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Geachte abonnee, 

Bij de tiende aflevering van ons blad kunnen wij U mededelen, 
dat nog steeds nieuwe aanmeldingen binnenstromen. Het is voor ons 
en al onze medewerkers een grote voldoening, dat de interesse voor 
CAMPINIA in onze regio en daarbuiten (zelfs overzee) sterk is toe-
genomen. Dit is voor ons een aansporing om op de ingeslagen weg 
voort te gaan. 

Zoals reeds eerder aangekondigd, willen wij onze abonnees gaarne 
in de gelegenheid stellen, tegen een bescheiden vergoeding een per-
sonen- en zakenindex op de eerste 5 jaargangen van Campinia te be-
stellen, d.w.z. een volledige alfabetische lijst in de vorm van een 
boekje van alle in Campinia gememoreerde personen, toponiemen, za-
ken en onderwerpen, verwijzende naar jaar, aflevering, hoofdstuk en 
bladzijde van onze periodiek, annex een verklarende lijst van middel-
nederlandse woorden. Dit boekje zou dan in de tweede helft van 1976 
kunnen werden afgeleverd. De definitieve vervaardiging van deze om-
vangrijke index willen wij echter• doen afhangen van de graad der be-
langstelling onzer abonnees. Mocht U dus op deze index willen in-
schrijven, dan verzoeken wij U ons spoedig een desbetreffende mede-
deling te doen toekomen, zodat wij bij voldoende belangstelling nu 
reeds kunnen starten met de vervaardiging ervan. Voor Uw aanmelding 
kunt U gebruik maken van ingesloten inschrijvingsformulier. 

Zoals U in aflevering 9 heeft gezien, hebben wij op het einde 
van ons blad enige advertenties opgenomen, om onze stijgende kosten 
beter te kunnen bestrijden. Aan de zeer spontane adverteerders wil-
len wij onze oprechte dank betuigen voor hun belangrijke materiële 
steun. Wat deze advertenties aangaat kunnen wij 11 mededelen, dat de-
ze mogelijkheid enigermate kan worden uitgebreid. Mochten zich on-
der onze abonnees zaken of bedrijven bevinden, die in CAMPINIA te-
gen een bepaald tarief zouden willen adverteren, dan zijn wij gaarne 
bereid, deze geheel volgens wens aan onze lezers te presenteren. 

De redaktie. 
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I. LEGENDE VAN DEN OEIENBOSCH (tussen Veldhoven en Knegsel) 

(opgetekend door Meester C. Rijken, 1930) 

Op de grens ongeveer van Véldhoven, Steensel en Knegsel liggen uit-
gestrekte bosschen, die den naam dragen van "Oeienbosch". Daar stond 
in de vroege middeleetiwen een sterk kasteel, bewoond door ridder 
Albrecht met de Edelvrouwe Machteld. 
Albrecht was een wreed en hardvochtig man, die zijn lijfeigenen on-
menschelijk behandelde. Behalve zware opbrengsten in vee en veld-
vruchten moesten zij nog op zijn eigendommen den zwaarsten arbeid 
verrichten. 
Machteld daarentegen was eenedele vrouw, die hare hoorigen een goed 
hart toedroeg en bij afwezigheid van den heer haar slot verliet om 
een bezoek te brengen aan de hutten der armen en daar hulp en troost 
te brengen. 
En hoe vaak zij haar gemaal ook bad en smeekte medelijden te hebben 
met het arme volk, 't mocht niet baten. 
Geen wonder dat de ruwe edelman diep werd gehaat, de vrome Machteld 
daarentegen de achting en liefde genoot van allen. 
In 't jaar 1096 toog ridder Albrecht met zooveel andere ridders en 
met vele zijner dienstbaren ter kruisvaart. 't Was niet zijn vroom-
heid, noch 't idealisme het H. Land gezuiverd te zien van de Turken, 
doch 't was zijn vechtlust slechts, die hem daarheen dreef. 
Voor 't landvolk, dat achterbleef, was nu 'n betere tijd aangebro-
ken en velen wenschten in stilte hun heer nooit weer te zien. 
Vier jaren verliepen. Daar komt het bericht, dat 't Leger der Kruis-
vaarders op den terugweg was en dat Albrecht spoedig op zijn kasteel 
zou wederkeeren. Albrecht keerde terug, maar verbeterd was hij niet. 
En 't leven ging weer zijn ouden gang. Nog meer dan vroeger werd 't 
arme volk verdrukt. Bij jachtpartijen vertrapten vurige paarden den 
oogst van vrijen en onvrijen en hoe ook Machteld en het landvolk bad 
en smeekte, de ridder bleef onvermurwbaar. 
Er zou redding komen. 
Weer werd een groot jachtfeest gegeven. Op den aangegeven dag en 
plaats van bijeenkomst kwamen van heinde en verre ridders met hun 
rossen en jachthonden en wilddrijvers toegestroomd en.'t jachtbe-
drijf ving aan. 
Daar, op 'n kale plek, aan den voet van 'n zwaren eik, te midden van 
't woud vond Albrecht een oud man slapende op een vunzig pak, 
"Luilak" zegt de ridder, "wat doe je hier in mijn bosch, op mijn ei-
gendom? Scheer je weg!" 
De man rees langzaam op en wilde heengaan. 
"Wat draag je daar in dien zak, zeker vlooien?" 
En hij steeg van het paard om den bedelaar te lijf te gaan. 
"Ja zeker, vlooien, maar vlooien voor Albrecht!" 
Meteen hij zoo sprak, maakte hij het pak open en duizenden en nog-
maals duizenden vlooien sprongen bij zwermen er uit en bedekten het 
gansche lichaam van den ongelukkigen ridder. 
Plof! - daar valt hij neer en sterft. En de bedelaar streek zijn 
hand over 't lijk en al de vlooien verspreidden zich in 't bosch 
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en .....  verdween. 
Sindsdien heette het woud: D'n Oeienbosch. 

(Het Oeienbosch, gelegen ten Z.O. van Knegsel tussen Veldhoven en 
Knegsel, aan het einde van de z.g. Moormanlaan, heeft zijn naam te 
danken aan de familie Geien, afkomstig uit België, die zich omstreeks 
1750 te Veldhoven vestigde en aan wie het vermelde bos in eigendom 
toebehoorde. "Oeienbosch" is dus geen verbastering van "Vlooien-
bosch".) 

II. DE VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DINGBANK ZEELST-VELDHOVEN-
BLAARTHEM. 

(vervolg) 

263. Z. 3-2-1616 blz. 103/1-2 

Roeloff Wouterss. draagt over aan Michiel Jorissen en diens zonen 
Jan en Anthonis een groesland, weiland en akkerland met daarop staan-
de woning in het Muggenhool te Zeelst (belendende percelen: Jan 
Janssen Staessen, Andreas Henricx, Roeloff Wouters, de halve Wal en 
de gemene straat) tegen de som van 225 gulden, te betalen half maart 
a.s. over drie jaar en een jaarlijkse rente van 6 gulden en 5 stui-
ver, eerste vervaldag half maart over een jaar. Bovendien mag Mi-
chiel Jorissen elk jaar midden maart 25 gulden of meer aflossen van 
zijn schuld, opzeggingstermijn een kwartaal tevoren. 

Schepenen: D. van Hooffve - Ariaen Janssen 

264. Z. 3-2-1616 blz. 103/3-5 

Peter Wouterss., broer van Roeloff (zie nr. 263), verzoekt Michiel 
Jorissen op grond van naderschap, het gekochte erfgoed aan hem over 
te dragen tegen vergoeding van alle door deze gemaakte kosten. Mi-
chiel erkent de naderschap en stemt toe, waarna Peter Wouterss., 
aangezien hij de goederen niet kan betalen, Michiel geheel en al in 
zijn plaats stelt en afstand doet van deze goederen. 

. Schepenen: Dierick van Hooffve - Ariaen Janssen 

265. B. 6-2-1616 blz. 104/1 

Anthonis Ariaen Smombers verklaart aan Goijardt A.(12mss vanden Buel 
schuldig te zijn een bedrag van 100 gulden en wel tegen een jaar-
lijkse rente van 6 gulden uit a) huis, hof en schuur te Blaarthem 
in de Broeckstraet (belendende percelen: Dierick Janssen, Peter 
Janssen), b) een beemd genaamd "De Groenstraet-Beempt" (belendende 
percelen: Dierick Peters, Dierick Janssen). 

Schepenen: Jan Claessen Henrick Jan Rutten 

266. 8-2-1616 blz. 104/2 

Anthonis Willemssen verklaart aan Catharijne dochter van Corstiaen 
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van Balen tot Lichtmis j.l. over drie jaar schuldig te zijn een be-
drag van 50 gulden tegen een interest van 3 gulden en 21 stuiver, 
opzegtermijn één maand tevoren. 

Schepenen: Ariaen Janssen - Dirck van Hooff 

267. 12-2-1616 blz. 104-107 

Rekening en verantwoording van Willem Janssen Steijmans als momber 
en van Abraham Dircx als toeziende voogd van de minderjarige Henrick 
Vaessen. 

Schepenen: Jan Jacobssen - Pauwels Mathijssen. 

268. Zo. -Ve. 13-2-1616 blz. 107/3-4 

Jan Henricx heeft verkocht en overgedragen aan zijn zwager Anthonis 
Anthonissen een stuk land in de Heijberch te Zonderwijck, dat hem 
van zijn ouders was aangestorven. Anthonis verklaart hiervoor schul-
dig te zijn 64 gulden, waarvan 20 gulden direkt en de rest op de 
Boxtelse kermis a.s.. 

Schepenen: Jan Jacops - Paulus Tijssen 

269. Zo. -Ve. 29-12-1615 blz. 107/5 

Lenart Diericks heeft als man en momber van zijn vrouw Sophia aan 
zijn zwager Jan Lenarts in erfrecht overgedragen een huis, schuur, 
bakhuis met het gehele "aangelach" aan het Broeck te Zonderwijck 
(belendende percelen: Dierick Hermans, Everart Artssen, de gemene 
straat, Anna Janssen en haar kinderen). De goederen zijn bezwaard 
met een jaarlijkse rente van 3 gulden 15 stuiver, te betalen aan de 
kinderen van Jacop Gerits en een half vat rogge aan de kerk van 
Veldhoven. 

Schepenen: Jacob Tielmans - Jan Jacobs. 

270. Z.-Ve. 29-12-1615 blz. 108/1 

Jan Lenartssen verklaart voor deze overdracht (zie nr. 269) aan 
Dierick Lenartssen schuldig te zijn de som van 136 gulden. 

Schepenen: Jacob Tielmans - Jan Jacobs 
{voldaan 9 maart 1617) 

271. 1-2-1616 blz. 108/2 

Wouter Henricx verklaart aan de minderjarige kinderen van Nijs Nijs-
sen en hun momber schuldig te zijn een bedrag van 100 gulden, af te 
lossen Lichtmis over drie jaar. De jaarlijkse rente bedraagt 6 gul-
den en 5 stuiver. 

