
 

 

Oprichting Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus 
 
Op 5 april 1911 wordt in een algemene vergadering besloten om in Oirschot de Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus op te richten. Een groot aantal belanghebbenden machtigen een 
vijftal vertegenwoordigers om hun belangen bij de oprichting te behartigen. Tevens krijgen zij een 
volmacht om een geldlening van hoogstens f 33.000 aan te gaan en tot het stichten van een doelmatig 
gebouw en het aankopen van de nodige machinerieën en gereedschappen. 
Het doel is gemeenschappelijke zuivelbereiding door exploitatie van een stoomzuivelfabriek en 
verkoop van de te verkrijgen producten. De leden verplichten zich onder meer om hun melk uit eigen 
bedrijf aan de coöperatie te leveren. Zij mogen geen melk, gewonnen buiten hun eigen bedrijf, 
aanbieden. Zij ontvangen hiervoor naar rato van de geleverde melk, een aandeel in de winst en het 
vermogen van de coöperatie. 
De gemeenteraad besluit al op 29 april 1911 om een perceel weiland, ter grootte van 0.21.30 ha, aan 
de Gasthuisstraat voor een bedrag van f 1.100 aan de coöperatie te verkopen. Wethouder en 
gemachtigde van de Stoomzuivelfabriek, Adriaan van de Ven, accepteert de verkoop. Johan Charles 
Breton van Lith en Justinus Nicolaas Nuijens als burgemeester en secretaris vertegenwoordigen de 
Gemeente Oirschot bij deze transactie. 
Gevolg van dit initiatief was dat een aantal kleinschalige zuivelfabrieken in Oirschot werd gesloten en 
verkocht. Een zuivelfabriek op den Heuvel (huidige locatie den Heuvel 23) werd op 22 augustus 1911 
verkocht. Deze was in 1897 nog niet in bedrijf.  
De algemene ledenvergadering van de vereniging tot verbetering der zuivelbereiding, “de 
Volharding”, te Straten (huidig adres Straten 2) besloot 3 dagen later tot ontbinding van de vereniging. 
De vereniging was iets meer dan een jaar eerder in het bezit gekomen van deze boterfabriek. 
Wilhelmus Scheepens Gerarduszoon kocht de boterfabriek met erf en bouwland voor f 700. 
een boterfabriek met erf en opgaande bomen in Spoordonk (huidige locatie Spoordonkseweg 91) 
onderging op 6 september 1911 hetzelfde lot en in de Notel (huidig adres Notel 45) is ook een 
boterfabriek zo’n 13 jaar operationeel geweest. In 1898 verwerkte het fabriekje in de Notel 352 ton 
melk en Spoordonk 713 ton melk. De boterproductie bedroeg respectievelijk 12 ton en 25 ton. 
Spoordonk was het grootste boterfabriekje en de Notel het kleinste. 
Ook in Best, achter de Barrier, en Liempde, ’t Haantje,  werden  kort hiervoor de boterfabrieken ter 
verkoop aangeboden.  
Van kleinschalige zuivelbereiding schakelde men in deze periode over op geïndustrialiseerde 
zuivelproductie. Een proces, dat zich vrij snel voltrok en dat zich in de jaren 1982 zou herhalen met de 
concentratie van de zuivelproductie in grote geavanceerde ondernemingen, zoals Campina. 
 

Oprichtingsakte Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus 
 
De ondergeteekenden, allen landbouwers te Oirschot, 
machtigen bij deze de heeren Adriaan van de Ven, 
Gerardus van der Schoot, Cornelis Wouters, Jacobus van 
den Heuvel en Adrianus van der Vleuten, allen 
landbouwers te Oirschot om namens hen mede te 
werken tot de oprichting der Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus te Oirschot, 
overeenkomstig de statuten en besluiten vastgesteld en 
genomen in de algemeene vergadering, dato vijf april negentienhonderd elf te Oirschot 
gehouden  
blijkend van voormelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht welke na vooraf 
door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten 
blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht 
de comparanten verklaarden ter bevordering der stoffelijke belangen van hen en hunne 
genoemde lastgevers, bij deze op te richten eene coöperatieve vereniging met het doel en onder 
de bepalingen als hierna volgen: 
 



 

 

Artikel Een. 
De vereeniging draagt de naam van Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus en is 
gevestigd in de gemeente Oirschot.  
 
