis et eorum heredibus aut illis in quos duxerint transfe-
rendos quatuor mansus terre arabilis cum censu, decimis, viis, accessibus, regres-
sibus, aquis, aqueductibus, iurisdictione episcopali bassa aliisque suis iuribus et 
pertinentiis universis, iurisdictione tamen alta, que vulgariter `hoghereche appel-
atur, nobis et successoribus nostris, pontificibus Traiectensibus, tantummodo 
reservata, sita et prout iacent infra limites parochialis ecclesie sancti Nicholai 
Traiectensis in loco dicto vulgariter 'Cleyne Coppel' inter terram domus sancti 
Spiritus in Traiecto ex parte superiori et terram commandatoris et fratrum domus 
Theutonicorum et aqueductum ville de Jutfaes a parte inferiori, se protendentes a 
via publica vocata `Coppelwech' usque ad locum dictum `Ravensche ka' vel si qui 
sunt alii confines, ipsosque mansos predictos seu terras et proprietatem et posses-
sionem eorum a nobis et mensa nostra episcopali predicta abdicavimus et in dic-
tos emptores et ipsorum heredes seu successores transtulimus et transferimus per 
presentes ad habendum, tenendum et pleno iure, prout ad nostram mensam 
pertinebat, perpetuo possidendum, predicta iurisdictione alta dumtaxat excepta, 
pro certa quantitate pecunie videlicet pro mille et sexingentis et viginti quatuor 
scudatis auri antiquis legalibus, quam pecuniam dicti Wilhelmus et Richardus 
emptores nobis effectualiter et realiter persolverunt et de ea plenarie satisfecerunt 
et illa pecunia mediante a prefato domino Wilhelmo de Abcoude et ipso etiam 
recipiente insolutum, sic hoc inter ipsum et nos plurimis tractatibus et diligenti 
deliberatione sepe premisso convento, predictam pensionem et omne ius quod 
idem dominus Wilhelmus et sui progenitores in dicto theolonio nostro habuerunt 
quodque sui heredes et successores habituri forent post ipsum, redemimus et liber- 
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avimus et ipsum theolonium liberum, francum et absolutum perpetuo mansurum 
a solutione ditc pensionis ad ius et proprietatem mense nostre reduximus, prefato 
domino Wilhelmo vigore et nomine suo suorumque heredum seu successorum in 
hoc sponte, scienter et expresse consentiente et hoc approbante. 
Quos quidem quatuor mansos terre constituimus nos exnunc vice et nomine die-
torum Wilhelmi et Richardi emptorum possidere donec ipsi dictorum mansorum 
possessionem,quam eis vel illis, in quos eos duxerint transferendos, tradere et 
assignare in locis et iudicibus competentibus et prout eis placuerit aut eorum nun-
cio promittimus, acceperint corporalem, quam terram ante huiusmodi traditionem 
realem accipiendi sua propria auctoritate sive nostro vel alterius cuiuscumque 
requisitione retinendi deinceps eisdem licentiam omnimodam presentibus duxi-
mus concedendam, promittentes nochilominus pro nobis et nostris successoribus, 
pontificibus Traiectensibus, nostro et dictorum nostrorum successorum nomine 
prefatis Wilhelmo et Richardo pro se suisque heredibus et successoribus stipulan-
tibus litem vel controversiam eis vel eorum successoribus aut heredibus nullo 
umquam tempore aliquatenus inferre vel movere aut inferenti quovismodo con-
sentire directe vel indirecte, publice vel occulte, de iure vel de facto, ipsosque 
mansos seu terras predictas ab omni homine, universitate, collegio vel capitulo 
legitime defensare, auctorizare, warandizare et expedire libere ac vendicionem 
huiusmodi predictam et omnia et singula superscripta perpetuis temporibus firma, 
rata et illibata tenere et habere nec contrafacere vel venire per nos seu alium vel 
alios aliqua ratione, causa vel occasione aut colore quesito qualicumque aut 
quacumque. Renunciamus insuper omni exceptioni doli, mali, ........  rei sic non 
geste, non acte, pecunie non date, non solute .........  et .... utilitatem maiorem 
predicte nostre mense et diocesis Traiectensis non converse omnique actioni, 
impetitioni, in integrum restitutioni, supplicationi, denunciationi iuridicenti gene-
ralem renuntiationem, nisi clausulis specialiter prius enarratis, et premissa non 
valere et quibusvis defensionibus et auxiliis moris et consuetudinis patrie 
Traiectensis iure currenti nec emulis nobis aut nostris successoribus suffragium 
constare volentibus vel in posterum volituris contra premissa vel eius aliqua quo-
quomodo. 
In quorum omnium confirmationem sigillum nostrum duximus presentibus appo-
nendum, supplicantes nichilominus et cohortantes reverendum in Christo patrem 
et dominum nostrum dominum Fridericum archiepiscopum metropolitanum 
nostrum predictum ac venerabiles viros dominos capitulorum maioris, sancti 
Salvatoris, sancti Petri, sancti Johannis, sancte Marie ecclesiarum nostrarum pre-
dictarum, ut in testimonium veritatis efficax rei geste ut prefertur per suorum sigil-
lorum impensionem dignentur presentes litteras communire. 
Datum anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tercio mense februarii 
die quarta. 
Et nos Fridericus, Dei gratia archiepiscopus Coloniensis, quia de vendicione hui-
usmodi et causis eam fieri suadentibus coram nobis rite et debite allegatis existi-
mus informati et eas exinde discussimus sollerter ac perquisivimus de aliis in tali-
bus etiam requirendis et oportunis et tandem que debet recognitioni et sollempni 
tractatu, investigatione et legitima deliberatione premissorum habita diligenti per 
ca que vidimus, audivimus et cognovimus et animum nostrum iuste et rationabili-
ter movebant et movere invenimus, vendicionem dictorum mansorum seu terra- 
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rum predictarum nedum utilem prefato reverendo patri domino Florenao, episco-
po Traiectensi, et eius successoribus ymmo perquam necessariam esse et ipsam 
fieri conveniencius de dictis terris quam de aliis possessionibus mense episcopalis 
Traiectensis quibuscumque dictasque causas allegatas veritati substitisse et sub-
sistere, nostram vendicioni et alienationi huiusmodi suisque [effectibus?] auctori-
tatem adhibuimus et adhibemus, ipsam de iure suadente utilitate et veritate pre-
dictis fieri posse et debere decernentes, in signum premissorum nostrum sigillum. 
Et nos, capitula maioris, sancti Salvatoris, sancti Petri, sancti Johannis et sancte 
Marie predicta, in signum consensus nostri premissis adhibiti et aliorum premis-
sorum sigilla nostra ad instantes preces dicti reverendi patris domini Florenai, 
episcopi Traiectensis, anno et mense februarii predictis presentibus duximus appo-
nenda. 
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Aerts, Arnoldus 43 

Beerens, Joannes Jacobi 47 
Beers, Antonius Petrus van 21-22 45. De datering van een raadselachtige Bossche schepenakte 89 Aerts, Cornelia -, e.v. Jacob van der Beers, Dirk van -, brouwer 27 

46. Bedrijfsovername in de Middeleeuwen 193 - 199 Cru ij cen 93 Beers, Theodorus Willem van 40 
Aerts, Johannes 45-46 Beerwinkel, Dirk van -, past. 