Schepenen: Pauwels Tijssen - Jan Jacobs 

- 1-2-1616 blz. 10V3 

Henrick Peters verklaart aan de minderjarige kinderen van Nijs 
sen en hun momber schuldig te zijn 50 gulden, af te lossen Lichtmis 
over drie jaar. De jaarlijkse rente bedraagt 6 gulden en S stuiver 
per honderd. 
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Schepenen: Pauwels Tijssen - Jan Jacobs 

273. 1-2-1616 blz. 108/4 

Heijlwich, de weduwe van meester Jan Lijben, en Rut Rutten, verkla-
ren aard de kinderen van Nijs Nijssen of aan hun momber schuldig te 
zijn 100 gulden, af te lossen Lichtmis over drie jaar. De jaarlijk-
se rente bedraagt 6 gulden en 5 stuiver. 

Schepenen: Pauwels Tijssen - Jan Jacobs 

274. 2.-Ve. 10-9-1615 blz. 108/5 

Dierick Jacops heeft aan Jacop Tielmans in erfleen overgedragen een 
akker genaamd "de Zoeacker" in Zonderwijck (belendende percelen: 
Dierick Jacops, aan den Zoe Jan Jacops, Joost Bessens (?), Jonker 
Floris van Eijck). Dierick kan echter deze belening wederom lossen 
met 25 gulden. 

Schepenen: Jan Jacops - Pauwels Mathijssen 
(de belening werd 25-10-1625 teniet gedaan met 25 gulden door Die-
rick Jacops) 

275. 2-11-1615 blz. 108/6-109/1 

Jan Laureijssen heeft overgedragen aan Willem Henricxen een los-
brief van 2 Bossche mudden rogge, die hij in koop had verkregen van 
Lineus Jan Eelkens. 

Schepenen: Jan Jacops - Jacop Tielmans 

276. 7-1-1616 blz. 109/2 

Dierick Jacobs verklaart voor Dierick Peters een jaarlijkse pacht 
van 3 gulden te zullen betalen aan de Ulenborch op het klooster in 
Den Bosch, welke pacht Dierick Peters thans uit zijn erf moet be-
talen. 

Schepenen: Jan Jacops - Pauwels Mathijssen 

277. 7-1-1616 blz. 109/3 

Dierik Jacobs verklaart voor Dierick Peters te Den Bosch een jaar-
lijkse rente van 7 vaten rogge aan het kapittel te zullen betalen 
uit een meerdere van 8 mudden rogge welke rente Dierick Peters thans 
aan het kapittel betaalt, zodat Dierick Peters en zijn goederen on-
belast zullen blijven totdat Dierick Jacobs aan Dierick Peters een 
bedrag van 50 gulden zal hebben betaald. Eerste vervaldag van de 
pacht is Lichtmis 1617. 

Schepenen: Jan Jacops - Pauwels Mathijssen 

278. Zo.-Ve. 15-2-1616 blz. 109/4 

De schepenen van Oirschot: Pauwels Mathijssen, Jan Jacobsen en Jacob 
Tielmans, de burgemeesters Michiel Nijssen en Jan Henricx, de kerk-
meesters Jan Nijsen en Goijart Martens, de H. Geestmeesters Corstiaen 
Laureijssen en Jan Willemssen, presenterende het corpus van Veldhoven, 
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hebben beloofd aan de H. Geestmeesters (Corstiaen Laureijssen en Jan 
Willemssen) ten behoeve van de armen een jaarlijkse rente van tien 
gulden (eerste vervaldag Lichtmis a.s.) van een kapitaal verschuldigd 
aan de kinderen van Nijs Nijssen ad 275 gulden, met welke betalings-
belofte een vroegere schuld van 100 gulden d:d. 12-5-1608 is gekas-
seerd. 

279. Zo.-Ve. 15-2-1616 blz. 110/1 

Wouter Lijbertssen heeft aan de provisoren van de armen beloofd een 
jaarlijkse rente van 3 gulden en 21 stuiver (eerste vervaldag Licht-
mis a.s.). Deze rente is aflosbaar met 50 gulden, en hiermede is ge-
kasseerd een belofte d.d. 18-2-1612. 

Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacobs 
(gekasseerd 2-2-1665) 

280. Zo.-Ve. 15-2-1616 blz. 110/2 

Henrica (dochter van Dierick Henricx, weduwe van Art Jacobs) en Jan 
Jacobs, momber van haar kinderen, hebben aan de provisoren der ar-
men beloofd en wel op de goederen van de genoemde onmondige kinderen 
een jaarlijkse rente van 2 gulden, vervallende op de feestdag van 
St.-Jan Baptist. Deze rente kan worden gelost met 32 gulden. Hier-
mede is een belofte van 5-6-1608 gekasseerd. 

Schepenen: Pauwels Mathijssen - Jan Jacobs. 

III. DE NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN SCHEPENEN, BURGEMEESTERS, ARM-
MEESTERS, KERKMEESTERS, ZETTERS EN NOTABELEN DER IN DE DINGBANK 
VAN ZEELST-VELDHOVEN-BLAARTHEM VERENIGDE DORPEN. 

(vervolg) 

234. Z. 29-6-1781 2/109v 

Joachim Geene, schepen, Dirk Senders en Remisius Tops, burgemeesters 
van Zeelst, kommitteren en autoriseren de schepen Joost van Breda, 
om op de door de stadhouder van de kwartierschout van Kempenland 
uitgeschreven vergadering te Eindhoven op 2 juli a.s. te verschijnen, 
om met de andere gekommitteerden van Kempenland te delibereren en te 
besluiten. 

Getekend: J. Geene, Dirk Senders, Remisius Tops, sekretaris 
Brocx. 

235. B. 30-6-1781 2/110r 

Franciscus van der Leen, schepen, en Jacobus van Baarschot, burge-
meester te Blaarthem, kommitteren en autoriseren de schepen Peter 
Baselmans, om op de door de stadhouder van de kwartierschout van 
Kempenland uitgeschreven vergadering te Eindhoven op 2 juli a.s. te 
verschijnen en met de andere gekommitteerden van Kempenland te deli-
bereren en te besluiten. 
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Getekend: Jacobus van Baarschot, F. van der Leen, sekretaris 
Brocx. 

236. Z.B.M. 10-7-1781 2/110v-111r 

Vergadering van de regenten der dorpen Zeelst, Blaarthem en Meerveld-
hoven te Zeelst, waarbij naar aanleiding van het rekwest van Veldho-
ven aan de Ho.Mo. om het Broek van Veldhoven tussen deze gemeente en 
de gemeenten van Zeelst, Blaarthem, Meerveldhoven en Gestel te ver-
delen, wordt besloten een antidotaal aan de Ho.Mo. te presenteren. 

Getekend: J. Geene, J. v: Breda, A. Booms, Cornelis Biesen, Pe- 
ter Baselmans, F. van der Leen, Remisius Tops, G. van Breugel, 
Jan van Nunen, Hendricus van der Heijden, Jan Baselmans, Hen- 
drik van Dinter, Jacobus van Baarschot, W. van Baarschot, Hen- 
drik van Dommelen, Jan van Bers, Dirk Senders, sekretaris Brocx. 

237. V. 21-7-1781 2/111v-112r 

Vergadering van president, schepenen, burgemeesters, zetters en 
armmeesters van Veldhoven inzake de verdeling van het Broek van 
Veldhoven onder de dorpen Veldhoven, Zeelst, Meerveldhoven, Blaar-
them en Gestel. '1r. Willem Cornelis Ackersdijck te 's-Hertogen-
bosch, die gemachtigd was om het bewuste rekwest aan de Ho.Mo. op 
te stellen, werd intussen benoemd om het Comptoir der Domeinen van 
Brabant waar te nemen en zou uit dien hoofde bedenkingen kunnen heb-
ben om het rekwest te koncipiëren. Door de vergadering wordt de 
schepen van Heijst aangewezen, zich ten spoedigste naar Mr. Ackers-
dijck te begeven, alle desbetreffende papieren van hem over te ne-
men en deze kwestie door een andere advokaat naar zijn keuze te 
doen afhandelen. Er wordt op spoed aangedrongen. 

Getekend: A. van Meurs, J. van Heijst, J. Fabri, Jan Liebregs, 
A. van der Linden, C. v.d. Eijnden, J. Mickers, J. v. Zon, se-
kretaris Brocx. 

238. V. 3-8-1781 2/112v 

Anthonij van Meurs en Jacobus van Heijst, schepenen te Veldhoven, 
kommitteren hun medeschepen Jacobus Fabri, om zich op 25 augustus 
a.s. te 's-Hertogenbosch als pachter der gemene middelen over Veld-
hoven aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1781 tot 30 sep-
tember 1782. 

Getekend: A. van Meurs, J. van Heijst, sekretaris Brocx. 

239. Z. 10-8-1781 2/113r 

Joost van Breda, schepen, Dirk Senders en Remisius Tops, burgemees-
ters van Zeelst, kommitteren de schepen Joachim Geene, om zich op 
25 augustus a.s. te 's-Hertogenbosch als pachter der gemene middelen 
over Zeelst aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1781 tot 30 
september 1782. 

Getekend: Remisius Tops, J. v. Breda, Dirk Senders, sekretaris 
Brocx. 

• 
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240. B. 11-8-1781 2/113v 

Peter Baselmans, schepen, en Jacobus van Baarschot, burgemeester van 
Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om zich op 
25 augustus a.s. te 's-Hertogenbosch aan te dienen als pachter der 
gemene middelen voor de periode van 1 oktober 1781 tot 30 september 
1782. 

Getekend: Peter Baselmans, Jacobus van Baarschot, sekretaris 
Brocx. 

241. V.Z.B. 30-5-1782 2/114 

Vergadering van president en schepenen der dingbank van Veldhoven, 
Zeelst en Blaarthem, naar aanleiding van de resolutie van de Ho.Mo. 
van 13 mei j.l. om maandelijks een bidstonde te houden, om de wapen-
zegen af te smeken in deze oorlog tegen de vijanden der republiek. 
Besloten wordt, deze bidstonde vast te stellen op de eerste woensdag 
van de maand, te beginnen met 5 juni a.s. en de predikanten van 
Véldhoven, Zeelst en Blaarthem hiervan in kennis te stellen. De bid-
stonde zal worden gehouden van 5 tot 6 uur na de middag. Gedurende 
dit uur is het verboden enig handwerk, nering, tappen, balspel (e.d.) 
te doen. 

Getekend: A. van Meurs, Peter Baselmans, F. van der Leen, J. 
Geene, J. v. Breda, J. v. Heijst, H. Ross, sekretaris Brocx. 

242. V. 27-6-1782 2/115r 

Jacobus van Heijst en Hendrik Ross, schepenen van Véldhoven, kommit-
teren en autoriseren Anthonij van Meurs, president-schepen van deze 
dingbank, om op de ordinaire jaarlijkse vergadering op 4 juli a.s. 
te Eindhoven te verschijnen, om met de andere gekommitteerden van 
Kempenland te delibereren en te besluiten. 

Getekend: J. van Heijst, H. Ross, sekretaris Brocx. 

243. Z. 28-6-1782 2/115v 

Joost van Breda, schepen, Corstiaan Eliëns en Hendricus Coppelmans, 
burgemeesters van Zeelst, kommitteren en autoriseren de schepen Joa-
chim Geene, om op de jaarlijkse kwartiersvergadering van Kempenland 
te Eindhoven op 4 juli a.s. te verschijnen, om met de andere gekom-
mitteerden van Kempenland te delibereren en te besluiten. 

Getekend: J. v. Breda, H. Coppelmans, C. Eliëns (kan niet schrij-
ven), sekretaris Brocx. 