Artikel Twee.  
Het doel der vereeniging is gemeenschappelijke zuivelbereiding door exploitatie eener 
stoomzuivelfabriek en verkoop der te verkrijgen producten. 
 
Artikel Drie. 
Omdat doel te bereiken verbinden de leden zich tot: 

a. Het in werking brengen eener stoomzuivelfabriek. 
b. Ten behoeve dier fabriek te leveren de melk van al hunne koeien, behoudens 

uitzonderingen in het huishoudelijk reglement nader te omschrijven. 
c. Het instellen van een coöperatieve aanvoerdienst der door de leden te leveren melk, 

volgens plan door het bestuur vast te stellen en zoo noodig te wijzigen. 
 
Artikel Vier. 
De vereeniging wordt aangegaan voor een tijdvak van negen en twintig jaren, aanvangende 
zoodra aan de voorschriften der coöperatiewet van zeventien November achttienhonderd zes en 
zeventig (Staatsblad nummer 227) zal zijn voldaan. 
Tenminste een jaar voor het eindigen van genoemd tijdvak wordt over het al of niet voortduren 
der vereeniging beslist. 
 
Artikel Vijf. 
Het domicilie der vereeniging en van al hare leden als zoodanig is ten kantore der vereeniging te 
Oirschot. 
 
Artikel Zes. 
Het boekjaar vangt aan op één januari van elk jaar en het eerste boekjaar loopt van de oprichting 
tot één januari daar aan volgend. 
 
Artikel Zeven. 
De leden zijn voor de verbintenis en der vereeniging persoonlijk aansprakelijk en verbonden tot 
het aantal kilogrammen melk door hen gedurende den tijd van hun lidmaatschap gemiddeld per 
jaar geleverd. Het eerste jaar in verhouding tot het aantal koeien, Tevens vormen de leden zich 
volgens dezen maatstaf een aandeel in de bezittingen der vereeniging, welk aandeel rentegevend 
zal zijn en niet opeischbaar. De waarde der aandeelen wordt jaarlijks in de algemeene 
vergadering vastgesteld, waarvoor naar het nominaal bedrag eene rente zal worden uitgekeerd, 
gelijk aan die welke voor het stichtingskapitaal is bedongen. 
 
Artikel Acht. 
Leden der vereeniging zijn:  

1. de oprichters 
2. Zij die later door de Algemeene vergadering als lid zijn aangenomen en voldoen aan de 

Algemeene voorwaarden bepaald bij huishoudelijk reglement en aan de bijzondere 
voorwaarden door de ledenvergadering vast te stellen. Zij die zich voor het lidmaatschap 
aanbieden kunnen door het bestuur voorloopig als melkleveranciers aangenomen 
worden. Alle leden moeten lid zijn van den Noord-Brabantsche Christelijken 
Boerenbond. 

 
Artikel Negen. 
Behoudens goedkeuring door de Algemeene vergadering kan het bestuur het lidmaatschap op 
een ander doen overgaan: 

1. Bij overlijden waar het bedrijf wordt voortgezet. 



 

 

2. Bij huwelijk van een vrouwelijk lid. 
3. Bij ophouden van het bedrijf van melkveehouder n bij splitsing van het bedrijf. 
4. Bij verhuizing buiten den kring der vereeniging. 

 
Artikel Tien. 
Bij huwelijk van een vrouwelijk lid, wanneer het bedrijf wordt voortgezet moet het lidmaatschap 
op naam van den man worden overgedragen. 
 