Mijland, H. Aerts, Lambert Cools 31 van Meerv. 7,10 
Bewoningsgeschiedenis Huis de Wereld, nu Molenstraat 8 Aerts, Sijmon 85 Beerwinkel, Paulus van -, past. 
te Oirschot 21 - 25 Afferden 64 van Z. 10 

Agterste Brug, top. Borkel 46 Beets, Geertrude -, e.v. Hendrik van 
Mijland, Jacques-, en Wilma van Giersbergen Aken 56 Mechelen 43 

Kunstschilders in Oirschot en Best aan het begin van deze eeuw 98 - 148 Akkereind, Zeelst 86 Beijsens, Leendert Gerit 85 
Akkeringa, J.E.H. -, kunstschilder 104 Beliën, Johannes Josephus 107 

Neggers, A. Aldenhoven (Land van Cuijck) 22 Bemmelen, Theo van 179,183 

Genealogie Van Cleijnenbreugel 29 - 52 Alexander III, paus 57 Bentem, hotel van 115 
Alexander, Clara -, e.v. Samuel Berchem 11 

Schoots, F. Davids Roost 23 
Alfger, past. van Meen. 6 

Berck, Joos Alberts van de 32 
Berckven, fam. 37 

Oirschottenaren in Amerika 
Genealogische fragmenten: 

16 - 20 Allebé, August -, kunstschilder 103 
Altstatten, Zwitserland 22 

Berendonq, Ariaentje Willem van -, 
e.v. Gerrit Hanssen 22 

5. Van Someren 79 - 83 Amerika 16-17,103-104,108,117 Berg, Con op den -, brouwer 27 
6. Der Kinderen 187 - 192 Amstenrade 63 Bergeijk (schepenbank) 23,45,63 

Strijbos, Herman 
Amsterdam 17,23,104,106,108, 

112-115,143-144,179 
Bergen op Zoom (kapittel van -) 36,59 
Berlicum 105 

De eerste Sint-Petruskerk van Oirschot 169 - 177 Andreas, bisschop van Utrecht 57 Beselmans, Jan Peter 32 

- Aantekening bij 'Oudste geschiedenis van Meerveldhoven' 13 
Anjou, Philips van 84 
Antoni, Maria -, e.v. Gijsbertus 

Best 29,47,64,101,103, 
105-120,140,179-180 

- Milleniumbeeld van Veldhoven 184 van de Sande 40 Best, kapel van 71 

- Boekaankondiging: Antwerpen 16,40,84 Beysens, Lindert Gerits 93 

De St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven 
Veldhovense jongens in Nederlands-Indie en 
Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962 

14 

178 

Antwerpen, Henrik van -, , 
past.van Meen. 6 

Appolonius, kanunnik St. Petrus Oi. 58 
Arendshoeve, Best 114,140 

Biemans, Aldegondis Godefridus 
e.v. Leonardus Leenardts 
van de Snepsceut 37 

Biesemans, Petronella -, e.v. Christiaan 
Ariaens, Mattheus 85 Kleijnenbreugel 44-45 



Biesemans, Wouter 44 
Biesen, Geertruy Willems 95 
Biesen, Henrick Martens 90-96 
Biesen, Jan Jansen -, schepen van 

Zeelst 90 
Biesen, Jan Martens -, schepen, 

borg. van Meerv. 92 
Biesen, Maeyken Martens -, e.v. Aert 

Cornelissen 93 
Biesen, Marten Jansen 90-93 
Biesing, J.J. -, kunsthandel 140,143 
Bijnen, Alexander 153 
Bijnen, Johanna Maria -, e.v. Jacq 

Cuijpers 153 
Bijsterveld, dr. A.J. 5,13 
Bijstervelt, Groot 27 
Bilders, Gerard -, kunstschilder 103 
Blaarthem (kasteel) 86,91 
Blaarthemseweg, Zeelst 153 
Bladel 10,11,105-107,119 
Bladel, deken van zie M. van de Ven 
B laricum 103 
Bloks, Elisabeth -, e.v. Adrianus 

van Ham 36 
Blommers, Bernard -, kunstschilder 104 
Boekhout, past. van 68 
Boelaarts, Barbara Hendrik -, e.v. 

Gerrit Jans van Cleijnenbreugel 29-30 
Boelaerts, Hendrik Jan 29 
Boelaerts, Henrick 30 
Boer, H. de -, kunstcriticus 115,140,142-144 
Boeren, P. -, bouwkundig insp. 65 
Boeren, P.C. 69 
Boets, Walter -, past. van Meerv. 7 
Boogaarts, Helena -, e.v. Willem 

van Achter 40 
Boogaarts, Jan 40 
Boogaarts, Jennemarie 40 
Boogaarts, Thomas 40 
Boogers, Anna Maria -, e.v. Adriaan 

van Oort 44 
Boogers, Francisca -, e.v. Henricus 

van Cleijnenbreugel 40 
Boogers, Joannes 40 
Boom, Huijbert van den 42-43 
Boom, Lambertus van den 42 
Boonaerts, Gerart -, brouwer 27 
Boort, Frank van 69 
Boorts, Elisabeth Jansen -, e.v. 

Marten Jansz. Biesen 90 
Borchouts, Henricus -, past. van 

Meerv., past. van Waalre 7,11 
Borkel 45,46 
Bosch, Marten Peters van de -, 

brouwer 27  

Bote, Lodewijk -, kanunnik 69 
Boxtel (baronie, kapittel) 36-37,48,59 
Boxtel, Jan van -, proost van het 

kapittel te Kamerijk 193 
Boxtel, Maria Petrus van -, e.v. 

Goossen Dircx van Roij 21 
Boxtel, Willem (I) van 193 
Boxtel, Willem (II) van 193-196 
Brabant 84,107-108,110, 

117-118,120,143-144 
Brabant, Oost 16 
Brabantse Landtol 22 
Brant van Straten, Joorden 

kanunnik 68-71,73-74,77 
Brauwer, Anna Jan Dirk de -, e.v. 
Arnoldus Joannes Goossens 38 

Breda (baronie,kapittel) 36,59 
Breda, Catharina Janse van -, e.v. Jan 

Lamberts Moonen 36 
Bree, Joannes van -, past. van Meerv. 9 
Breemaat, fa. A. van 181 
Breitner, George Hendrik -, 

kunstschilder 106 
Bretagne 102 
Breugel 11 
Breugel, Henrik van -, past. van 

Meerv. 7 
Briët, Arthur -, kunstschilder 104-105,118 
Brigdamme 57 
B rigidafundatie, H. 69 
Broeck, Henderick Willems van den 95 
Broek, Pieter van den 47 
Broekhoven 86 
Broekhovense Heide 86 
Brouwer, Anneke Jan de -, e.v. Joannes 

Andreas van Cleijnenbreugel 38 
Brouwer, Dielis de 47 
Brouwer, Jan Dirks de -, brouwer 27 
Brueghel, P. 120 
Brussel 106,114-115 
Buck, Victor de -, kunstschilder, 

fotograaf 106,119 
Bu(ij)1, Rijck 22 
Bu(ij)1, Johanna -, e.v. Dirck Arnoldus 

van Houtum 22 
Buijtenen, M.P. van 56 
Buks, Piternella -, e.v. Wouter Biesemans 44 
Buter, Willem -, kanunnik van de 

Dom van Utrecht 195,197 

C 
Campinia 153,185 
Cardinaal-Nijssen, wed., 46 
Castere (of Gasserich), Anna Barbara -, 

e.v. Gerrit Hanssen 22  

Casteren 39,58 
Castricum 115 
Cederhof, bejaardenhof te Kapelle 144 
Chambrier, kolonel de 22 
Clarissehoeve, Zeelst 85,90,94 
Cleijnenbreugel, fam. van de 29-48 
Clercx, Hendricus Franciscus-, 

brouwer 22 
Cleyne Coppel, top. Sint Nicolaas- 
parochie Utrecht 195,197 

Cobbeeck, hofstede te Zeelst 95 
Collenberg, Helena Martinus van -, e.v. 
Egidius Joannes de Koning 41 

Collenborch, Jan Lamberts Peters van 32 
Conegunde, erfdochter van de graaf 

van Dalem, gravin van Dalem 193,195-196 
Coppelwech, top. 195,197 
Coppens, Catharina Judocus Peters -, 

e.v. Wilhelmus Arnoldus van 
Doormalen 39 

Cornelissen, Aert 93 
Corrion, Jan 17 
Corstiaans, Gerard -, past. van 

Meerv. 7,11 
Cort, Elisabeth Theodorus de -, e.v. 
Joannes Michael Houbraken 45 

Creijthoek, top. Naastenbest 37 
Crom van Eerdbruggen, Jan de 72,75 
Cromvoirt 64 
Croonenborch, Aert Gijsbert 32 
Croonenborgh, Gijsbert Pauwels van 30 
Croonenborgh, Jan Peters van 32 
Cruijcen, Jacob van der 93-94 
Cruijcen, Jenneken van der 93 
Cruijsen, Jacob van der 95-96 
Cuijck 64 
Cuijck, Dirck Janssen van 35 
Cuijck, Jan Dielis van 33 
Cuijck, Jenneke Dircx van -, e.v. 