244. B. 29-6-1782 2/116r 

Peeter Baselmans, schepen, en Mattijs Krooijmans, burgemeester van 
Blaarthem, kommitteren de schepen Franciscus van der Leen, om op de 
jaarlijkse vergadering van het kwartier Kempenland te Eindhoven op 
4 juli a.s. te verschijnen, om met de andere gekommitteerden van 
Kempenland te delibereren en te besluiten. 

Getekend: Peter Baselmans, M. Krooijmans, sekretaris Brocx. 
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245. V.Z.B. 1-7-1782 2/116v-117 

Jacobus Fabri toont aan president en schepenen der dingbank Veldhoven, 
Zeelst en Blaarthem een kommissie van de Staten-Generaal, waarbij na 
het verzochte en verkregen ontslag van Joost Hendrik Fabrij als vor-
ster en gerechtsbode der dingbank van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, 
als opvolger van deze wordt aangewezen Jacobus Fabri, wonende te Veld-
hoven, zijnde (zoals vereist) van de Gereformeerde religie, vroom en 
bekwaam. De voorgeschreven eed dient hij af te leggen in handen van 
de hoogschout der Meierij of diens substituut. De hoogschout en die 
van Blaarthem, Veldhoven en Zeelst worden verzocht de nieuwe oorster 
en gerechtsbode te aanvaarden en in de uitoefening van zijn ambt 
niet te hinderen. 

246. V. 29-8-1782 2/118r 

Anthonij van Meurs en Hendrik Ross, schepenen van Veldhoven, kommit-
teren de schepen Jacobus van Heijst, om zich op 2 september a.s. te 
's-Hertogenbosch als pachter van de gemene middelen aan te dienen 
voor de periode van 1 oktober 1782 tot 30 september 1783. 

Getekend: A. van Meurs, H. Ross, sekretaris Brocx. 

247. Z. 30-8-1782 2/118v 

Joachim Geene, schepen, Corstiaan Eliëns en Hendricus Coppelmans, 
burgemeesters van Zeelst, kommitteren de schepen Joost van Breda, 
om zich op 2 september a.s. te 's -Hertogenbosch als pachter der ge-
mene middelen voor Zeelst aan te dienen voor de periode van 1 okto-
ber 1782 tot 30 september 1783. 

Getekend: J. Geene, Hendrik Coppelmans, Corstiaan Eliëns (kan 
niet schrijven), sekretaris Brocx. 

248. B. 31-8-1782 2/119r 

Franciscus van der Leen, schepen, en Matthijs Krooijmans, burgemees-
ter van Blaarthem, kommitteren de schepen Peeter Baselmans, om zich 
op 2 september a.s. te 's-Hertogenbosch als pachter der gemene mid-
delen aan te dienen voor de periode van 1 oktober 1782 tot 30 sep-
tember 1783. 

Getekend: F. van der Leen, M. Krooijmans, sekretaris Brocx. 

249. B.G. 26-10-1782 2/119v-120r 

Vergadering van officier en schepenen van Blaarthem met de schepenen 
van Gestel als provisoren der parochiale kerk van Blaarthem. Aange-
zien het verval van kerk en toren te Blaarthem toeneemt, waarvan het 
onderhoud voor twee derde voor rekening van Gestel en voor een derde 
voor rekening van Blaarthem komt, en de onwilligheid van tiendheffers 
te Blaarthem (zijnde Willibrordus van de Ven, schepen te Eindhoven 
als testamentair-executeur des boedels Franciscus Hiacinthus Baron 
de Dongelberge, de erven Maria Magchtilda Baronesse de Bausel Doua-
riëre de Heusch en Matthijs van den Oever) ondanks aanmaningen tot 
het doen van reparaties blijft bestaan, wordt besloten een desbe- 
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treffend verzoek bij de Raad van State in te dienen, om de tiendhef-
fers te gelasten konform het plan en bestek van architekt Francis 
van de Weijer de nodige reparaties te doen verrichten. 

Getekend: J.W.D. de Jongh, Peter Baselmans, J.H.Fabri, L. Greeve, 
F. van der Leen, sekretaris Brocx. 

250. V.Z.B. 31-10-1782 2/120v-121r 

Vergadering van president en schepenen der dingbank van Veldhoven, 
Zeelst en Blaarthem inzake te houden bidstonden. De bidstonde wordt 
vastgesteld op de eerste woensdag van de maand van 9 tot 10 uur 
's morgens, te beginnen op 6 november 1782. Niet alleen de predikan-
ten zullen worden in kennis gesteld, maar alle ingezetenen via pu-
blikatie. 

Getekend: A. van Meurs, J. Geene, J. v. Heijst, H. Ross, J. v. 
Breda, F. van der Leen, sekretaris Brocx. 

251. V. 4-11-1782 2/121v-122r 

Vergadering van officier, schepenen en sekretaris van Veldhoven in-
zake het sluiten en opnemen der rekening van Jacobus van de Ven als 
kollekteur der gemene middelen van 1 oktober 1778 tot 30 september 
1779. Genoemde heeft het voordelige saldo van 129 gulden en 9 stui-
vers 6 penningen nog niet aan zijn opvolger Willem Jan Heijmans over-
gedragen. Hij wordt alsnog verzocht dit op 5 november a.s. te doen 
en wel op het raadhuis te Veldhoven. Blijft hij in gebreke, dan zal 
het bedrag door de deurwaarder gerechtelijk worden ingevorderd. 

Getekend: J.W. de Jongh, A. v. Meurs, J. v. Heijst, H. Ross, se- 
kretaris Brocx. 

252. V.Z.B. 14-11-1782 2/122r-124r 

Propositie van Hendrik Ross, schepen der dingbank van Veldhoven, 
Zeelst en Blaarthem, gedaan in de vergadering van het schepenkolle-
ge op 31 oktober 1782. Hendrik Ross werd herhaaldelijk door ingeze-
tenen te Veldhoven verzocht zijn invloed te doen gelden, om het 
Broek van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem niet langer te laten uit-
turven en bederven door het steken van turf en het bederven van het 
beste gras voor het vee. Tot zijn verwondering heeft hij vernomen, 
dat de onverschilligheid van zijn medeschepenen hierin was gelegen, 
dat zij niet in het bezit waren van het desbetreffende reglement van 
den Soeverein d.d. 25-9-1732 ten aanzien van de vroente van Veldho-
ven, Steensel, Sittert en Wolfshoeven. De Soeverein heeft zelfs 
enige soldaten op de vroente laten kwartier maken om de dieverij te-
gen te gaan. De schuld ligt volgens Hendrik Ross bij de regenten 
zelf. Hij ziet zich genoodzaakt, de vergadering te verzoeken de no-
dige maatregelen te nemen en de desbetreffende reglementen van de 
Soeverein in handen te krijgen. Hij stelt voor een kommissie uit de-
ze vergadering hiervoor te machtigen en eist, dat zijn propositie 
woordelijk te boek wordt gesteld. De vergadering besluit deze pro-
positie te registreren en in advies te houden. 

Getekend:A. v. Meurs, J. v. Heijst, F. van der Leen, J. Geene, 
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J. van Breda, sekretaris Brocx. 

253. V.Z.B. 28-11-1782 2/124r-125r 

Vergadering van Anthonij van Meurs, president, en de schepenen der 
dingbank Veldhoven, Zeelst, Blaarthem: Peeter Baselmans, Franciscus 
van der Leen, Joachim Geene, Jacobus van Heijst en Joost van Breda 
aangaande de propositie en beschuldiging van Hendrik Ross. Gesteld 
wordt, dat het Hendrik Ross niet onbekend zal zijn, dat reeds voor 
zijn aanstelling als schepen door de vergadering aan de sekretaris 
opdracht werd gegeven, bij de rentmeester-generaal der domeinen een 
kopie van de bewuste reglementen aan te vragen. Herhaaldelijk werd 
in de vergadering van de schepenen getracht een middel tegen deze 
praktijken te vinden. Men is er tot nu toe nog niet in geslaagd. Dat 
de vergadering onverschilligheid wordt aangewreven, kan echter niet 
worden geduld. Men besluit Ross op het matje te roepen om zich nader 
te verklaren. Een extrakt uit deze notulen zal aan Ross worden toe-
gezonden. 

Getekend: A. v. Meurs, Peter Baselmans, F. v.d. Leen, J. Geene, 
J. v. Heijst, J. v. Breda, sekretaris Brocx. 

254. V.Z.B. 12-12-1782 2/125v-128r 

Tweede propositie van de schepen Hendrik Ross aan zijn medeschepenen 
inzake het ruineren van de vroente te Véldhoven. Hij neemt van zijn 
woorden van 31 oktober j.l. niets terug. Volgens hem heeft zijn 
eerste propositie geen verdere explikatie nodig. Hij heeft niemand 
willen beledigen en acht zijn kollega's brave regenten en mannen van 
eer. Maar zij hebben zich volgens hem inzake de vroente werkeloos en 
onverschillig gedragen. Indien deze houding niet verandert, zal hij 
persoonlijk een rekwest aan de Soeverein richten. Hij verzoekt zijn 
kollega's zeer dringend, deze zaak ten spoedigste ter hand te willen 
nemen. Deze tweede propositie verzoekt hij ook woordelijk te willen 
inboeken en hem een kopie ervan te doen toekomen. 

Getekend: H. Ross. 

255. V.Z.B. 14-1-1783 2/128v-129r 

Vergadering van de schepenen der dingbank Veldhoven, Zeelst en Blaar-
them: Peter Baselmans, Franciscus van der Leen, Joachim Geene en 
Joost van Breda, binnen Zeelst, inzake de tweede propositie van de 
schepen Hendrik Ross over de vroente van Veldhoven, Zeelst, Meerveld-
hoven en Blaarthem. De sekretaris mag op kosten van Hendrik Ross al-
le op de vroente betrekking hebbende stukken voor genoemde kopiëren. 
Het zal de vergadering verder aangenaam zijn, indien de heer Ross de 
reglementen van de Soeverein inzake het gebruik van de vroente, die 
aan de vergadering niet bekend zijn, zou willen kommuniceren, om vol-
gens diens propositie de nodige maatregelen te kunnen nemen. Door 
schepenen, burgemeesters, zetters en armmeesters van Zeelst en Blaar-
them is besloten, met betrekking tot hun gemeenten aan de Ho.Mo. Raad 
van State een rekwest in te dienen inzake het advies van de heer Ross. 

Getekend: Peter Baselmans, J. Geene, J. van Breda, A. Borgers,  
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Hendrik van Dinter, 14. van Baarschot, M. Krooijmans, Hendrik van 
Dommelen, Jan van Nunen, Hendrik Coppelmans, Corstiaan Eliëns, 
sekretaris Brocx. 