Artikel Elf. 
De uittreding uit de vereeniging geschiedt: 

1. Door opzegging van het lidmaatschap zonder geldige redenen of vrijwillige ontslagname 
2. Door ontzetting uit het lidmaatschap of gedwongen ontslag. 
3. Door opzegging van het lidmaatschap wegens geldige redenen, onvrijwillige 

ontslagname 
4. van rechtswege ingeval van faillissement. 

Gedwongen ontslag kan gegeven worden door het bestuur bij vertrek buiten den kring der 
vereeniging en staking van het bedrijf. 
Door de algemene vergadering in alle andere gevallen. 
Vrijwillige ontslagname moet uiterlijk drie maanden voor den afloop van het boekjaar, door het 
betrokken lid schriftelijk worden medegedeeld aan het bestuur. Onvrijwillige ontslagname zo 
spoedig mogelijk. 
 
Artikel Twaalf. 
Hij die wegens ontslag (lees: Hij die wegens gedwongen ontslag, wegens onvrijwillige 
ontslagname of wegens faillissement ophoudt lid te zijn ontvangt drie maanden na het 
beëindigen van het boekjaar, waarin zijn ontslag valt, zijn aandeel in de winst der vereeniging. 
Dit aandeel wordt berekend naar de bij artikel (vijf en dertig dezer statuten bedoelde balans), in 
verhouding tot het aantal kilogrammen melk door hem gedurende den tijd van zijn lidmaatschap 
gemiddeld per jaar geleverd. 
Bij vrijwillige ontslagname is hij die uittreedt niet alleen aansprakelijk naar den in artikel zeven 
bedoelden maatstaf, maar moet hij ook genoegen nemen met de betaling van eene som gelds, 
naar de regelen bij huishoudelijk reglement daarvoor vastgesteld. 
 
Artikel Dertien. 
Hij die ophoud, lid te zijn is verplicht binnen eene maand na het houden der vergadering 
bedoeld in artikel vier en dertig der statuten te voldoen de door hem eventueel verbeurde boete, 
zoomede zijn aandeel in het bij geval bestaande verlies saldo over het boekjaar in den loop of 
met het einde waarvan de uittreding heeft plaats gehad. Vorderingen van uittredende leden zijn 
twee jaren na de uittreding niet meer geldig, na dien tijd vervallen ze aan het reservefonds. 
 
Artikel Veertien. 
Elk lid kan wegens overtreding der statuten of van het huishoudelijk reglement bij besluit van 
het bestuur van zijn lidmaatschap vervallen worden verklaard. De ontslagene heeft in laatste 
instantie binnen veertien dagen nadat het ontslag te zijner kennis kwam, beroep op de algemene 
vergadering. Wie ingevolge dit artikel onherroepelijk ontslagen is, verbeurt alle aanspraak op 
uitkeeringen en mede eigendommen . 
 
Artikel Vijftien. 
Met goedkeuring van het bestuur kan een lid al zijne rechten aan een ander houder van melkvee 
overdragen en deze zijne plaats in de vereeniging innemen. 
 
Artikel Zestien. 
Het huishoudelijk reglement dat geene bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten, 
wordt door de leden vastgesteld. Het bepaald onder meer de werkzaamheden en het salaris van 



 

 

het bestuur, het regelt de bijzonderheden omtrent beheer en exploitatie van het bedrijf en stelt 
de strafbepalingen vast op het niet nakomen van de verplichtingen van de leden. 
 
Artikel Zeventien. 
Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is het den leden op eene boete van tien gulden, 
ten bate van het reservefonds, voor elke overtreding verboden melk te leveren aan eene andere 
zuivelfabriek of soortgelijke inrichting of melk niet uit eigen bedrijf gewonnen aan de 
coöperatieve zuivelfabriek aan te bieden.  
 