Andries Jan Gerits van 
Cleijnenbreugel 35 

Cuijpers, Jacq. 153,155-156 
Cuijpers, Jan 153 
Cuijpers, Kees 153 
Cuijpers, Maria-Henriette 153 
Cuijpers, Johannes 153 
Cuijpers, Lex 153 
Cuypers, Joseph -, architekt 65 
Cuypers, Pierre -, architekt 63,65,108 

D 
Dalem, Willem graaf van 193 
Dalem, graafschap 193-196 
Dams, Vincentius -, past. van Meen,. 9 
Daniels, Frans 86 

Daniels (van Steensel), Jacobus 42-43 
Daniels (van Steensel), Martijna 

e.v. Johannes van den 
Kleijnenbreugel 42-43 

Davids, Petrus Christiaansz. 
past. van Meerv. 9 

Dekens, Henri -, past. van Meerv. 6 
Delft 179 
Detroit (USA) 16-17 
Deventer 110 
Diederik II, bisschop van Utrecht 57 
Dielis, Jan Claes 34 
Diepenheim, heerlijkheid 193-196 
Diessen 36,44 
Diest, Arnold van 193 
Diest, Jan van -, bisschop van 

Utrecht 193-196 
Diest, Maria van -, e.v. Willem (I) 

van Boxtel 193 
Dijck, Henricus Laurentius van den 35 
Dijck, Maria Magdalena Hendrix 

van den -, e.v. Andries Jan 
Gerits van Cleijnenbreugel 35 

Dijck, Willemijn Peters van -, e.v. 
Willem Peters van den Hagelaar 22 

Dijk, Hendrik van -, smid te Kampen 43 
Dijk, n.n. van -, hoteleig. 115 
Dijkstraatsche Velden, Best 110 
Dillem, Petronella -, e.v. Jan van 

Luijtelaar 46 
Dillen, Marinus -, kunstschilder 104 
Dircx, Hendrick 85 
Dirk, n.n. 58 
Dispa, Joannes 43 
Dispa, Johanna (Maria) -, e.v. Bastiaan 

van Klijnenbreugel 43 
Doerne van Aerschot, Jan van den -, 

clericus 68-74,76,78 
Doesburg, Jan Peters van 37 
Domburg 103 
Dommel, rivier de 29 
Dongen 104 
Dooren, Johan van -, pachter 

pastorijgoederen 85 
Doormaelen, Joanna Theodorus van -, 

e.v. Henricus Hermannus van der Aa 41 
Doormalen, Hendrik Willems van 39 
Doormalen, Jan Janse van 37 
Doormalen, Wilhelmus Arnoldus van 39 
Doremalen, n.n. van 118 
Drents Museum 144 
Dridonckx, Helena -, e.v. Adrianus 

Joordens 39 
Driemilen (Drimmelen), Katharina 

van 69-70 
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Driessen, Jan 
Driessens, Johannes Cornelis 

Hubertus 
Driessens, Susanna Maria Petronella -, 

e.v. Jacq Cuijpers 153 
Duitsland 102,108 
Duizel 13 

E 
Eeckerschot, Aert Roeland van 31 
Eeckerschot, Cathelijn Aert Roelant 

e.v. Arnoldus Adrianus Wiercx 34 
Eeckerschot, Evert Roeland van 31-32 
Eeckerschot, Rolandus Everardus van 31 
Eerste Wereldoorlog 104 
Eeten, Hendrien Bastiaan van -, e.v. 

Johannes van Klijnenbreugel 41 
Eeten, Sebastianus van 41 
Eindhoven 23,84-85,104 
Eindhoven, kapittel van 59 
Ekkerman, top. Meerv. 15 
Eliens, Maria Hendrica -, e.v. 

Alexander Bijnen 153 
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift 105 
Elyens, Geraert 95 
Empel 17 
Engeland 84,103 
Engeland, Joanna Antonius van -, 

e.v. Leonardus Lambertus 
van de Sande 38 

Engelant, wed. Jan Jansse van -, 
brouwer 27 

Engelen, Willemina van -, e.v. 
Johannes Hulsbos 46 

Enkhuizen 107 
Erckel, Walraven van -, pachter 

Hoijdonckse tiende 85 
Erffoort, Dyonisius van 42 
Erffoort, Jan Denis van 42 
Ermelo 108 
Erp, fam. van 16 
Erven, fa. J. 180 
Es, Christina Joannes van -, e.v. 

Sebastianus van aten 42 
Esch, Elisabeth van -, e.v. Josephus 

Johannes Smits 24 
Esch, wed. Jaspar van -, brouwer 27 
Esch, Nicolaas van 41 
Esher Surrey, kunsthandel 140,143 
Essens, Hendrik Jan 41 
Eugenius III, paus 57 
Europa 101-102,108 
Evers, Adriaen 85 
Evers, Elisabeth -, e.v. Jan Anthonie 

Guns 46  

F 
Feijen, Frans 119 
Flipsen, Elisabeth -, e.v, Hendrik 

Guns 46 
Florence 102 
Floris, bisschop van Utrecht 195,199 
Fontainebleau, Frankrijk 101 
Franeker 63 
Frankrijk 84,101-102 
Frankrijk, koning van 85 
Frans Halsmuseum Haarlem 144 
Franssen, Jan 85 
Frederik, aartsbisschop van 

Keulen 195-198 
Frederik I, keizer 57 

G 
Gabriël, Paul -, kunstschilder 104,107 
Ganne, Père 102 
Geefhuijs, Den Bosch 95 
Geenen, Cornelis Gerardus -, 

architekt 67 
Geertruidenberg (kapittel) 59,63 
Geete, Joseph van der 47 
Geffen, past. van 70 
Geldersestraat, Hilvarenbeek 44 
Geldrop 63-64 
Geldrop, Philips van -, past. 

van Geffen 70 
Gemeentemuseum Den Haag 144 
Gemert, Betsie van 115 
Geraerts, Jan 86 
Gerits van Helmont, Jan 95 
Gerven, Gerit van -, brouwer 27 
Gerwen, Catharina (Kaat) van -, e.v. 

Jan Strijbosch 112,117-119,141-143 
Gerwen, Johannes (Hannes) van 112, 

114,118-120,141-143 
Gestel 86 
Gestel, Peter van 17 
Gijsberts, Lijsbeth 94 
Gijsberts, Maeyken 94-96 
Gijsberts, Marike -, e.v. Goort 

Dircx van Cleijnenbruegel 47 
Gindra, Hubert Joseph -, 

kunstschilder 106 
Gindra, Jean Baptiste Chretien 

kunstschilder 107 
Gindra, Joseph 107,119 
Glerum, veilighuis 144 
Goes 141  

Goevy, Martinus -, schepen van Den Bosch 89 
Gogh, Theo van 106,119 
Gogh, Vincent van -, 

kunstschilder 103,104,106,119 
Goirle 44 
Gooi, 't 101,103-105,107-108 
Gooijerts, Johan -, pachter pastorij 

goederen 85 
Goor 193 
Goorts, Elisabeth Goortse -, e.v. 