IV. HET JAARKEURBOEK VAN DE VRIJHEID EN HEERLIJKHEID OIRSCHOT-BEST. 

(vervolg) 

Additie van 1664  
Alsoo tot nogh toe veele ongeregeltheden sijn ende worden gepleeght 
op den sabath des heeren en die niet naer behooren en wordt geviert, 
ende onderhouden, ende ten alderhooghsten nodich geacht wordt daer 
tegens te worden versien, soo wordt van wegens mijne heren schoute-
den ende schepenen deser Vrijheijt Oirschot bij desen wel expresse-
lijck verboden, dat voortaen geen herbergiers, brouwers, tappers, 
brandewijnvercoopers ofte eenige anderen en sullen venllogen des son-
daeghs onder ofte gedurende de predicatien, eenige gelaegen te set-
ten, wijn, bier, brandewijn ofte andere drancken te tappen onder wat 
pretext het oock soude mogen wesen op eereen peen van ses Carolus 
guldens t'elcke reijse te verbeuren bij die gene die het selve sul-
len komen te doen. 
Ende sullen alle die gene die des sondaeghs onder de predicatien 
worden gevonden, in herbergen ofte plaetsen, daer men wijn, bier, 
ofte brandewijn tapt, ende aldaer wijn, bier ofte brandewijn drincken 
verbeuren ider drije gulden, sonder dat sij lieden voor excuse ofte 
uijtvlught sullen mogen bijbrengen, dat zij lieden vanden weerdt of-
te weerdinne oft imandt anders sijn ofte werden beschoncken, waer 
mede oock weerden oft weerdinnen, haer niet en sullen mogen behelpen 
ofte ontschuldigen, wel verstaende niet te min dat de reijsende off-
te passerende persoonen van buijten de Vrijheijt incomende, hier on-
der niet en worden begrepen. 
Sullen mede voortaen. geene winckéliers, backeren ofte andere persoo-
nen eenige neringe doende des sondaeghs vermogen op haere vensters 
ofte thoonbancken voor stellen, ofte ten thoon setten, eenigerhande 
waeren, ofte kremerijen, broodt, vruchten ofte andere, die sij lie-
den te coop ofte veijl hebben, maer sullen gehouden veesen, hare 
winckels ende thoonvensters den geheelen dagh geslooten te houden op 
pene van ses Carolus guldens t'elcken reijse bij de contraventeurs 
te verbeuren. 
Wordt mede bij desen wel expresselijck verboden dat voortaen des son-
daeghs, gedurende de predicatien nochte onder de geboden niemant hem 
sal vervoorderen te kaetssen ofte den bal te slaen, te kegelen, ne-
gen kwijlen, met den bol te schieten, te trommelen ofte eenige ande-
re geraes te maecken, op pene dat een ijder, die daer tegens compt 
te doen, sal verbeuren ses Carolus guldens ende sullen de ouders en-
de vooghden, voor haere kinderen, ende meesteren voor haere dienst-
boden, moeten instaen, mits sullen dat vermogen van haere hueren af 
te trecken. 
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Wordt mede hier benevens een ider kennelijck gemaeckt, dat niemant 
woonende binnen dese Vrijheijt, ofte.in de naeburige plaetsen (12PT  
buijten, voortaen en sal vermogen des sondaeghs te coop te brengen 
ende onder de leijnde veij1 te setten, eenigerhande waeren, vruch-
ten ofte koopmansschen, hoe die oock souden mogen werden genaempt, 
op een pene van twelf Carolus guldens, máer die iets te koop ofte 
veijl heeft sal dat te merckt ende te coop brengen op den saterdagh 
als wanneer het daer toe den gewoonlijcken dagh is. 
Ende op dat alle dese voorsc. penen te beter ter executie sullen kon-
nen werden gebraght soo verclaeren mijn heeren schepenen die selve 
penen soo nu als dan die sullen comen te vervallen bij desen execu-
tabel ten behoeven van het officie. 
Aldus geordonneert, gearresteert bij 't collegie van heeren schepe-
nen, voor't officie verclaert de pene executabel volgens de voorsc. 
articulen, ende ten overstaen van heere schouteden en schepenen, den 
volcke meest onder den gebode vergadert sijnde, ter paije vanden 
raethuijse distinctelijck opgelesen ende vercondight op den lesten 
dach der maendt november ende geaffigeert den sesden daer aen vol-
gende, ende tot Best door den voster Felix Soetens gepubliceert en-
de geaffigeert opten sevenden dagh der selver maendt in desen jaere 
XVII. vier ende sestigh. 

(Aangezien de dag des Heren door vele ongeregeldheden niet meer 
naar behoren wordt gevierd, wordt door de schepenen verordend, 
dat herbergiers, brouwers, tappers en brandewijnverkopers zondags 
tijdens de predikatie geen drinkgelag mogen doen houden of wijn, 
bier, brandewijn en andere dranken mogen tappen. Overtreding 
wordt met 6 Carolusgulden bestraft. De drinkers (vreemdelingen 
of reizigers uitgezonderd) moeten een boete van 3 gulden betalen. 
Winkeliers, bakkers en anderen moeten zondags hun etalages ge-
sloten houden. Overtreders van deze bepaling worden eveneens met 
6 Carolusgulden beboet. Tevens is verboden, tijdens de predika-
tie te ballen, te schieten, te trommelen en ander lawaai te ver-
oorzaken. Ook hierop staat een boete van 6 Carolusgulden. Ouders 
en voogden zijn aansprakelijk voor hun kinderen en meesters voor 
hun dienstboden. Ten slotte mag op zondag onder de linde niet 
worden verkocht of geveild. Een desbetreffende overtreding wordt 
met 12 Carolusgulden beboet.) 

Afkondigingen:  

1667 - 1670 (elk jaar in april) 

Additie 1672: ACTE ENDE ORDONNANTIE VAN GEEN SCHAPEN OFT BEESTEN IN 
DE LUIJDEN HAER VELDEN TE HOEDEN OFT WEIJDEN SONDER 

BILLET VANDE EIJGENAER, ENDE VANDEN EEDE:   

Alsoo verscheijde klaghten wegen de schutteren deser Vrijheijt wor-
den gedaen dat sij luijden niet worden gemainteneert, ende als sij 
eenige beesten hebben geschudt, datter als dan dickmaels tegen de 
waerheijt wort geseijdt datter permissie was vande eijgenaers om al- 

daer de schaepen ofte beesten te hoeden etc., soo is 't goet gevon-
den bijde regeringe om daer tegens te versien, dat soodanige per-
missien niet en sullen valideren, ten waere deselve sChrifftelijek 
te vorens waeren gegeven bijde eijgenaers ten bijwesen van twee ge-
loofweerdige getuigen, ofte van dijen vanden eede, welcke permissie 
den scheper oft hoijder bij sigh sal moeten hebben aenstonts te ver-
thoonen aen den schutter, ofte sal dobbel schudtgelt verbeuren, son-
der conniventie. Item soo wanneer eenen schutter met eenen gesworen 
ofte ijmant vanden eede kan bewijsen datter schaepen oft beesten in 
een andermans landt oft veldt worden gedreven oft passantschewijse 
in't gaen oft weijden, schoon dije voorsc. schaepen oft beesten niet 
op der daet geattrapeert en worden maer ontiaeght worden, sulcx dat-
se op dien selven tijdt al is't op haer eijgen lapt sijn gevlucht, 
soo sullen niet te min verbeurt hebben het schudtgelt, ende daer en 
boven moeten betaelen en voldoen de schaede aende gebueren gedaen. 
Actum ende ter paije vanden raethuijse bij den voster Felix Soetens 
gepubliceert den 3en april 1672 ende alsoo als voorsc. goetgevonden, 
geraemt ende geordonneert bij heeren officier, schepenen en die 
vanden eede meest alle present. 

(Naar aanleiding van klachten der schutters, dat door veehouders 
bij het schutten van hun vee de leugenachtige verklaring wordt 
gegeven, dat de eigenaars der gronden permissie zouden hebben 
gegeven, om op hun grond schapen en koeien te hoeden, wordt thans 
verordend, dat een dergelijke permissie van nu af tevoren schrif-
telijk door de eigenaars moet zijn gegeven. Tevens wordt bepaald, 
dat ook voor vee, dat niet op heterdaad wordt betrapt, maar wel 
op of over andermans grond was gedreven en verjaagd, schutgeld 
zal worden gedist.) 

Afkondigingen:  

1679 (april) 
1681 - 1687 (elk jaar in april) 
1701 - 1743 (maart of april of mei) 
1762 - 1765 
1 780 - 1791 

HUN HOOGMOGENDE APPROBATIE OP VOORSC, JAARKEURE  

De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden allen den geenen die 
deezen zullen zien ofte hooren leezen salut. Doen te weeten, dat wij 
ontvangen hebben de ootmoedige supplicatie aan ons gepresenteert uit 
naam en van weegens de Regenten van de Vrij- en Heerlijkheid Oir-
schot quartiere van Kempeland, maijorije van 's Bosch, te kenre gee-
vende, dat voor reele honderde van jaaren herwaarts bij de drie stoe-
len, kerk ende Heilige Geest-meesteren derzelver Vrij- en Heerlijk-
heid genoempt en gearresteert is zeeker jaarkeurboek aan ons ver-
toond vervattende veele keuren en politique ordonnantie, die van im 
memoriale.tijden en als noch alle jaaren in de maand maart of april 
bij publicatie werd verkondigt strekkende tot goede politie en om de 

bar 
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gemeente te bewaaren bij hunne geregtigheeden en privilegien en om 
te straffen en tegen te gaan alle misbruiken die ter contrarie zou-
de moogen gepleegt worden met verzoek van onze approbatie en rati-
ficatie op de voorn. jaarkeuren op derzelver auchimentatie (?) addi-
tie en veranderinge daar inne van tijd tot tijd na gelegendheid van 
saaken gemaakt, wesen aangemerkt, soo is't dat wij naar voorgaande 
advies van den Raad van Braband resideerende alhier in den Hage den 
12 october 1718 hier op geformeert, en deliberatie daar op gevolgt 
goet gevende hebbe de voorsc. jaarkeuren te approbeeren en te rati-
ficeeren gelijk wij dezelve approbeeren en ratificeeren mits deezen, 
in soo verre dezelve niet contrarieeren aan de order resolutie of 
placaten door ons ofte voor den Raad van Staate geemaneert ofte nog 
te emaneeren, wille wij verstaan dat agtervolgt moeten worden, voor 
soo verre de voorsc. keuren daar meede niet overeen en koomen, las-
tende en beveelende daaromme allen ende een iegelijken die het zoude 
moogen aangaan hun hier na te reguleren sonder eenige oppositie ter 
contrarie op peene te incurreeren onze hoogste indignatie, want wij 
zulks bevonden hebben alsoo te behooren. Gegeven in den Hage onder 
het cachet van den Staat, de paraphure van den heer preesideerende 
in onze vergadering en de signature van onzen griffier op den 26 
october 1700 en agtien. Was getekend G.V. bussen. Lager stond ter 
ordonnantie van de hoog gemelde heere State Generaal, was getekend: 
F. Fagel. 

(Goedkeuring van de jaarkeuren der Vrijheid en Heerlijkheid 
Oirschot door de Staten-Generaal in 1718.) 

Hiermede mogen wij thans dit hoofdstuk over de oude jaarkeuren der 
Vrijheid en Heerlijkheid Oirschot-Best afsluiten. Onder hoofdstuk 
IV van CAMPINIA zullen in de komende 4 afleveringen worden behandeld 
de oude landrechten, het gewoonterecht en de gebruiken der Vrijheid 
van Oirschot-Best. Daarna kan aan belangstellenden op hun verzoek 
tegen een kleine geldelijke tegemoetkoming een alfabetische naam- en 
onderwerpsklapper aangaande deze jaarkeuren en landrechten worden 
geleverd annex een verklarende lijst van voor de leek minder ver-
staanbare Middelnederlandse woorden, verwijzende naar jaar, nummer 
en bladzijde der betreffende aflevering van CAMPINIA. 