Artikel Achttien. 
Het beheer der vereeniging berust: 

1. Bij het bestuur. 
2. Bij den raad van toezicht,  
3. Bij de algemene vergadering.  

 
Artikel Negentien. 
Het bestuur wordt door de algemeene vergadering uit de leden gekozen en bestaat uit vijf leden. 
 
Artikel Twintig. 
De wijze van aftreding en verkiezing van de leden van het bestuur benevens de verdeeling 
hunner werkzaamheden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. 
 
Artikel Een en twintig. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in- en buiten rechten, beheert de eigendommen en 
bezittingen der vereeniging, benoemt en ontslaat het personeel, zorgt voor de naleving der 
statuten en het reglement, is belast met de uitvoering der besluiten der algemeene vergadering 
en volbrengt wat bij huishoudelijk reglement aan hen wordt opgedragen. 
Het bestuur doet jaarlijks in eene, in het eerste kwartaal des jaars te houden algemeene 
vergaderingrekening en verantwoording over het afgeloopen jaar. Voor dat de rekening en 
verantwoording kunnen goedgekeurd worden, moet de raad van toezicht daarover rapport 
uitbrengen. 
 
Artikel Twee en twintig. 
De leden van het bestuur en van den raad van toezicht genieten vergoeding van onkosten 
gemaakt ten behoeve der vereeniging. 
 
Artikel Drie en twintig. 
De raad van toezicht die benoemd wordt door het bestuur van den Noord Brabantsche 
Christelijken Boerenbond, afdeeling Oirschot, bestaat uit zeven leden, waarvan er twee gekozen 
worden uit voornoemd bestuur. De overige vijf leden kunnen ook buiten de leden der 
coöperatieve vereeniging worden benoemd. Geen der leden van den raad van toezicht mag 
echter tevens bestuurslid der coöperatieve vereeniging zijp. 
 
Artikel Vier en twintig. 
De raad van toezicht is verplicht: 

1. te waken voor de belangen der vereeniging. 
2. de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport aan de algemeene 

vergadering uit te brengen, 
3. tot alles wat hem bij huishoudelijk regelement wordt opgedragen. 

 
Artikel Vijf en twintig. 
De raad van toezicht is bevoegd: 

1. De leden van het bestuur of de beambten der vereeniging te schorsen en aan de 
algemeene vergadering tot ontslag voor te dragen, 



 

 

2. omtrent alles wat hij in het belang der vereeniging noodig acht de beslissing der 
algemeene vergadering te eischen, 

3. de boeken en de kas der vereeniging in te zien en te onderzoeken of dat te laten doen, 
4. zich op kosten der vereeniging deskundige voorlichting te verschaffen over alles wat de 

vereeniging betreft. 
 
Artikel Zes en twintig. 
De algemeene vergadering bestaat uit de leden of meerderjarige schriftelijke gemachtigden, die 
niet meer dan voor één lid kunnen optreden, ieder lid heeft eene stem, maar voor iedere volle 
vijf duizend kilogrammen melk (het vorig boekjaar geleverd ééne stem meer. Tot na het eerste 
volle boekjaar regelt zich het stemmen naar het aantal koeien in artikel zeven bedoelt en 
waarvan de lijst door het bestuur wordt opgemaakt. 
 
Artikel Zeven en twintig. 
De algemeene vergadering kan worden belegd door het bestuur, door den raad van toezicht of 
door minstens een/vijfde der leden, wanneer het bestuur niet binnen veertien dagen na 
schriftelijke aanvraag dezer leden de algemeene vergadering oproept. De algemeene 
vergadering wordt minstens acht dagen te voren beroepen door publicatie in het ontvanglocaal 
der fabriek en aan de pui van het raadhuis der gemeente Oirschot. 
 