Gerardus Jan van de Maerselaer 31 
Goossens, Ansem Jan -, brouwer 27 
Goossens, Arnoldus Joannes 38 
Goossens, Augustinus Henricus 
Maria -, past. van Meerv. 9 

Goossens, Heijltje Andries Gerrit -, 
e.v. Dirck Henricx de Roij 21 

Goossens, Helena Gerardus -, e.v. 
Joannes Joannes van de Leur 38 

Goossens, Jan Ansem -, brouwer 27 
Goossens, Jan Gerit -, brouwer 27 
Goossens, Johan -, notaris 30 
Goossens, Joseph Aert 38 
Goossens, Maria Gerard -, e.v. Jan 
Jansen Scheijntjes 34 

Gorinchem 107 
Gorsem (Belgie) 43 
Granneman en Rietmeier, fa. 179 
Granville 11 
Grave, kapittel van 59 
Gravenhage, 's 47,103,107,114, 

140-141,179-180 
Gravenmoer, 's 33 
Grijs, Hendrik Frederik de -, 

kunstschilder 107-108,114-115 
Groenewoud, Mozes Levi 23 
Groenewoud, Mozes Samuel 23 
Groenewoud, Samuel Levi 23 
Groningen 107 
Groot Brittannie 85 
Groot Gasthuis, Den Bosch 95 
Groot, Johannes Willem Simon de -, 

kunstschilder 107-108,114 
Grote Brogel 29 
Grotenbreugel, fam. 29 
Gruijter, Cornelis Hendrix de 41 
Gruijter, Dirck Willems de 35 
Gruijter, Lavreijs Dirck de 34 
Gruijter, Wilhelmus Godefridus de 35 
Gruyter, W. Jos de 141 
Gschickt, Maria -, e.v. Jozef Weber 63 
Guns, Hendrik 46 
Guns, Jan Antonie -, timmerman 46 
Guns, Matheus secr. gemeente 

Maarheeze 46  

H 
Haagse Kunstkring 143 
Haagse School 103 
Haarlem 23,40 
Haen, Elisabeth de -, e.v. Dirck 

Arnoldus van Houtum 22 
Hagelaar, Willem Peters van den 21-22 
Ham, Adrianus van 36 
Ham, Jan Hendricx van 36 
Hamdorff, Jan -, hoteleigenaar 114-115, 

119 
Hamelen, n.n. van -, e.v. Adriaan 

van Weert 17 
Hamont 45 
Handerix, Maria -, e.v. Lindert 

Dierx van Cleijnenbreugel 48 
Hanssen, Gerrit -, herbergier 21-22 
Haren, Jan Hendriks van 35 
Hartog, Elisabeth -, e.v. Mozes 

Levi Groenewoud 23 
Haspengouw 10 
Hassenbosche hoeve, Zeelst 85 
Hattem, Maria van -, e.v. Andries 

Stoovers 44 
Hedel, herdgang 26,28 
Heel en Panheel 153 
Heer, mr. Gerard van -, 

kapitteldeken 69,74,78 
Hees, Theodora van -, e.v. Joannes 

Lindert van Cleijnenbreugel 48 
Heesch 63 
Heesch, Anthonis van 48 
Heesewijk, firma wed. H. van 179 
Heesters, Jan -, kunstschilder 115,119 
Heesters, Willem -, past. van Meerv. 7 
Heeswijk 105 
Heeze 101,104-105,107-108, 

110,115,120 
Heide-Maatschappij 112 
Heijenheuvel, huis te Best 110 
Heijningen, Antonius van -, past. van 
Meerv., deken van Nijmegen 10-11 

Heijzen, top. Moergestel 44 
Hell, Johan van -, kunstschilder 105, 

107,110,112,120 
Helmond 104,153,155 
Helvoort, mgr. H. van 64 
Hendricx, Johan 85 
Hendrik III, hertog 58 
Hennoset, Joannes -, past. van 

Meerv. 7,11 
Herberts, Goeswijn -, past. van Meerv. 7 
Hermansz., Goort 185 
Hermansz., Johannes 185 
Hertogenbosch, 's 10,36,72,89,104,193 

94 Evers, Frans -, past. van Meerv. 7 
Evers, Maria -, e.v. Gerardus Kuijpers 45 

153 Eyk, Willem van -, predikheer 59 



Hertogenbosch, 's -, bisdom 63,65 
Hertogenbosch, 's -, meierij 59,185-186 
Hertogenbosch, 's -, kapittel van 59 
Heusch, Michael -, past. van Meerv. 9 
Heusden, kapittel van 59 
Heuvel, Arnoldus van den -, broeder 16 
Heuvel, Maeijke Joorden 

Goorts van den -, e.v. Peter 
Tholof van Cleijnenbreugel 31 

Heuvel, Maria Anthonius van den -, e.v. 
Wilhelmus Godefrius de Gruijter 35 

Heuvel, Maria Dirck Balthasar -, e.v. 
Andries Adriaens van de Sande 35 

Heuvel, Oi. 32 
Heuvelmans, Peter Frans 31 
Hijner, Arend -, kunstschilder 101,105, 

107-108,110,112,114-115,1177-120,140-144 
Hijner, C. 141-142 
Hilvarenbeek 29,41-44,169,171,176 
Hilvarenbeek, kapittel van 56-59 
Hilversum 107,110 
Historisch Erfgoed Veldhoven, St. 14 
Hoekske, top. Valkenswaard 43 
Hofstad, De 117 
Hollands Diep 179 
Holsbeeck, B elgie 48 
Honfleur, Frankrijk 102 
Hoogeloon-Oostelbeers, parochie 57 
Hoogh, Pieter de 117 
Hoppe, Theodorus Petrus Josephus 

kunstschilder 105,107-108, 
110,114,119 

Hoppenbrouwers, Agnes Wouters -, e.v. 
Willem Henrick van Taertwijck 30 

Hoppenbrouwers, Elisabeth Frans 32 
Hoppenbrouwers, Ida -, e.v. Dirck 

Arnoldus van Houtum 22 
Hoppenbrouwers, Matthijs Dirck 30 
Hoppenbrouwers, Nicolaas Hendrick 22 
Home, Arnold van -, bisschop van 

Utrecht, later van Luik 195-196 
Horst, Dirk van der -, past. 

van Meerv. 6,10 
Horst, Jan van der -, past. van Meerv. 7,10 
Horst, huis Ter 194 
Houbraecken, Willem Henrick Aerts 30 
Houbraken, Antonis Joannes 35 
Houbraken, Joannes Michael 35 
Houdt (alias Waersgaren, ook 

Meulenmeester), Henrick Henrick 
Anthonis van 32 

Houdt, Henricus Antonius Judocus 32 
Hout, Janus van 41 
Houtert, Gerardus van -, past. van 

Meerv. 9  

Houthakker, Bernhard -, 
kunsthandelaar 108 

Houtum, Dirck Arnoldus van -, 
commies Brabantse Landtol 22 

Huermeesters, Johannes zie Jan de Louwe 
Huijbers, Jan 85 
Huijskens, Lambertus 16-17 
Huijskens, Maria 17 
Huijskens, fam. 16 
Hulsbos, Catharina -, e.v. Matthias 

van Kleijnenbreugel 46 
Hulsbos, Johannes 46 
Hunsel-Neeritter 153 

IBC, bouwond. 179 
IJsselmeer 105 
Idem, Land van Kleef 22 
Ingen (of Enghen), Adriaeentje van -, 

e.v. Dirck Arnoldus va Houtum 22 
Innocentius III, paus 57 
Israëls, Jozef -, kunstschilder 103-104,107 

J 
Jacobs, Jan -, kunstschilder 104 
Jacobs, Joost 85 
Jans, Goyaerden Lambrecht 29 
Jansen, Enneke Goijaert Henrick -, e.v. 