V. a. DE OORKONDEN VAN BEST EN OIRSCHOT VANAF DE 14e EEUW 

b. DE VELDHOVENSE OORKONDEN (OERIE, MEERVELDHOVEN, ZEELST, VELD-
HOVEN, ZONDERWIJK) VANAF DE 13e EEUW 

c. OORKONDEN VAN BERGEIJK VANAF DE 14e EEUW 

d. OORKONDEN VAN BEERS VANAF DE 14e EEUW 

e. OORKONDEN VAN VALKENSWAARD (en Waalre) VANAF DE 14e EEUW 

Dit hoofdstuk wordt in de volgende aflevering voortgezet.  

VI. OUDE TOPONYMICA 

(vervolg) 

43. "Beers - Beerze" 

in Oostel-, Westel- en Middelbeers en Beerze als de naam van 
het riviertje. 

Hoewel bovengenoemde plaatsen buiten het rayon van het streekarchiva-
riaat "Noord-Kempenland" vallen,, wil ik ze in deze aflevering toch 
als eerste bespreken. Ik heb daar diverse redenen voor. De eerste is 
het.hierna te behandelen toponiem Spoordonk, en de tweede maar voor-
naamste reden is, dat ik wat verdere bekendheid wil geven aan wat 
A.P. de Bont hierover geschreven heeft in 'Mededelingen van de ver-
eniging voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde te 
Amsterdam" (jaargang 40, 1968 3-4, p. 197-200). 
Daar de loop van de Beerze bij de behandeling van zowel Beerze als 
Spoordonk belangrijk is, laat ik er hier een schetsje van volgen: 

• Spoordonk 

3 
Landgoed "De Baest" 

De grote Beerze kleine Beerze 
(De grote Stroom) (et klae Streumke) 

1) Westelbeers 
2) Middelbeers 
3) Oostelbeers 

De Bont wijst de etymologieën van Weijnen (barnende = het kokende 
water van de rivier) en die van Schemlfeld van de hand. Scheinfeld 
("Nederlandse Waternamen", p. 104) wil als eerste lid mnl. bere = 
modder, slijk, ndl. "beer = mest" zien. Hij zegt: "Dit Noordbrabant-
se water is klaarblijkelijk genoemd naar de modder of de mestkleur." 
De Bont geeft hiertegen de volgende argumenten: 
1) Het woord beer = mensendrek is in de Kempen weinig bekend, het 

gewone woord was "huiskesmes". Voor modder heeft men andere woor-
den. 

2) Scheinfeld houdt geen rekening met het feit dat de ee in Beerze 
dialektisch niet ee re./ maar ae [.§..], een klank tussen de ee en 
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aa in, klinkt. Dit is op zich al een voldoende bewijs, dat Beer-
ze niets met beer te maken kan hebben. 

De Bont verklaart -beers, Beerze als een dialektische ontwikkeling 
uit berne, een van de vele varianten van borne = bron: born, borren, 
boorre, Berne, bern, barn. In berne  d.i. bgine rekte klinker 
voor r + dentaal. Van deze rekking van a voor r + dentaal bestaan 
vele voorbeelden, de Bont noemt er geen, maar in Schtinfelds "Histo-
rische Grammatica" p. 65 staan als parallellen Gotisch garda (=stal) 
gaard; Gotisch daura-wards>deurwaarder. 
De overgang tarne:›Marn is hiermee verklaard. 
In het Kempisch dialekt bestaat nog een andere klankwet die in 
Mrne>beers gewerkt heeft, namelijk rn>rz(rs) in auslaut. Ook hier-
van bestaan parallellen. De Bont noemt ze op pag. 170 van zijn "Dia-
lect van Kempenland" I: kerne (=steen van steenvrucht)>ktrs mv. 
Iderze(n); twernen>twarze(n), (twijnen) en b.v. nog Deurre (pin)>. 
Dijrze. 
Van deze ontwikkelingen bron>berne>be.rnt>be.rs>PIn Middelbeers 
etc. geeft de Bont een bijzonder treffende parallel uit het Engels. 
In zijn "English Placename Elements" (1956) geeft Smith als beteke-
nis van het oudengelse burna: "a spring a stream". Als voorbeelden 
van dat burna in plaatsnamen noemt hij: Eastburn, Westbourne en 
Melbourne (mei e middel). 
Toen eenmaal de naam van de rivier De Beerze op de nederzettingen 
was overgegaan, had men nieuwe benamingen voor het water nodig en 
ontstonden: "De grote Stroom" en "De kleine Stroom". Van deze over-
gang bestaan talloze voorbeelden, zie o.a. "Campinia" lste jaargang, 
april 1971, p. 46, waar gewag gemaakt wordt van de Oerlese gehuch-
ten "De grote en De kleine Vlut" die hun naam ontlenen aan de Vliet 
(=Vlut), later De Loop genoemd. Zie verder  onder Spoordonk. 

44. "Spoordonk" 

45. "Langdonk" 

Even ten noorden van de plaats waar op het landgoed "de Beest' De 
kleine Beerze en De grote Beerze samenstromen, ligt aan de Beerze: 
Spoordonk (gemeente Oirschot). 
Over de donknamen is veel geschreven. Ook in "Campinia" is al eens 
een donknaam behandeld namelijk Elsdonk (zie "Campinia" eerste jaar-
gang, juli 1971, p. 88, no. 7) en daar is dit in het zuiden veelvul-
dig voorkomende achtervoegsel eigenlijk al voldoende toegelicht. 
Gijsseling "Toponymisch Woordenboek" I, p. 279, geeft, zoals de 
meeste anderen, als betekenis: "germ. m. dunga: zandige opduiking in 
moerassig terrein". Het is echter interessant te wijzen op de bete-
kenisontwikkeling van het woord donk, zoals de Vries "Nederlands 
Ethymologisch Woordenboek" p. 126 die geeft: "en moet uitgaan van. 
mest, mesthoop (mnl. donge, donge = mest, vuil). Tacitus bericht in 
zijn "Gérmania" en ook Plinius doet dat in zijn werk, dat de Germa-
nen onderaardse vertrekken als voorraadruimten voor de warmte met 
mest bedekten. Deze ruimten werden ook voor het weven gebruikt en zo 
kon de betekenis "vrouwenvertrek" (rnnl. dons) optreden. Op het erf 
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tekende zich dit halfonderaardse vertrek als een heuveltje af; naar 
voorbeeld hiervan kon men ook lage zandopduikingen in een venig ge-
bied op dezelfde wijze benoemen. De betekenis moeras die donc ook 
heeft, kan beinvloed zijn door een ander woord, namelijk "dank" dial. 
dunk = vochtig." 
De oudste vindplaats (zie Gijsseling I p. 279) van een donknaam is 
in een kopie van een dokument uit 741, namelijk van Donk bij Hasselt. 
Dit donk wordt in latere geschriften genoemd insula reéiland) Donc  : 
ecclesia de Dunek, .... locus in quo stat solitarius est et amenus, 
utpote circumfluente eum aqua navigifera, et arcentibus ab eo latis 
paludibus omnem viam, excepta -ma studio potius quam natura facta. 
(De plaats waar ze staat is eenzaam en lieflijk, want die plaats 
wordt door een bevaarbaar water omgeven en uitgestrekte moerassen 
maken iedere weg vanaf die plaats onmogelijk met uitzondering van 
een, die meer door mensenhanden dan door de natuur gemaakt lijkt.) 
Ik geef dit uitvoerige citaat, omdat de oude situatie van Spoordonk 
aan dit "insula Dunc" doet denken. Er is namelijk in het rijksar-
chief in Den Bosch een met de hand, zeer primitief, getekende kaart 
uit 1619. Met behulp van de gegevens op deze kaart is het aanneme-
lijk te maken, dat we in donk  van Spoordonk, natuurlijk met een 
"zandige opduiking in moerassig terrein" te maken hebben, maar dat 
we toch ook als bij het bovengenoemde "Donc" aan een eiland mogen 
denken. Dit geldt ook voor Langdonk, waarvan het eerste lid natuur-
lijk wei duidelijk is. 
De tekening op bladzijde 69 moge de situatie verduidelijken. 
Uit deze kaart valt af te lezen, dat er tussen De kleine AA en De 
grote AA sprake is van een eiland. En dat Langdon geheel op dat 
eiland gelegen is. Spoordonk is het gebied langs de weg naar Oir-
schot, maar ligt voor een gedeelte in ieder geval op dat eiland. 
Wie 1-4 een wandeling probeert te maken op de linker oever van de 
Beerze (De grote AA) loopt vast in de drassige weiden (moerassen) 
maar bespeurt van De kleine AA niets meer. Ook op een stafkaart: 
"Eindhoven 51 Door overdruk gereproduceerd in 1886" is van De klei-
ne AA niets meer te zien. 
Op een kaart van kort na + 1650 staat huize "Ten Bergen genoemd het 
"Casteel te Oirschot", tussen De grote en Be kleine AA" op het ei-
land derhalve. Op de kaart van 1619 ligt op het eiland "Hoeve de 
Vloete des Heren van Oirschot". Let ook op de kapel van "De Heilige 
Eijck". Verder blijkt uit deze kaart dat Spoordonk "verhuisd" is en 
meer naar het oosten is komen te liggen. De oorsprong van Spoordonk 
echter ligt bij en op het eiland donk tussen De grote en De kleine 
AA. 
Wat nu het eerste element Spoor  betreft het volgende. Het woord 
spoonceidg* sp(h)er wordt omschreven als "met de voet wegstoten" 
voor het geren. misschien eerder "zich zijwaarts afzetten": ik geloof 
dat met deze betekenis hier alleen maar te fantaseren valt. De Vries 
"Nederlands Ethymologisch Woordenboek" p. 682 zegt er verder van, 
dat het woord thuishoort in de bedrijvigheid van het bouwen en ver-
wijst dan naar spar (p. 672) e balk. 
Het woord duidt oorspronkelijk het gevorkte einde van een boomstam, 
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aan waarin de dakvorst rustte, en bij verbeterde bouwtechniek het 
spantenpaar. Het idg* sp(h)er schijnt dan ook bijzonder voor werk-
zaee,ileden in het primitieve bos- en bouwbedrijf gebruikt te zijn. 
rnee zonder twijfel Spoordonk vanuit Oirschot is "gesticht", ge-
tuige de vele bezittingen aldaar van de heren van Oirschot lijkt me 
de verklaring: "het eiland of de hoogte waarop gebouwd werd" niet 
onmogelijk. 
Onder Beers (43) staat te lezen, hoe de behoefte ontstond beken en 
rivinrtjes waarvan de namen op de nederzettingen waren overgegaan, 
opnieuw te benoemen. Op nevenstaande kaart treffen we een "gemeyn-
te" aan Beersvelt, als die naam ontstaan is zoals Oostel-, Westel-
en Middelbeers ontstaan zijn, dan zijn de namen De grote AA en De 
kleine AA gegeven aan de riviertjes, zoals De grote Stroom en De 
kleine Stroom aan de Beerze, maar zeker is dat niet. 
Op de eerste plaats kan Beersvelt ook wel naar analogie van het na-
burige Middelbeers benaamd zijn. Ik geloof dit te meer daar de wa-
ternaam AA<gotisch alt latijn aqua = water, "het meest typische 
grondwoord is": Schtinfeld "Nederlandse Waternamen" (p. 139). De al-
gemene verbreiding wijst op hoge ouderdom. 
Het is dus helemaal niet onmogelijk, dat AA hier ouder is dan Beer-
ze. We weten echter niet hoe oud de naam Beerze is en waar die ont-
staan is. De namen van beken verschillen sterk van plaats tot 
plaats. Zo komt op de genoemde stafkaart naast de naam Beerze voor: 
De grote Stroom, of Smal Water en Stroom zonder meer. Een ding is 
zeker, dat deze kaart een grote en kleine AA toevoegt aan de verza-
meling van Sch6nfeld. Op p. 139 zegt hij: "Voorbeelden van thans 
verdwenen A's in de middeleeuwen zijn .....  de "Spoordonkse AA" 
noemt hij daarbij niet. 
Ten slotte blijft er nog een moeilijkheid en dat is de naam "Vloote" 
is Vliet. Ook onder Beerze is gewezen op het overgaan van deze beek-
naam op de nederzetting aan de oever (Oerle : De Vlut). Dit zou er 
dan weer op wijzen, dat de eerdere benaming voor de AA de Vliet ge-
weest moet zijn! De oplossing van deze puzzel is alleen mogelijk als 
we beschikken over meer gegevens. 
Op genoemde kaart uit 1619 kom ik in latere afleveringen nog terug. 