Artikel Acht en twintig. 
De algemeene vergadering beslist in laatste instantie over alle zaken rakende de vereeniging. Zij 
beslist in het bizonder over: 

1. Geldleeningen ten behoeve der vereeniging, 
2. het ongevraagd ontslag van den directeur, 
3. het voeren van rechtsgedingen, 
4. Eventueel het batig of nadeelig saldo. 

 
Artikel Negen en twintig. 
De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van toezicht of 
diens plaatsvervanger. Alleen over punten in de agenda vermeld, kan besloten worden, tenzij 
minstens de helft der aanwezige leden met goedvinden van het bestuur hiervan wenscht af te 
wijken. Stemming over zaken geschiedt mondeling over personen schriftelijk. 
 
Artikel Dertig. 
Fiat besluit tot ontbinding of liquidatie der vereeniging is slechts dan geldig indien het genomen 
wordt door drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen op twee opvolgende vergaderingen 
met tusschenruimte van veertien dagen opzettelijk daartoe bijeengeroepen. 
 
Artikel Een en Dertig. 
Ingeval van ontbinding of liquidatie is het bestuur met de vereffening belast, De bezittingen 
worden in het openbaar verkocht, tenzij de vergadering met drie/vierde der stemmen anders 
beslist en de opbrengst na aftrek van alle kosten en schulden verdeeld naar verhouding van 
hunne aansprakelijkheid volgens artikel zeven. 
 
Artikel Twee en dertig. 
Tot wijziging der statuten kan besloten worden met eene meerderheid van ten minste 
twee/derde der in de vergadering geldig uitgebrachte stemmen. 
 
Artikel Drie en dertig. 
Alle eventuele verschillen welke mochten ontstaan over de toepassing of uitlegging dezer 
statuten worden door het bestuur beslist. 
 
Artikel Vier en dertig. 



 

 

Het boekjaar eindigt op één en dertig December. Binnen drie maanden daarna moet eene 
algemeene vergadering, waarin door het bestuur rekening en verantwoording moet worden 
gedaan over het afgeloopen dienstjaar, eene balans wordt overgelegd en tevens de inventaris 
der vereeniging wordt bekend gemaakt zooals verder in het reglement wordt omschreven. 
 
Artikel Vijf en Dertig. 
Ieder lid of toetredend lid verplicht zich door teekening van het register bedoeld bij de wet van 
zeventien November achttienhonderd zes en zeventig(Staatsblad nummer 224) voorzooverre 
hem betreft tot naleving der statuten en het huishoudelijk reglement Voorzooverre hiervan bij 
deze statuten niet uitdrukkelijk is afgeweken wordt de vereeniging geregeerd door de 
bepalingen der wet van zeventien November achttienhonderdzesenzeventig (staatsblad 
nummer 227) zooals deze is gewijzigd bij de aanvullings wetten. 
 
Waarvan akte verleden te Oirschot op datum als voormeld in tegenwoordigheid van Christiaan 
Bogmans, zonder beroep en Petrus Bogmans, tuinman, beiden wonende te Oirschot, als getuigen 
die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn. 
 
Onmiddelijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris 
onderteekend. 
de ondergeteekenden, allen landbouwers te Oirschot, machtigen bij deze de heeren Adriaan van 
de Ven, Gerardus van der Schoot, Cornelis Wouters, Jacobus van den Heuvel en Adrianus van der 
Vleuten, allen landbouwers te Oirschot om namens hen mede te werken tot de oprichting der 
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Odulphus te Oirschot, overeenkomstig de statuten en 
besluiten vastgesteld en genomen in de algemeene vergadering, dato vijf april negentienhonderd 
elf te Oirschot gehouden  
 
Speciaal: 

1. om hen te vertegenwoordigen bij het passeren der notariële akte van oprichting,  
2. hen te machtigen  

a. tot het aangaan eener geldleening van hoogstens drie en dertig duizend gulden  
b. tot het stichten van een doelmatig gebouw en  
c. tot het aankoopen van de noodige machinerieën en gereedschappen. 