Willem Lenaerts van de Sande 34 
Jansen, Gerit 29 
Jansen, M. (bijgenaamd Mie Zoon) 119 
Jansen, Petronella -, e.v. Jacobus 

Daniels (van Steensel) 42 
Jansse, Maria -, e.v. Jan Peter 

Beselmans 32 
Janssen, Cornelis 86 
Janssen, Francijna 94 
Jezuiten, orde der 16 
Jongh, Jan Willem Daniel de -, notaris 43 
Jonker, Anne Gerrit -, kunstschilder 115 
Joordens, Adrianus 39 
Joordens, Francijna -, wed. Jan Kuijpers, 

e.v. Francis van de Klijnenbreugel 45 
Joordens, Jan -, priester 74,78 
Joordens, Maria Adriaan -, e.v. 

Francis Adriaen van der 
Kleijnebreugel 39 

Jooste, Josina Jordanus 48 
Juten, G.C.A. 5 
Jutfaas 195,197 
Juwens, Jan Jansse 33 

K 
Kamerijk, proost van het kapittel 

van zie Jan van Boxtel  

Kampen 43 
Kapelle 144 
Karel II, koning van Spanje 84 
Katwijk 103 
Katwijk (bij Cuijck) 64 
Kemenaye, Maria Willems -, e.v. 
Jordanus Jooste van de Waerden 47 

Kempen 16,105 
Kempenland, aartsdiaken van 5 
Kemps, Maria Lenaert -, e.v. Hendrik 
Jan B oelaerts 29 

Kerkeind, top. Moergestel 44 
Kerkeijnd, top. Maarheeze 46 
Kerkhof, Johan van de -, brouwer 27 
Kerkhof, herdgang 21,26,28,31,35 
Kerkstraat, Maarheeze 46 
Kerssemakers, Anton -, kunstschilder 104 
Kervenem, Willem van -, kanunnik 74,78 
Ketelaars, Johanna Maria -, e.v. 

Paulus de Wert 114,117,142,143 
Keulen, n.n. van 118 
Keulen, rechtbank 63 
Kever, J.S.H. -, kunstschilder 105,118 
Kinderen, der -, genealogische 
gegevens 187-192 

Klant, Alexandra -, e.v. Abraham 
Daniel Prince 23 

Kleinder Liempde 48 
Kleine Brogel 29 
Klerk, Frank de 141 
Klundert 16 
Koestraat, Oi. 107 
Kollenburg, Maria Therese van 108 
Koning, Egidius Joannes de 41 
Koning, Joanna de 29 
Koning, Joannes Dielis de 41 
Korsten, Adrianus 119 
Kort, F. de -, deken 12 
Kortenhoef 103 
Korvel, top. Tilburg 43 
Korvelseweg, Tilburg 43 
Krabbendijke 57 
Krogt, Nico van der 179 
Kruysen, Antoon -, kunstschilder 104 
Kruysen, Jan -, kunstschilder 104,112 
Kuijk, Gijsbert van 43 
Kuijpers, Cornelis 45 
Kuijpers, Gerardus 45 
Kuijpers, Jan 45 
Kuijpers, Joannes -, past. van Meerv. 9 

L 
Laak, Henrica van de -, e.v. 

Lambertus Huijskens 16 
Laar, Jan van de 141 

Laar, top. Maarheeze 46 
Laarhoven, Josephus Jacobus van -, 

past. van Meerv. 9 
Laeck, Gerit Goorts van de -, brouwer 27 
Laerhoven, Hubertus van -, past. van 

Meerv. 7,11 
Laer, Anthony Andriesse van de 38 
Lage Zwaluwe 64 
Langen Dijck, top. Zeelst 93 
Laren 103,114-115,119 
Lary, Ronald -, kunstschilder 104 
Latijnse school. Oi. 60 
Laureyssen, Martinus Petrusz. 

past. van Meerv. 7 
Lauwers, Jacob Marten 85 
Lauwers, Jan Huijbert 85 
Leende 45,108 
Leeuwarden 107,115 
Legius, Sjaantje -, e.v. Theo van 

Bemmelen 183 
Leijten, Joannes -, past. van Meerv. 7 
Leijtens, Adriaen -, pachter windmolen 

Zeelst 85 
Lepelmeker, Hendrik -, priester 74,78 
Lestersaet, 't -, top. Verrenbest 38 
Leur, Gerrit van de 38-39 
Leur, Joannes Joannes van de 38 
Leur, Leendert Gerrits van der 41 
Leuven 13,47-48 
Levies, Levi Philip 23 
Liempde 30,42,47 -48 
Liempdt, Petronella Christianus van -, 

e.v. Wilhelmus Antonius Mercx 37 
Lierop 63 
Lieshout 57 
Lieshout, Maria Martens van -, wed. 

Dielis de Brouwer, e.v. Joseph van 
der Geete 47 

Lievendael, Peter van -, past. van 
Meerv. 6 

Lijten, drs. J.P.J. 171,173 
Limburg 63 
Limburg, Belgisch 29 
Linssen, Maria Gertrudis -, e.v. 

Johannes Driessens 153 
Lint, Suze de -, kunschilderes 104 
Lobri, Jan 85 
Lodewijck, Cathelijn 32 
Lodewijk de Vrome 56 
Lodewijk XIV 84 
Loonhout, Louwise Mathijs van -, e.v. 

Pieter Joannes van Cleijnenbreugel 42 
Leenhout, Mathias Joannes van 42 
1 mo, 1 lenrik van de -, past. van 

Meerv. 7 
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Loo, Maria Willems van de -, e.v. 
Hendricus Lindert van Cleijnenbreugel 

Loo 't -, Bergeijk 
Looij, Gerit Hendrik van de 
Louwe, Jan de - (van Bladel), - 

past. van Meerv. 6,10 
Louwers, Adrianus -, timmerman 24 
Louwers, Marten Jacob 95-96 
Luijcas, Jacomijn 94 
Luijksgestel 43 
Luijtelaar, Jan van 46 
Luijtelaar, Johanna 46 
Luijtelaar, Maria -, e. v. Mathijs 

van Kleijnenbreugel 
Luik, kapittel/bisdom van 
Lunteren 
Lusdonck, Willem Hogers van de -, 

brouwer 
Lushout, Maria Anna van -, e.v. 

Antonie Aerts 

M 
Maarheeze 
Maas, Thomas -, schepen Strijp 
Maastricht, kapittel van 
Maerselaer (alias van Haaren), 

Cornelius Gerardus van de 
Maerselaer, Gerardus Jan van de 
Maerselaer, Marten van de -, brouwer 
Maerselaer, Meriken Peter Jans -, e.v. 
Jan Gerit Alaerts Scheepens 

Maerselaer, Willem Henrick van de 
Maes, Hendrick Jacob 
Magielsen, A. -, kunschilderes 
Malderen, Helena van -, e.v. Joannes 
Boogers 40 

Maren, Elisabeth van 74,77-78 
Maren, Hendrik van 73,75-76 
Maren, Jan van 68 
Maren, Lya van 68-72,74 
Mariakapel, Meerv. 10,15 
Mariendonk, klooster 89 
Marienkroon, klooster 89 
Maris, Jacob -, kunstschilder 103 
Mans, Willem -, kunstschilder 103 
Martens, Hendrick-, hoevaar 

Clarissenhoeve 
Martens, Maijke -, e.v. Lambert 

Cools Aerts 31 
Martens, Pauwels 94 
Martens, Pauwels Jan 95 
Martinus, bisschop van Tours 56 
Matthijse, Johannes 107-108 
Mathijssen, Laurentius 
past. van Meerv. 