46.  "Zonderwijk" (gemeente Veldhoven) 
In het eerste nummer van "Campinia" (april 1971) p. 10, in zijn ar-
tikel "Enige facetten uit het verleden van Veldhoven" bespreekt W.K. 
ook Zonderwijk. Dij zegt daarvan: "De bakermat van Veldhoven was 
waarschijnlijk Zonderwijck. V66r 1650 sprak men alleen van Zonder-
wijck-Velthoven en in een oude akte van 1297 is er alleen sprake van 
"Sonderwijck". Deze naam komt in zeer van elkaar afwijkende spellin-
gen voor. Als derde lettergreep treft men aan: wijt, wiijc, wik, 
wick, viic, vic etc.. Deze lettergreep wordt afgeleid van het Latijn-
se woord "vicus", hetgeen betekent gehucht of wijk." 
Hierbij enige toelichtingen. 
Gijsseling "Toponymisch Woordenboek" acht "wika" (m) ontstaan uit 
het Latijnse vicus = straatdorp. De betekenis ontwikkelt zich tot 



-71 - 

handelsnederzetting. Het is zeer aannemelijk dat we in Zonderwijk 
met deze laatste betekenis te doen hebben. Immers in het oude Zon-
derwijk kwamen de wegen naar Den Bosch en Antwerpen samen. De straat-
namen Antwerpse baan en Bosse baan herinneren daaraan nog. 
Een bijzonderheid is het eerste lid "Sunder", dat Moerman "Nederland-
se Plaatsnamen" p. 214 vertaalt met "gereserveerd bos, banwoud", ter-
wijl hij ook wijst op Sunder (ohd) = zuiden. Mijns inziens heeft 
Sclkinfeld (Historische Grammatica p. 26) wel bewezen dat Zonder de 
oude vorm van zuid is en een uitzondering op de klankwet die luidt, 
dat het Nederlands in tegenstelling tot het Engels de nasalen voor 
s, d en." handhaaft. Vergelijk: 

engels : mouth - nederlands: mond 
ether - ander 
tooth - tand 
goose - gans 

Naast South zouden we dus moeten verwachten sad. We treffen deze vorm 
alleen aan in plaatsnamen b.v. Zundert, Zonderveld. Het sterkste argu-
ment van Schemifeld dat we in Zonder met zuid te doen hebben, is de 
Duitse parallel Kalten - Sundheim naast Kelten - NOrdheim. 
Misschien heeft Zonderwijk het element zuid te danken aan het feit, 
dat het ten zuid-oosten van het belangrijke Oerle lag. Waarschijn-
lijker lijkt me, dat het te maken heeft met de ligging aan de weg 
N-Z Den Bosch-Antwerpen. 

Oerle, mei 1973 
J.A.J. van den Bosch 

VII. GENEALOGICA 

1. HET GESLACHT VAN DOOREN  van 1686 af 
(Gegevens, verzameld uit de doopboeken respektievelijk geboorte-
registers van Veldhoven, chronologisch geordend per ouderpaar.) 

JOANNES JACOBI VAN MOREN X ADRIANA GIJSBERTI SENDEPS 
2-10-1686 Joanna get. Chr.Gijsbers, Jacomina van 

Dooren 
14- 6-1690 Joannes Andreas van Dooren, Joanna 

Senders 
21- 2-1692 Joanna Jeannes Lucas, Ida Gijsberts 
9- 2-1694 Catharina Mathias Driessen, Joanna Jacobs 

THEODORUS FRANSSEN VAN DOOREN X HELENA THEUNIS 
31-10-1692 Joanne get. Laurentius Dircks, Maria Theu- 

nis 
12- 5-1695 Laurentius Fr. Theod. van Dooren, Cath. 

Peters 
16- 7-1697 Marinus Antonius Tielens, Margar. 

Franssen 
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LeANCISCUS THEODOR' VAN WO- 
W, X MARGARETHA JANSSEN 
11- 3-1694 Jeannes gat. Joannes Fr. Janssens, Maria 

Peters 
11- 3-1694 Christina Jeannes Fr. Janssens, Maria 

Peters 
6- 6-1695 Joannes Jodocus Franssen, Cecilia 

Janssen 
7- 3-1697 Cuilielmus 1 1 Hubertus Claessen, Maria Peters 
5-10-1700 Franciscus 11  • Petrus Adams, Maria Dircks 

ARNOLDUS MARCELLI VAN DOREN X CATHARINA JOANNIS JANSSEN 
8-10-1694 Maria get. Henricus Marcellisse, Guilielma 

Cornelissen 
3-12-1696 Gisberta Reijnirus Peters, Cath. Hen- 

dricx 
22- 1-1700 Walterus t, A.J. Joosten, Cath. Theunissen 
9-12-1703 Guilielmus 11 Corn. Janssen, Maria Franssen 

28- 6-1707 Marcellis /1 Marc. Hendricks, Merg. Pauwels 

JOANNES FRANCISCI VAN DOREN X JOANNA JOANNIS BASELMANS 
26- 1-1697 Elisabeth get. Petrus Rijckaarts, J.Fr.v. Do- 

ren 
23- 4-1699 Antonia rt Guil. Mart. Simons, G.J. Beij- 

sen 
12-10-1701 Joanna A.J. Baselmans, Maria Pauwels 
23- 2-1704 Franciscus 11 J.Guil. Senders, J.F.v. Doren 
JACOB VAN DOREN X JACOBA ......................  
25-12-1704 Anton get. Michael Arnolds, IJken Th. Tops 
26- 9-1711 Elisabeth 11 Jan van Doren, IJken E.v. Ves- 

sem 
8- 2-1714 Johanna 11 J.B. Cleijmans, Anna Simons 
20- 2-1715 Francisca 11 IJken Thomassen, Anneken Hij- 

mans 
20- 2-1715 Johanna Jan Cleijmans, Frans Cornelis- 

sen 
8- 5-1718 Anna Jan Goijnens, Francisca Jacobs 

JACOB VAN DOREN X WILHEIMA ........  

27- 1-1709 Petronella get. W.F. Cornelissen, J A.J. v. 
Vossen 

Jacobus 11 Arnold v.d. ...., Elisabeth 
Aerts 

ARNOLDUS MARCELLI VAN DOREN  X ELISABETHA JANSSEN 
21-10-1713 Joanna get. G. Theunissen, Maria Driessen 
JOANNES JOANNIS VAN DOOREN X ELISABETHA DRIESSENS 
5- 6-1713 Joanne get. G. Heijmans, Engelberta Dries- 

sens 
7- 5-1715 Alegunda Aegidis Driessen, Cath. J. 

Heijmans 
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24-12-1734 Johanna get. Jan Janssen, M.J. v. Dooren 
4- 2-1737 Catharina Adriaen Tops, Hendrika v. Doo- 

ren 
28- 3-1739 Jacoba Anton v, Dooren, Petr. Jansen 
23- 4-1742 Johannes Adriaen Tops, Cath. Anthonissen 
6- 2-1744 Frans Jan Peters, Anna van Dooren 

FRANCISCUS VAN DOREN X HELENA BEIJSENS 
9-12-1727 Adrianus get. Anth. v.d. Veken, Joanna Bij- 

sens 
27- 3-1730 Joanna Joannes Bij sens, Magdalena 

Bijsens 
17-11-1732 Joannes Jacobus Bijsens, Elis. Bijsens 

(wordt vervolgd) 

2. Genealogie BEERENS en LEENHOUWERS 
(Samengesteld door A.A.F.M. Beerens, Ruijs de Beerenbrouckstraat 
51, Vlissingen) 

Zie: Hoofdstuk XI: Lezers leveren hun bijdrage, nr. 3, blz.94 

VIII. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT 
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW. 

(vervolg) 

17.  "Klooster Bleijendael" 

De lijst van onroerende monumenten der gemeente Oirschot geeft om-
trent dit klooster de navolgende omschrijving: "Tot het Carmelites-
senklooster Blij endaal behorend ouder huis met topgevel met vlech-
tingen; ramen met kleine roedeverdeling, het huis wellicht nog XVIIe 
eeuws. Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architektuur en 
van oudheidkundige waarde." 

De verpondingsregisters van de hertgang Kerkhof uit de 17de, 18de en 
19de eeuw vermelden de volgende eigenaars respektieveli.jk bewoners. 

A. SILVESTER LINTERMANS 1644 
"Huijs, hoff en aenstede, alwaer de religieusen in 
sijn woonende" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 80 Br  

B. MR. AERNOLT FEIJ (door verkrijg van Silvester Lintermans) 1672 
"Huijs, hoff en aenstede mette huissingen, daer de 
religieusen in gewoons hebben" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 53 Br  

C. JOHANNES VAN WANEL (gehuwd met Maria Feij) 
"Huijs, hoff en aenstede mette huissingen, daer de 
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3- 5-1717 Joannes get. 
27- 5-1719 Aldegundis 11 

14- 7-1721 Andegrisina 
17-10-1723 Henricus 

20-10-1728 Theodorus 

ROLAND (RUDOLPH) VAN DOREN X 
9- 6-1714 Mechtildis get. 

15- 5-1717 Peter 
28- 2-1720 Christofora 

JAN PETRI VAN DOREN X 
22- 8-1716 Peter get. 
2- 8-1718 Mechtildis 

28-10-1720 Barbara 
16-11-1722 Helena 

PETRUS JAN VAN DOREN X 
3- 7-1717 Anthonius get. 

12- 4-1720 Joanna Maria 
11 

3- 9-1722 Joanna 
11 

12- 3-1725 Catharina 
16-10-1727 Adriana 

/g 

JAN VAN DOREN X 
21- 1-1722 Joanna Elisabeth get. 