 
Oirschot, den April 1900 en elf. 
 
Lastgevers; 
Hendrik Noijen, wagenmaker, Petrus van Beerendonk, Cornelis van Kerkoerle, Adriaan van 
Kroonenburg, Joseph van Dooren, Antonius van Balsfoort, Peter Roefs Corneliszoon, Adrianus 
van de Looij Antoniezoon, Hendrikus Gerardus Erven, Henricus Ketelaars, Gijsbert van Erp, 
Adrianus Matheeuwsen, Jan van der Schoot Corneliszoon, Wilhelmus Bogers, Cornelis Smetsers 
Lambertzoon, Jan de Kroon Adriaanzoon, Jan van Beerendonk, Jan Koolen, Antonius van der 
Heijlen, Johannes van Rijswijk, Hendrikus van Kroonenburg, Lambert kemps Antoniezoon, 
Antoon van der Schoot Janzoon, Cornelis van Overbeek Jacobuszoon, Martinus Johannes van der 
Schoot, Hendrik van de Ven Antoonzoon, Peter van Haaren Egidiuszoon, Wilhelmus van der 
Schoot Corneliszoon, Johannes van de Wal, Rogier van Kollenburg, Hendrik van Kollenburg 
Jacobuszoon, Hendrik Willems Johanneszoon, Adrianus Bierkens, Adriaan Traa, Adriaan 
Raaijmakers, Francis van Krieken, Gerardus van der Schoot Hendrikzoon, Johannes van Hautum 
Adrianuszoon, Marinus Putmans, Cornelis van der Aa, Antonius der Kinderen Corneliszoon, 
Cornelis Bosmans, Jan Matheeuwsen Hendrikzoon, Adrianus Matheeuwsen Hendrikzoon, 
Antonius Cornelis Kemps, Hendrik den Dekker, Jan van den Biggelaar Martinuszoon, Antonius 
van Kroonenburg, Peter van der Schoot Hendrikzoon, Hendrik van de Sande Adriaanzoon, 
Jacobus Rijnen, Jan Snelders, Henricus van Beek, Cornelis Smetsers Janzoon, Antonius van 
Kollenburg Corneliszoon, Cornelis Erven, Wilhelmns van den Heuvel, Cornelis van Eert, Adrianus 
de Kroon, Wilhelmus Kemps Lambertzoon, Hendrikus van Hout, Wilhelmus Hoppenbrouwers, 



 

 