103 
36 
43 
43 

74,78 
Meerveldhoven 5-7,10-13,92, 

95,153,155 
Meeuwisse, Merten Dirckse 33 
Megen 58 
Meijers, Hendrik 16 
Melkertsteeg, top. Naastenbest 38 
Meppel 112 
Mercx, Jan 183 

37 
37 

104 
16 

117,143 
23 

141 
17 
23 

104 

Morro, Clement 142 
Morselaer, Cornelis Geerits van de 30 
Morselaer, Francis van de 41 
Morselaer, Gerrit van de 42 
Morselaer, Walterus van de 42 
Mottard, E. -, kunstschilder 107 
Mulders, Jan 44 
Munchen 142 
Munsel, Liempde 48 
Munsterkerk, Roermond 63,65 
Museum voor Zuid- en 

Mutsaerts, mgr. W. 181 

N 
Naastenbest 26,28,35,39,41-42,47-48,110 
Nederland 17,63,86,101-103, 

105,106,108 
Neerhesperen, Johannes van -, notaris 

Neeritter 153,155-156 
Nef, n.n. de 16 
Neggers, Jaspar 35 
Nelissen, Gijsberdina -, e.v. I Peter 

van Weert en II Antonius Walraven 17 
Neuchatel, hertogdom 23 
Neuhuys, Albert -, kunstschilder 103-104, 

107 
Neven, Dirck 69 
Neven, Margriet Dirck 69 
New York 16 
Nicolaas jr, Johannes -, kunstschilder 112 
Nieuwkuyk 64 
Nieuwstraat, Oi. 23,107 
Nijmegen, deken van zie Ant. van 

Heijningen 
Nijnsel, Thomas van -, past. van 

Meerv. 
Nistelroij, Jacob Jans van -, brouwer 
n.n., Anneke -, wed. Jan Huijbers, 

molderin 
n.n., Anneke -, wed. Jos. van 

de Sande 
n.n., Bijke -, wed. Johan Hendricx 
n.n., Catrien 
n.n., Claes -, schaapherder 
n.n., Eerken -, wed. Sijmon Aerts 
n.n., Elisabeth -, e.v. Henricus 
Laurentius van Dijck 

n.n., Elisabeth -, e.v. Henricus 
Antonius Judocus van Houdt 32 

n.n., Gertruijt -, wed. Jan Geraerts 86 
n.n., Hijlcke -, wed. Jan Lobri 85 
n.n., Jenneke -, wed. Hendrik de Smit 27 
n.n., Jenneken -, wed. Jan Fransen 86 
Noord Brabant 16,59,103-106,118 
Normandië 102 
Notel, herdgang 26,28,33 
Notelsestraat, Oi. 180 
Nuenen 64,119 
Nunen, Gerardus van 45 
Nunen, Matthias van -, e.v. Theodora 

van Kleinenbreugel 45 
Nunspeet 103,105 

0 
Odulphus, hulpbisschop van Utrecht 56 
Oeckel, Claes van 33 
Oeckel, Johan van -, notaris 33 
Oem van Bokhoven, Jan -, kanunnik 69 
Oerle 47,155 
Oers, Jacobus van 48 
Oirschot passim 
Oirschot, kapittel 56. 59 
Oirschotse Heide 1 1 4- 

Oisterwijk 118 
Oldenzeel, kunsthandel 143 
Onrode, top. Liempde 48 
Onze Lieve Vrouw ter Eyk, 
gilde te Meerv. 92 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap, 
Oi. 70,73,75 

Onze Lievevrouwekerk 
(Mariakapel), Oi. 21,58,68-71,73 

75-76,78,169 
Oort, Adriaan van 44 
Oort, Catharina van -, Joannes 

van de Kleijnenbreugel 44 
Oostenrijk, keizer van 84 
Oosterbeek 102,103,107 
Oosterhout 44 
Oss 23,63 

117,120 

35,38 
180 
40 
40 

10,12 
64 
39 
39 

195,197 

P 
Panken, Petrus Norbertus 155-156 
Parijs 101-102,106 
Pauls, Jenneke Nicolaas -, wed. 
Goort Hermansz. 185-186 

Pauwels, Peter 86 
Peelland, kwartier van 185-186 
Peer 29 
Pessers, Henriëtte -, kuntschilderes 112 
Peters, Geertruyt Paulus -, e.v. 
Marten Jansz. Biesen 93 

Petershem, Willem van -, 
kanunnik 69-70,74,78 

Philips IV 84 
Pieters, Evert -, kunstschilder 105 
Pirenne, dr. L. -, rijksarchivaris 89 
Ploeg, de 112 
Polkestraat, Meerv. 14-15 
Pompen, Jacobus, past. van Meerv. 9,11 
Pont. Aven, Frankrijk 102 
Portersacker, top. Verrenbest 30 
Post, 12.12. 194 
Poste! 58 
Prince, Abraham Daniel 22-23 

Mauve, Anton -, kunstschilder 
48 Mechelen 
63 Mechelen, Carel van -, koopman 
47 Mechelen, Hendrik van 

Meduwen, Hendrik van -, priester 

46 Mercx, Peeter Willem 
5,13,59 Mercx, Wilhelmus Antonius 

108 Mesdag, Taco -, kunstschilder 
Messing, fam. 

27 Mettes, kunstzaal 
Metz 

46 Meylink, L.T.J.M. veilinghuis 
Michigan (USA) 
Middelbeers 

46 Mierlo-Hout 
40 Mierlo, Adriana van -, e.v. Walterus 
59 van de Morselaer 42 

Milheeze 46 
31 Missouri (USA) 16 
31 Moergestel 44-45 
27 Moijses (Wichmans), Maria Leenaert 

Lenart -, wed. Hendrick Dirck 
31 Toirkens 31 
29 Molenstraat, Oi. 21,23,59 
85 Montfortlaan, Oi. 180 

115 Moonen, Jan Jan 36 
Moonen, Jan Lamberts 36 

85 Noord Beveland 141,144 

7,11 te Tienen 69 

6 Ostade, Adriaan van 
27 Otters, Jenneke Dirk -, e.v. Lambert 

Niclaes Jan Santegoets 
85 Oudegrintweg, Oi. 

Oudenhoven, Joannes Claes van 
42 Oudenhoven, Klaas van 
85 Ouwens, Fredericus Martinus 
94 Lambertus -, past. van Meerv. 
94 Overasselt 
85 Overdijk, Hendrik Jaspers van 

Overdijk, Wouter Jaspers van 
35 Oyen, Richard van -, kanunnik van 

St. Salvator te Utrecht 

11 
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Scheijntjes, Jan Jansen 34 
Schellekens, Maria Wilhelmus -, e.v. 

Arnoldus Henricus Walravens 38 
Schellekens, Willemijn Geert -, e.v. 
Jan Jan Moonen 37 

Schendel, Petrus van -, past. van Meerv. 9 
Schepens, Andries 22 
Schepens, Anna Maria 119 
Schepens, Catharina Theodorus -, e.v. 

Mathias Joannes van Loenhout 42 
Schepens, Martinus -, notaris te 

Antwerpen 40 
Schepens, Willem Jans 31 
Schepens, Willem Willem 38 
Scheveningen 103,117,140,143 
Schieffer, Josephien -, e.v. Charles 

Weber 63 
Schijndel 47,115 
Schippers, Maria -, e.v. Lambertus 

van den Boom 42 
Schoot, Joanna Walterus van de -, e.v. 