MARCELLUS VAN DOREN 
8-11-1722 Aldegundis 
14- 5-1724 Leonardus 

13- 7-1726 Henrica 

5- 9-1728 Jacoba 
27- 4-1730 Leonardus 
17-12-1738 Anthonius 

JOANNES VAN DOREN 
30- 5-1726 Aegidius 

JACOB VAN DOOREN 
10- 6-1727 Jacobus 
24-10-1728 Johannes 
29- 9-1730 Hendrik 

30-10-1732 Maria  

Petrus Driessen, Maria Peters 
Joannes Driessen, Catharina 
Jans 
Joannes Senders, Helena Senders 
Antonius Senders, Helena Heij-
mans 
Marcus Verbeek, Maria v. Kneg-
sel 

MARIA ..........  
Corn. Sijverecks (?), M. v. 
Doren 
Godfried Arnoldi, M. Severex 
Corn. v. Poppel, Elis. v. Deu-
ren 

PEIRCNILLA VAN THOOR 
Wouter v. Thoir, W.P. van Doren 
Dries v.d. Boomen, Elis. v. 
Thoor 
Jan Willems, Jacoba Kerkhofs 
Wouter v.d. Boom, El. Klaasen 

ELISABETHA VAN MAREN 
Joannes v. Mare, Aleg. Chr. 
Senders 
Joannes v. Doren, Aldeg. v.Emen 
Barthol. v. Doren Egelmeers 
Joannes Senders, Mari a v. Maren 
Guilielnus Schampers, J. Sen-
ders 

MARIA ......... 
Hendrik van Hooff, J. Wiracks(?) 

HELENA LINDERS 
Henricus van Zon, Mis. Linders 
Anthonius Linders, Aldeg. v. 
Doren 
Marc. v. Doren, Elis. Verschue-
ren 
Adr. Moescops, Anth. Scheirders 
Joannes Eisen, Joanna Hendrikx 
Henr. Adriaens, M.A. van Roy 

ELISABETHA 11ASENBOSCH 
Petrus Martens, Cath. Hasenbosch 

MARGARETHA VERHOEVEN 
Theodorus Tops, Maria Verhoeven 
Jan v. Doren, Maria J.Verhoeven 
Hendrik v. Mol, Maria van Duo-
ren 
Arnold Verschuere, M.Verhoeven 

X 
get. 

1g 

X 
get. 

X 
get. 

11 
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religieusen in gewoont hebben" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 53 C • 

D. MEVROUW VAN WP'MEL (Maria Feij) 
"Huijs, hoff en aenstede nette huissingen, daer de 
religieusen in gewoont hebben" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fel. 53 C 

E. ARNOLDUS VAN %WEL (zwager van Maria Feij, overlijdt 
1732 kinderloos) 
"Huijs, hoff en aenstede nette huissingen, daer de 
religieuzen in gewoont hebben" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboek Kerkhof nr. 1, fol. 53 C 

F. ANTHONIJ DE HEE (zoon van Anthonij de Hee en Allegonda 
van Wanel) 1732 

hoff en aenstede nette huissingen, daer de 
religieuzen in gewoont hebben" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboek Kerkhof ar. 2, fol. 49 

G. JANNA MARIA, ALDEGINDA nEATRICX, en BEATRICX ELISABETH, 1753 
kinderen van Anthonij de Hee tot S' Bosch 

 

"Hijs, hofE en aenstede nette huissingen, daer de 
religieuzen in gewoont hebben" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboeken Kerkhof nr. 3 fol. 100 en nr. 4 fat. 72 

F1. JANNA MARIA en BEATRICX ELISAWIE (bij versterf van hun 1773 
zuster Aldegunda Beatrinx), kinderen van Anthonij de Hee 
"Huijs, hoff en aenstede zette huiss1ngen, daer de 
religieusen in gewoont hebben" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboeken Kerkhof nr. 3 fol. 100 en nr. 4 fol. 72 

1. BEATRICX ELISABETH DE HEE (bij versterf van Janna Maria, 1789 
haar zuster) 

 

"1-hrijs, hoff en aenstede nrtte huissingen, daer de 
religieuzen in gewoont bebl'en" 
grootte: 10 lopen, aanslag 5 g. 
vepondingsboeken Kerkhof ar. 3 fol. ):0 en nr. 4 lol. 72 

J. FRMCISCUS AND{)NIOS LOIJENS en zijn vrouw THERESIA VAN 
DER MEER (bij testament van Deatric.x Elisabeth de Pee) 1798 
"De huijsingen, ho_H en nenstede" 
grootte: 10 lopen, aanslag 15 g. 
verpondingsboejc Kerkhof nr. S lol. 73 v 
Van deze 10 lopen aan Anthone Fran.ciscns 8olsius  7 lopen. 
blijft over: 3 lopen ("huijsingen, hoff en aasstede, van 
outs geneent t'Clooster") 

  

0,  
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K. MR. PAULUS EMANUEL DE LA COURT (door koop) 1802 
"Huijsingen, hoff en aenstede, van outs genoemt het 
Clooster" 
grootte: 3 lopen 
verpondingsboek Kerkhof nr. 5, fol. 74 v 

L. CORNELIS ARNOLDUSSEN VAN HECK (bij transport) 1809 
"Huijsingen, hoff en aenstede, van outs genoemt het 
Clooster" 
grootte: 3 lopen 
verpondingsboek Kerkhof nr. 6, fol. 73 

Wij vervolgen de rij der eigenaars respektievelijk bewoners aan de 
hand van de kadastrale leggers. 

M. CORNELIS VAN HECK EN GONS. 
"Huis en erf", groot 8 roeden 50 ellen 
sektie F 568, art. 200/10 

N. HENDRIK NUIJENS (bakker), bij koop 1873 
"Huis en erf", groot 8 roeden 50 ellen 
sektie F 568, art. 1326/45 

0. JOSEPHUS LUDOVIGUS en KAREL ALPHONS NUIJENS (bij 1884 
successie) 
"Huis en erf", groot 8 roeden 50 ellen 
overgebracht naar art. 1326 volger. 51 en 52 
later: sektie F 2524: huis, schuur en tuin, 7 roeden 7 ellen 

sektie F 2523: tuin, 7 roeden 7 ellen 
uit art. 200/11 bij: 5 roeden 50 ellen 

in 1888 splitsing: art. 1326, F 2902, 35 ellen 
F 2903, 1 roede 55 ellen 
F 2904, 13 roeden 50 ellen 

P. FAMILIE DE KROON (bierbrouwers), bij koop 1931 
idem, art. 4125/88-89-90 

Q. STICHTING VAN ONZE LIEVE VROUW VAN DE CARMEL (bij koop) 1931 
art. 5553/5-6-7 
F 2902 ged. klooster en erf, 35 CA 
F 2903 ged. klooster en erf, 1 A 55 CA 
F 2904 ged. klooster en erf, 13 A 50 CA 
1932 bijbouw, 1934 vereniging met bouwland, F 3026 
thans: klooster en tuin, F 4644, 70 A 70 CA 

Aantekeningen over klooster Bleljendael, overgenomen van de zusters 

Carmelitessen te Oirschot. (Zie tekening op blz. 78) 

Het klooster had in 1658 een laag afhangend strooien dak.  De kapel 
daarentegen was met leien bedekt. De schtalr rechts was oorspronke-
lijk een paardenstal. Raam a was een kamertje apart, behoorde niet 
bij de kapel. Deze kapel bouwde Lintermans veel later, juist toen 
alle kapellen van staatswege werden gesloten. Vandaar dat er geen 
ramen en geen deur aan de straatkant waren. Door het tuinpoortje b 

Potloodtekening, gevonden bij de nalatenschap 

van de schrijfster van "Een lichtende lamp in 

donkere tijdend 1. 

kwam men langs een dubbele kornoeljehaag aan de achterzijde van de 
kapel. De haag c was hoog om alle ongewenste inkijk op kapelramen 
onmogelijk te maken. Het kamertje d was de cel van Moeder Maria-
Margaretha. Het geheel lag indertijd verscholen tussen hoge bomen. 
Na 1663 kreeg ook het klooster een leien dak. In genoemd jaar werd 
op bevel van de Staten-Generaal het lijk van Moeder Maria-Margaretha 
weggehaald. Een zekere Hartog Moerkercken omsingelde in de nacht het 
klooster met 100 ruiters en 60 man voetvolk. Men rammeide de deur 
open, sloeg tegen de luiken, kroop door de dakvensters en vernielde 
het strooien dak. 

1 8.  "Den Valck" (Koestraat 30) 

(door Th. van de Sande) 

Zie: Hoofdstuk XI, Lezers leveren hun bijdrage, nr. 2, blz.90 

IX. DRIEVOUDIG 17de EEUWS PORTRET VAN DOKTOR ARNOLOUS FEIJ 

(Archief - schilderij - gedicht) . 

"L'Emperique van de Meijorije van 's-Hertogenbosch", zo noemde koning 
Lodewijk XIV van Frankrijk eens deze befaamde Oirschotse arts uit de, 
17de eeuw. En inderdaad, hij bezat de eigenschappen van een empereur 
en maakte deze materieel en geestelijk rendabel. - 
Arnoldus of Aert Feij werd in het begin der l7de eeuw te Oirschot 
geboren als zoon van meester Aert Feij en diens vrouw Maria,'de doch-
ter van Johan Niclaessen. Vader Aert Feij vestigde zich in 1611 reeds 
als geneesheer te Oirschot en volgde als zodanig meester Jacob Lin- 
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ternans op, wiens zoon Philips Lintermans een artsenpraktijk te Ois-
terwijk aanvaardde. Oirschot was echter inmiddels in de 16de eeuw 
reeds een middelpunt van medische belangstelling geworden, toen Da-
niël van Vlierden, die te Bologna de doktorstitel behaalde, als - 
dorpsgeneesheer van Oirschet fungeerde. Deze was wegens zijn buiten-
gewone bekwaamheid in en buiten Nederland zeer gezien en werd ten 
s1otte door Maria van Oostenrijk tot haar lijfarts uitverkoren. Maar 
Arnoldus Feij spande de kroon. Hij begon als kleermaker en harnas-
maker, dus nlet'als barbier. In een brief van zijn tijdgenoot L. 
Saen, attaché bij het Nederlands gezantschap te Londen lezen wij als 
volgt: !Meester Feij was aanvangs maer een kleermakersgast, daerbij 
hij dan het harnas maken, daerdeur kennisse kreeg van die accidenten 
't welck hem aenlijding gaf om op die saeke te studeeren ende wat na 
te vorschen ende eenige middelen daertcgen te versionen ende te pro-
beeren,:waerdoor hij eindelijk tot sulck een beroemde meester in de 
kunst is geworden." Van heinde en ver togen in de tweede helft der 
lide eeuw.armen'en rijken, katholieken en protestanten, leken en re-
ligieuzen uit geheel Nederland, uit Frankrijk, Duitsland, Engeland 
en andere Europese landen naar Oirschots vermaarde wonderdokter, om 
hun kwalen door hem te laten behandelen. Het is bekend, dat hij niet 
alleen chirurg was, maar ook oogarts en internist. Onder zijn pa-
tiënten behoorden de koningin-moeder van Frankrijk, de kinderen van 
raadpensionaris Johan de Wit, de keurvorst van Brandenburg, gravin 
Amalia van Solms en andere prominente persoonlijkheden. Geen wonder, 
dat hij naast roem ook grote rijkdom vergaarde. De gravin van Solus 
liet voor Feij uit dankbaarheid voor haar genezing in de Koestraat 
te Oirschot het bekende "Hof van Solms" bouwen, thans het Francis-
cushof der zusters Franciscanessen. Van Silvester Lintermans, broer 
van de eerder vermelde geneesheer Philips Lintermans, verkreeg hij 
na de vlucht van de OirschotSe Carmelitessen "Huijs, hoff ende aen-
stede nette huisingen daer de religieusen in gewoont hebben", een 
perceel van in totaal 10 lopen. Feij was bovendien eigenaar van een 
aantal respektabele huizen en landerijen. Van het Franse hof ontving 
hij een zware gouden keten met medaille en een ivoren Christusbeeld, 
belegd met edelstenen, en een doos, versierd met vele diamanten. De 
Franse koning benoemde hem bovendien tot ridder in de orde van St.-
Michiel. Frederik Willem, keurvorst van Brandenburg, verhief hem ten 
slotte tot heer van Kranenburg in Duitsland. De groten van zijn tijd 
wedijverden als het ware om de vriendschap en gunst van de grote 
meester. De regenten van Oirschot hebben hem herhaaldelijk de plaat-
selijke heerlijkheid aangeboden. De ingezetenen van de hertgang 
Kerkhof boden hem eens 8000 gulden aan, om de halve heerlijkheid 
van Hilvarenbeek en het kasteel Ten Bergh te Spoordonk te kunnen ko-
pen. Meester Feij bleef echter pertinent weigeren. Wel heeft hij 
enige keren op verzoek van de Oirschotse schepenen met sukses bij 
het Franse hof gepleit voor remissie der Oirschotse belastingen in 
verband met misoogsten en inkwartiering van troepen. 