Cornelis Legius, jan van de Laak, Hendrikus Johannes Erven, Johannes Habraken Leonarduszoon, 
jan Timmermans, Antonius van den Heuvel Hendrikzoon, Petrus Johannes de Brouwer, Hendrik 
van Rooij Hendrikzoon, Petrus Latijnhouwers, Franciscus Hoppenbrouwers, Gijsbert van 
Overbeek, Cornelis Scheepens Gerarduszoon, Elisabeth van der Schoot, Thomas van Rooij, 
Gerardus der Kinderen Theodoruszoon, Gerardus van der Heijden, Franciscus Smulders, 
Cornelis de Kroon Janzoon, Hendrikus de Bresser, Adrianus de Rijk, Cornelis Willems, Adriaan 
van den Heuvel, Johannes Machielsen, Nicolaas van de Spijker, Hendrik van Dijk, Peter Veraa, 
Francis Smetsers Adriaenzoon, Hendrik van de Wal Johanneszoon, Jan van de Vondevoort, 
Antoon der Kinderen Janzoon, Jan de Wert Theodoruszoon, Jan Smetsers Adriaanzoon, Adriaan 
van der Heijden, Hendrik van Loon Johanneszoon, Peter Franken, Lambert Schoenmakers, 
Antoon van Bommel, Lambert Megens, Cornelis Smetsers Adriaanzoon, Adriaan Melis, Hendrik 
Bullens, Peter van de Ven, Hendrik van de Sande, Peter Theodorus de Brouwer, Jacobus 
Matheeuwsen, Antonius Maria Kemps, Johannes Roefs Janzoon, Petrus van Overbeek 
Theodoruszoon, Hendrik van Overbeek, Jan van Overbeek Jacobuszoon, Petrus van der 
Hamsvoort, Antoon van Hout, Hendrikus van Hout, Petrus Hoppenbrouwers, Johanna van Hout, 
Adriaan Roefs, Hendrik de Wert, Adrianus van de Loo Willemzoon, Jan van Gerven, Hendrik 
Smits Hendrikzoon, Hendrik van Vucht, Jan Johannes van Beek, Martinus van de Pol, Adriaan 
Raaijmakers Arnolduszoon, Adriaan Berbin, Jan Verhoeven Antoniezoon, Martinus Breekelmans, 
Simon Peter van Heeswijk, Cornelis Beekmans, Willem Adriaan van de Loo, Jacobus Willems 
Hendrikzoon, Lambert van Oers, Gijsbert Vogels Nicolaaszoon, Antoon Merks Theodoruszoon, 
Adrianus van Rooij Lambertzoon, Huibert Snelders, Gijsbert van Kollenburg, Johannes van de 
Wiel, Petrus Bullens, Hendrik van de Vondevoort, Petrus Allemans, Adriaan van Heerbeek, 
Cornelis Antoon van Hout, Adrianus van Gerven, Petrus Hems, Hendrik Adriaan van Straten, 
Hendrik de Leest, Theodorus van der Vleuten, Antoon van Overdijk Willemzoon, Gerardus Melis, 
Jan van de Spijker, Francis van Diessen, Jacobus van Hout, Martinus Schoenmakers, Gerardus der 
Kinderen Martinuszoon, Gerardus Antonius Josephus de Goeij, Jan van de Laar, Cornelis Hendrik 
van Loon, Piet van den Hurk, Hermanus de Kroon, Antoon van Hersel Dieluszoon, Jan Reinier van 
Heerbeek, Cornelis van Nunen, Jan van Kollenburg, Johannes Jacobus van de Ven, Hendrik 
Adriaan van Beek, Johannes Wilhelmus van de Sande, Jan Adriaan de Brouwer, Adriaan Swaans, 
jan van Overdijk Corneliszoon, Lambert Johannes Kemps, Hendrik Peter van Hout, Adrianus van 
de Vondevoort, Lambert Verdonk, Hendrik van den Akker, Andreas van Diessen, Cornelis 
Schoenmakers, Arnoldus van Rooij, Frans van Heijst, Adrianus Hems Gerarduszoon, Lambert 
Swaans, Jan Hoppenbrouwers Peterzoon, Hendrik de Bie, Theodorus van der Struijk, Wilhelmus 
Willems, Theodorus van Vroonhoven, Theodorus van der Staak, Johannes van Heerbeek 
Arnolduszoon, Peter Vlemminx, Adrianus van de Kerkhof, Hendrik Huijskens, Francis van de 
Kerkhof, Peter Hendrik van Beers, Adrianus Antoon van der Schoot, Adrianus Smetsers 
Hendrikzoon, Christiaan van der Aa, Petrus Theodorus van de Vondevoort, Francis van Hout, 
Hendrik Smits Janzoon, Martinus Hems Peterzoon, Cornelis Eimbert van Cuijck, Wilhelmus de 
Bie, Hendrik Allemans, Dielus van Haaren, Jacobus Adriaans, Theodorus van Gerven, Hendrik Jan 
Roefs, Cornelis van den Hout, Joseph van Kroonenburg, Petrus Willem Blankers, Petrus van 
Houtum, Antonius Hendrik Merks, Gerardus de Kroon, bierbrouwer, Cornelis Bierkens, 
Hendrlkus van den Hout, Albert van Will, Petrus Karel van der Schoot, Franciscus van Nistelrode, 
Godefridus Beekmans, Peter Smits Hendrik Janzoon, Cornelis Francis van der Schoot, Adriaan 
Jacobus van den Bosch, Jan Kuijpers, smid, Jonkheer Meester Theodore Emanuel Serraris, griffier 
bij het kantongerecht, Petrus van Oudenhoven, Jordanus van Hersel, Lambert Adriaan Kemps, 
Johannes Peter van Hout, Peter Jan Smetsers, Jan Antonie van de Schoot, Johannes Peter van de 
Looy, Francis van Cuijck, Paulus van Beerendonk, Peter van Gerwen, Cornelis van Rijen, 
Johannes Cornelis van Overdijk, Petrus van den Bosch, Petrus de Wit, Jordanus Coppens, 
Adrianus Antonie Kemps, Willem van den Akker, Jean Eijmael, Roomsch Katholiek Priester, 
Cornelis Gerardus der Kinderen, Jan Francis van der Meijden, Jan van Bree, Martinus Hems, 
Jacobus van der Hamsvoort, Gijsbert van den Heuvel, Adriaan van de Loo, Adrianus Hendrik van 
de Wal, Antoon van de Pol, Hendrik Neggers, Adriaan Linnemans, Marinus Bressers, Adrianus 
Pijnenburg, Cornelis Peter van Beers, Cornelis Toniës, Gerardus van Beljouw, Engelina 
Scheepens weduwe Peter Vogels, Theodorus Bressers, johanna Bullens weduwe Piet Kemps, 