Mathias Petrus van Roij 33 
Schreurs, J.H. -, kunstschilder 107 
Schutjes, L.H.C. 5,11 
Scoobroek, top. Naastenbest 34 
Sebrechts, Adriaan -, linnenwever 43 
Sebrechts, Joannes 43 
Sigifridus, kanunnik en aardspriester 13 
Sint Bavokerk, Raamsdonk 64 
Sint Brigidakerk, Geldrop 64 
Sint Johannes de Evangelist, Luik 57,68 
Sint Jorisgasthuis (rentm.van) 22,68, 

71,73,77 
Sint Lambertus, kerk te Luik 10 
Sint Lambertuskerk, Meerv. 14 
Sint Maarten, Luik 57,68 
Sint Nicolaas, parochie te Utrecht 195,197 
Sint Odulphuskerk, Best 29-30,64, 

73,77,110 
Sint Oedenrode, kapittel van 56-59 
Sint Petruskerk, Hilvarenbeek 57, 

169,171,173,176 
Sint Petruskerk, Oi. 22,29,58, 

68-78,169-173,176,179 
Sint Petruskerk, Uden 64 
Sint Petruskerk, Vught 65 
Sint Pietersrode 47 
Sint Salvator, Utrecht 57 
Sint Servaas, Maastricht 57 
Sint Truiden 43 
Sint Willibrorduskerk, Zeelst 63-64 
Slager-van Velzen, Suze -, 

kunschilderes 104 
Sleeuwen, Adrianus van -, past. van 

Meerv. 9  

Sluyters, Jan -, kunstschilder 104 
Smetsers, Martijn Willem -, wed. Jan 

Denis van Erffoort 42 
Smit, Hendrik de -, brouwer 27 
Smits, Johanna Maria 24 
Smits, Josephus Johannes -, bakker 24 
Smolders, Anna Henricus -, e.v. 

Matthias van Santvoort 41 
Smulders, Geertrudis 46 
Smulders, Jan Cornelis -, winkelier 23 
Smulders, Johannes Cornelis 107 
Snellaers, Jacobus Philip 33 
Snellaers, Willem -, brouwer 27 
Snepscheut, Jan Leendert van de 37 
Snepscheut, Leonardus Leenardts 37 
Someren 105 
Someren, genealogische gegevens 79-83 
Son, armen van 185-186 
Sotheby's, veilinghuis 143-144 
Spaes, Michiel -, notaris te Hamont 45 
Spanje 84 
Spanje, koning van zie Karel II 
Speelheij, top. Verrenbest 39 
Spoordonk, herdgang 26,28 
Stalpers, Catharina Joannes -, e.v. 

Arnoldus Aerts 43 
Staten Generaal 85,185 
Stationsstraat, Best 110 
Stavoren 56 
Stedelijk Museum, Amsterdam 140,143 
Steen, Jan 120 
Steenbergen, kapittel van 59 
Steenhuijsen, n.n. de -, huisarts 

te Best 108,110 
Steensel, Jan Martens van -, past van 

Meerv. 7 
Steenwegh, Jacobus -, schepen van 

Den Bosch 89 
Stekelenburg, dr. H. van 16 
Ster, huis de -, Oi. 31,33 
Stompwijk 179-180,183 
Stoovers, Andries 44 
Stoovers, Martinus 44 
Straat, Borkel 45 
Strabrechtse Heide 104 
Straten, herdgang 26,28,33-34,68 
Stratum, Maria Jansse van -, e.v. 

Adriaen Peter van Cleijnenbreugel 37 
Strijbosch, Anna 118 
Strijbosch, Harrie 118 
Strijbosch, Jan 118 
Strijbosch, J. 141 
Strijp 33,39-42,86,155 
Stuyt, Jan -, architekt 65 
Suetens, Martinus 110 

Princenhage 104 Roost, Samuel Davids -, slager, 
Prinses Margrietlaan, Best 110 koopman 23 
Puiflijk 63 Roost, Sara -, e.v. Levi Philip 
Putten, Jan van de 46 Levies 23 

Rootven, Moergestel 44 
Q Rosier, P. 110 
Quellinusschool, Amsterdam 108 Rosvelt, Peter van -, past. van Meerv. 6 

Rotelen, Willem van -, kanunnik 68 
R Rotterdam 16,37,105,110,120,143,179 
Raamsdonk 63,64 Roven, buurtschap Hilvarenbeek 44 
Ravensche Ka, top. 195,197 Ruijsch, Geerling 47 
Ravestein, Hermanns Gerardusse 39 
Redclif, Emily Stratfort -, e.v. S 

Charles Weber 63 Saint Blaise, Zwitserland 22 
Regte Steeg, Best 110 Sak, Gerardus 46 
Reijkens, Elisabeth Henrick -, e.v. Sande, Andries Adriaens van de 35 

Dirk van Cleijnenbreugel 48 Sande, Barbara van de -, e.v. Henrick 
Republiek der Verenigde Nederlanden 84 Jan van Cleijnenbreugel 34 
Reysenden Man, Zeelst 93 Sande, Gijsbertus van de 40 
Rhenen, tol van 193-196 Sande, Helena Henricus van de -, e.v. 
Riethoven 84-86 Petrus van de Ven 39 
Rijken, Cornelis 153 Sande, Johanna van de 43 
Rijken, Petrus Cornelius Maria -, Sande, Joh. Josephs van de 42 

past. van Meerv. 10-11 Sande, Jos. van 42 
Rijkesluisstraat, Oi. 31,107-108 Sande, Lambert Leenders van de 38 
Rijksacademie van Beeldende Sande, Leendert van de -, brouwer 27 

Kunsten 104,108 Sande, Leonardus Lambertus van de 38 
Rijksdienst voor het Oudheidkund g Sande, Michael van de 40 

Bodemonderzoek 14 Sande, Theodora Andries Adrianus -, 
Rijnens, Wouter 40 e.v. Daniel Joannes van 
Ritsema, J.C. -, kunstschilder 104 Clijenenbreugel 35 
Roelofs, Willem -, kunstschilder 103 Sande, Willem Lenaerts van de 34 
Roermond 63,84 Sanden, Bernardus Henricus Johannes 
Roessen, Andries de 47 van de -, past. van Meerv. 10-11 
Roij, Aleijdis Geraerts de -, e.v. Santegoeds, Lambert Niclaes Jan 35,38 

Joannes Odulphus van Santegoeds, Nicolaas 35 
Cleijnenbreugel 32 Santegoets, Maria Lamberts -, 

Roij, Dirck Henricx van 21 e.v. Leonardus Daniel van 
Roij, mr. Gerart Daniels de -, smid, Cleijnenbreugel 38 

uurwerkmaker 32 Santvoort, Agnes Matthijs van -, e.v. 
Roij, Gerit Hendriks de -, brouwer 27 Joannes van Cleijnenbreugel 41 
Roij, Goossen Dircx van 21 Santvoort, Mathijs Cornelis van 47 
Roij, Henrick Dijrcx van 21 Santvoort, Matthias van 41 
Roij, Henrick Jan Gerrits de 33 Sassen, August Hendrik 155 
Roij, Henrick Martens van 30 Scheepens, Agnes -, e.v. Joannes 
Roij, Jacob Huijberts van 33 Gerardus van Cleijnenbruegel 31 
Roij, Jan Geraerts de 33 Scheepens, Jan (Gerit) Alaerts 31 
Roij, Jan Mathijsse van 33 Scheijntjens, Jenneke Jan Aert -, e.v. 
Roij, Maria van -, e.v. Antonius Geraert Daniels de Roij 32 

Petrus van Beers 21 Scheijntjes, Catharina Jan -, e.v. 
Roij, Mathias Petrus van 33 Andries Jan Gerrits van 
Roos, Willem, mr. metselaar in Cleijnenbreugel 34 

Haarlem 40 Scheijntjes, Dirck Jan 34 
Roost, Marianne -, e.v. Samuel Levi Scheijntjes, Geerit Jan 34 

Groenewoud 23 Scheijntjes, Jacob Jan 34 

13 
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Vlemmincx, wed. Joorden -, brouwer 
Vlemminx, Cathalijn Dielis -, e.v. 