 

 

Henrica van Nunen weduwe Peter van Cuijck, Peter van den Heuvel, Lambert Huijskens, Jan 
Cornelis van Zelst, Henrica van der Velden weduwe Antonius Versteden, Lamberdina Habraken 
weduwe Andries Traa, Adrianus Nouwens, Adrianus Persoons, Jan Cornelis Smetsers, Hendrik 
van den Biggelaar, Adriaan Johannes Smits, Wouter Vingerhoets, Jacobus van Bommel, Jacobus 
Neggers, Jan Cornelis Smits, Johannes Willem van Loon, Willem Johannes van Heerbeek, Jacobus 
van de Looij, Louisa van Diessen, Carel Christiaan Soethout, Petronella Roovers weduwe Peter 
Cornelis de Brouwer, Josephina van de Loo weduwe Cornelis van Haaren, Cornelia van Haaren 
weduwe Jan van Hamont, Hendrik Smetsers, Maria Quinten weduwe Hendrik van Houtum, 
Arnoldus Kuijpers, Victor van Esch, Jan Cornelis van de Sande, Hendrik Willems, Peter Bosmans, 
Antonius Pijnenburg, Johanna van Hout weduwe Jan van Heerbeek, Maria van der Hamsvoort 
weduwe Hendrik de Kroon, Jan van den Bors, Maria van Bommel weduwe Francis van Beers, 
Peter Adriaan Kemps, Henrica Hurkx weduwe Jan van Esch, Johannes van den Akker, koopman, 
Adrianus Megens, voerman, Anthonij Somers, bierbrouwer, Gerardus Jan Roefs, Gerrit Spanjers, 
Adrianus Verouden, Clasina Bakx weduwe Cornelis van der Schoot, Maria Cornelia de Koning 
weduwe Hendrik Matheeuwsen, Jasper van Luijt, Dielus van Hersel, Cornelis de Kort, bakker, 
Cornelis de Wert, Christiaan Sleegers, Peter Waltherus van de Kerkhof, Peter Willem van Loon, 
Petronella van den Eijnden weduwe Jan Scheepens, Andreas van Oirschot, Jan van Oudenhoven, 
Johannes van de Looij Antoonzoon, Willem van Erp, Hendrik van Beerendonk Corneliszoon. 
Zijnde alle lastgevers woonachtig te Oirschot en landbouwers van beroep, tenzij anders is 
vermeld. 