Hendrick Tholof van 
Cleijnenbreugel 

Vlemminx, Dielis Nicolaes 
Vleut, Best 
Vleuten, Adriaentje Hendrix van der -, 

e.v. Andries de Roessen 
Vleuten, Jan Dielis van der 
Vlodroph, Vitus van -, secr. van 

V-Z-B1 
Vlokhoven, Susanne Pieters -, e.v. 
Wouter Rijnens 

Vrede van Utrecht 
Vreggen, Cornelia -, wed. Gerrit 

van den Morselaer 
Vriens, Hendrik -, schepen van Strijp 
Vught 
Vugts, G.N.J. -, kunstschilder 

27 Wijnants, Barbel Jeremias -, e.v. 
Gerit Hendrik van de Looij 47 

Wijnants, Hendrica Jeremias -, e.v. 
33 Jacob Jans van de Ven 47 
33 Wijnants, Jeremias 47-48 
29 Willems, Antony Wouters 40 

Willems, Cornelis Wouters 40 
47 Willems, Maijke 86 
30 Willems, Margarita e.v. Joannes 

Claes van Oudenhoven 40 
91 Winssen 63 

Woensel 22,32,34,37,39-40,185-186 
40 Wolff, Benjamin 23 
84 Wolff, Jacob 23 

Worpswedde, Duitsland 102 
42 Woudrichem 107 
40 Wouter, proost van Sint Salvator te 

63,153 Utrecht 57 
107 Wouters, Cornelis 40 

Wouw 22 

Suetrix, Dielis Adriaen 

T 
Taertwijck, Henrick Arnoldus van 
Taertwijck, Henrick Jans van 
Taertwijck, Willem Henrick van 
Tegenbosch, Peter -, past. van Meerv. 
Ter Doest 
Teteringen 
Teurlincx-Meijers, fa. 
Teurlincx, Cornelis 
Thomas, Claes Peter 
Tiel, kapittel van 
Tielderwaert 
Tienen 
Tilburg 
Timmermans, Aldegonda -, e.v. 

Dionysius van Erffoort 
Timmermans, Catharina Andriessen -, 

e.v. Tholof Gerits van 
Cleijnenbreugel 

Timmermans, Goijaert Andries 
Timmermans, Joannes -, kanunnik 

te Boxtel 
Toirkens, Dirck Hendrick 
Toirkens, Hendrick Dirck 
Tongerlo, convent van 
Tours, bisschop van 
Trieren, Cornelia -, e.v. Nicolaas 

Vingerhoets 
Twente, schoutambt van 

U 
Uden 
Union Fratemelle, harmonie te 
Zeelst 

Urbanus III, paus 
Utrecht, bisschop van 

V 
Vaals 
Valkenswaard 
Veghel 
Velde, Bartholomeus Godfriedsz. 

van de -, past van Meerv. 
Velde, Corstiaen van der -, pachter 

van de tiende te Zeelst 
Velden, Adriaan van der -, 
bakker te Best 

Veldhoven (gem.,schepenbank) 

Veldhoven, dekenaat 
Veldhovens Broek 
Veluwe 
Ven, Adrianus van de -, schoenmaker 

32 Ven, Catharina Petrus van de -, 
e.v. Joannes Andreas van 
Cleijnenbreugel 38 

30 Ven, Elisabeth Wouters van de -, e.v. 
36 Dielis Nicolaes Vlemminx 33 
30 Ven, Jacob Jans van de 47 
9 Ven, Jan Hendriks van de -, brouwer 27 

57 Ven, Maria Joannes van de -, e.v. 
44 Willem Hendricks van 
16 Cleijnenbreugel 37 
16 Ven, Maria Petrus van de -, e.v. 
33 Joannes Daniel van Cleijnenbreugel 39 
57 Ven, Martinus van de -, past. van 
30 Meerv. 10-11 
69 Ven, Petrus van de 39 

43,179 Ven, Wilhelmus van de -, 
horlogemaker 23-24 

42 Venne, Sebert Goossens van de 30 
Verbeek, Wilhelmina -, e.v. Gerardus 

Gerardus van Nunen 45 
30-31 Verburcht, Matthijs 43 

31 Verhees, Jan -, slachter 45 
Verhoeven, Anna Arnoldus -, e.v. 
Rolandus Everardus van Eeckerschot 31 

Verhoeven, Ursula Rutgers -, e.v. 
Hendrick Geraerts van 
Cleijnenbreugel 30 

Verhoysen, Leonardus Everardus-, 
past. van Meerv. 9 

44 Verkaar, Johanna -, e.v. Joannes Dispa 43 
193 Vermeer, Joannes 117 

Verrenbest, herdgang 26-38 
Verrijdt, Catharina Lodewijck Janssen 

63-64 -, e.v. Andries Jan Gerits van 
Cleijnenbreugel 35 

153 Verrooten, Henrick Anthonis 31 
57 Vervoort, Joannes -, past. van Meerv. 9 

193-194 Vervoort, Johanna Carolina -, e.v. 
Wilhelmus van de Ven 23 

Vervorst, Guilielmus Petrusz. -, past. 
van Meerv. 9 

Verwijlen, Maria Catharina -, e.v. 
Johannes Cuijpers 153 

Vessem, Joanna van -, e.v. Joannes 
6 Sebrechts 43 

Vianen 107 
85 Viemenborch, Jan van -, bisschop 

van Utrecht 195-196 
41 Vijlen 63 

14,91, Vingerhoets, Adriana -, e.v. Adrianus 
153,155 van de Kleijnenbreugel 44 

11 Vingerhoets, Mieke 28 
86 Vingerhoets, Nicolaas 44 

103,108 Vlemmincx, Nicolaes Hendrix 
24 'kapitein' van Verrenbest 38 

33 
31 
31 
58 

zie Martinus 

63 
23,29,42-43,45-46,63 

10 

Waalre 
Waalre, past. van 
Waalre-Valkenswaard, schepenbank 
Waerde, Jordanus Jooste van de 
Waerden, Josina Jordanus Jooste 

van de -, e.v. Goort Dirckx van 
Cleijnenbreugel 

Wal, H. van de 
Walraven, Antonius 
Walraven, Peter Aerts 
Walravens, Amolus Henricus 
Walravens, Peter Aert 
Weber, Charles -, architekt 
Weber, Jozef -, griffier rechtbank 

Keulen 
Weert 
Weert, Adriaan van 
Weert, Anna van 
Weert, Cornelia van 
Weert, Peter van 
Weert, fam. van 
Weke, B. van -, pastoor van Zeelst 
Wemeldinge 
Wereld, huis/herberg de - te Oi. 
Wert, Paulus de 
Westelbeers 
Wetering, Johannes Embrosius 

van de -, kunstschilder 
Wezemaal, baronie van 
Wiercx, Adriana Adrianus -, e.v. 
Petrus Joannes van Cleijnenbreugel 

Wiericx, Arnoldus Adrianus 
Wierookx, Adriaen Antony 
Wijk bij Duurstede 

63 Zuydam, Catharina Bastiana van -, 
84 e.v. Arend Hijner 112 
17  Zwitserland 22-23 
17 

16-17 
17 
16 
67 

110,118,141 
21-24 

114,117,142 
43 

39-40,42 
11 Zaanstreek 112 
11 Zanders, Mijs Jan 85 
47 Zeeland 107,110,117 

Zeelberg, Valkenswaard 43,45 
Zeelst 5-7,10-11,32,40,46,63-64, 

47 84-86,90-95,153-156 
173 Zevenbergen 16 
17 Zevenbergschenhoek 63 
38 Zomerpad, Best 112,115 
38 Zomerstraat, Tilburg 4 
39 Zonderwijk 58 

63-65 Zuidelijke Nederlanden 84 
Zurcher, kunstzaal 117,140,143 

47-48 
107 

34 
34 
37 

107 
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