Wie het prachtige portret van Arnoldus Feij heeft gezien (waarvan 
het origineel Momenteel in het bezit is van de familie Mulders-van 
Bremen, Dr. Schaepmanstraat 2a te Tiel), ontkomt niet aan de indruk, 
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dat de 17de-eeuwse kunstenaar die het gemaakt heeft voor een uiterst 
markante figuur moet hebben gestaan, waarin zich weerspiegelden een 
scherpe, bruuske, berekenende en doortastende geest en sublieme ken- 
nis, vermengd met bijna lompe spot. Zijn attestaties aangaande al- 
lerlei sterfgevallen (gemeentearchief Oirschot) zijn met uiterste 
precisie geformuleerd en ademen een koud zakelijk realisme. Doktor 
Arnoldus Feij was een uitstekend chirurg en arts, een zelfbewuste 
strever en een koppige boer in edelmanskleren. Mijns inziens korres- 
pondeert het beeld van Arnoldus Feij, zoals wij dit kennen uit de 
Oirschotse archivalia geheel en al met de figuur op het doek van de 
nog onbekende kunstenaar uit de 17de eeuw. Hierbij moge ik thans nog 
voegen een soortgelijk portret, dat een zekere Coenraad Droste, die 
Feij heeft bezocht, door volgende "dichterlijke ontboezeming" heeft 
uitgebeeld: 

"De Meijerij is vol van diergelijcke slooten, 
In wiens streek, voor en naer, ik heb vermaek genooten, 
Wanneer mijn waerde Moeij haer oogen pellen liet, 
Hetgeen door Meester Feij tot Oirschot is geschiedt. 
Wij waren daer geweest twee jaeren van te vooren, 
Meer hebben van den reijs d'onkosten doen verlooren, 
Omdat niet rijp genoeg hij nog de schellen vond, 
Dus onverrigter saek hij Moeij naer Dordtrecht sondt, 
Die daer en daer, weerom tot Oirschot is gekomen, 
Alwaer deselfde man het werk heeft ondernomen, 
Nadat zij met gedult de tijd had afgewacht, 
Dat in bequamen staet de vliesen sijn gebracht. 
Heer susters sijn bij haer veel daegen toen gebleven, 
En om haer dienst te doen, haer nichten ook en neven: 
Daer wij vermeerderden de menschen saem vergaert, 
Omdat die man alom door heelkunst was vermaert. 
Elk spoedde zich daerheen, die kwaelen kwam te lijden, 
Den kanker uijt een borst kon niemant beter snijden: 
De wennen als een bult bondt hij van't lighaam af. 
Al was hij lomp en boers, hij wist sich te doen gelden 
Door menschen, die de sieckte of ongemacken knelden. 
Gesonden sijn daer ook veeltijds na toe gegaen, 
Of uijt vermaek of om hun vrienden bij te staen. 
Men leefde met malkaer gemeensaem sonder duchten 
Verdrijvende den tijd eenvoudig door genuchten. 
De vrouw van Barendrecht bekwaam weer haer gerecht 
Van't eene oog: 't ander was soo wel als dat gelicht, 
Meer mits sij niet een week was stil int bed gebleeven 
Hadt d'afgestreckte schel voor d'appel sig verheven, 
En sij, reeds oud, die dus haer selfs behelpen kon, 
Wouw des niet dat den Boer sijn hantwerk weer begon. 
Die had volkomen eer duet willen door behelen, 
Dog sij genoeg voldaen liet hem zijn loon betaelen 
En trok met ons terug in Hollants eerste stad," 

Ook hieruit blijkt, dat Arnoldus Feij geen zachte heelmeester Is ge- 
weest, Hij Wist, wat hij ging doen en eiste Vffil zijn patiénten vol- 
ledige overgave. Mij ging echter nooit over één /Inent ijs. Voord- 
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gaande aan zware operaties liet hij de zieken ten overstaan van de 
Oirschotse schepenen een verklaring afleggen, dat zij met de ingreep 
volledig akkoord gingen en hem bij een eventuele mislukking niet 
aansprakelijk konden stellen. 
Feij was dus bij al zijn doortastendheid en ondanks zijn vaak lompe 
manieren een zeer voorzichtig man, wanneer het erom ging zijn eigen 
persoon juridisch te beveiligen. Maar hij was dan ook voor Oirschot 
en de gehele Kempen de grote geneeskundige weldoener, die van zijn 
gaven arm en rijk liet profiteren. 
Na zijn benoeming tot heer van Kranenburg heeft Feij zijn geboorte-
plaats niet meer teruggezien. Ondanks zeer aanlokkelijke aanbiedin-
gen bleef hij een terugkeer naar Oirschot afwijzen. Hij overleed in 
1679 te Kranenburg alwaar hij in de kollegiale kerk werd begraven. 
Maar de zerk van de grote heelmeester bevindt zich thans in de St.-
Pieterskerk te Oirschot achter het hoogaltaar. Oirschotse patriotten 
hebben deze met behulp van de geallieerden na de tweede wereldoor-
log "vreedzaam" uit de kerk van Kranenburg "geroofd". Wat de 17de-
eeuwse Oirschottenaren niet hebben kunnen bereiken, namelijk de te-
rugkeer van hun wonderdokter, werd eindelijk toch na 300 jaar zij 
het dan in zekere zin symbolisch door hun nazaten verwezenlijkt. 
Zijn zerk heeft een ereplaats gekregen in de oude St.-Pieterskerk, 
die circa 60 levensjaren van de grote meester van zeer nabij heeft 
kunnen bezien en beluisteren. 
Gedurende de inventarisatie der oude Oirschotse archieven zullen in 
de komende jaren alle archivalia, die enigszins betrekking hebben 
op de persoon en het werk van Arnoldus Feij, in de plaatselijke bla-
den en in Campinia worden gepubliceerd. 

W. Klaasen 
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XI. LEZERS LEVEREN HUN BIJDRAGE 

1.  De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pastoraat 
van Gerardus Verhoeven, 1826 - 1875.   
(door Th. A. Kuypers) 

B.  De nieuwe kerk 

1. Voorbereidingen - Financiering - Bouw - Miserie met de toren -
Wilde zwam - Aflossing van de schulden. 

Toen eenmaal het besluit gevallen was de schuurkerk niet te verbou-
wen, maar in plaats daarvan een geheel nieuwe kerk te bouwen, ging 
het kerkbestuur met voortvarendheid te werk. Plannen maken is één 
ding, plannen ten uitvoer brengen is een ander ding. 
Bouwen kost geld. De eerste grote zorg was dan ook wegen te zoeken 
om aan geld te komen. 19 Oktober 1829 ging een eerste rekest uit, 
gericht aan Koning Willem I, waarin de motieven werden aangegeven, 
waarom het kerkbestuur meende voor subsidie in aanmerking te koren. 
Het rekest begint met de deplorabele toestand te beschrijven van de 
schuurkerk. Van dit gedeelte is reeds melding gemaakt in het hoofd-
stuk over de schuurkerk. Het verzoekschrift gaat dan verder (Groot 
Rekenboek, p. 242-5): 
"Dit is, Sire, den toestand van de R.C. Kerk ter deze plaatse, als-
mede van derzelve ingezetenen, welke met uitzondering van twintig 
geheel tot deze kerk behoren. Wel is waar, dat tengevolge der con- 

•stitutie van den jare 1798 de oude parochiale kerk aan het R.C. 
Kerkgenootschap alhier bij transactie in eigendom is gekomen, doch 
welk gebouw door de fransche troepen in den jare 1794 zoodanig was 
vernield, dat hetzelve buiten staat was om betrokken te kunnen wor-
den, terwijl gebrek aan fondsen en bovengemeld onvermogen der inge-
zetenen hetzelfde kerkgenootschap verhinderde de hoognodige repara-
tien daar te stellen; zoo dat gemeld gebouw hoe langer hoe meerder 
in verval geraakte, en eindelijk aan geen opbouwing meer te denken 
was, daar destijds het Dombin geensints vervulde de verpligting, 
welke op hetzelve als geestelijke tiendheffer, in gevolge het pla-
ceat van den 10 januarij 1778 berustte. Hieruit blijkt dan ook ten 
duidelijkste, dat de oorzaak van verval der kerk geensints aan het 
R.C. Kerkbestuur kan worden toegeschreven, maar aan het Domein, 
terwijl het afbreken derzelve alsmede niet beschouwd kan worden haar 
werk te zijn, aangezien die afbreking noodzakelijk en zijdelings be-
volen wordt, uit hoofde er andersints eene opbouwing of digtmaking 
der kerk had moeten plaats hebben, daar er tusschen deze en den to-
ren eene opening bestond, en wel van dien aard, dat den commissaris 
van het Arrondissement Eindhoven bij missive van den 30 november 
1814 het R.C. Kerkbestuur aanschreef om die opening digt te maken 
door het leggen van eene sterke muur. 
Bet is er verre af dat deze digting iets tot in standhouding van de 
kerk zoude hebben bijgedragen, neen Sire! deze was zoodanig ontzet 
en bouwvallig, dat ook de ruimste maat van reparatien daar aan ten 
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X.  LIJST VAN KEMPISCHE GEMEENTEN MET OPGAVE VAN HET GETAL INWONERS, 

HUISGEZINNEN EN OPPERVLAKTE OMSTREEKS 1840. 

inwoners huisge- 
zinnen 

huizen oppervlakte 

Oirschot 4200 833 748 5848 bunder 

Eindhoven 3000 570 556 

Bergeijk 1 800 345 5141 bunder 

Stratum 1320 254 202 775 bunder 

Strijp 1040 213 132 939 bunder 

Zeelst 1220 242 178 1314 bunder 

Veldhoven-Meerveldhoven 1190 200 196 1350 bunder 

Bladel-Netersel 1200 225 3242 bunder 

Reusel 860 180 165 3129 bunder 

Riethoven 670 126 115 1707 bunder 

Westerhoven 700 116 114 1081 bunder 

Eersel 900 179 171 

Oostelbeers 
Westelbeers 900 
Middeibeers 

Hoogeloon 
Hapert 1370 275 243 4033 bunder 

Cas te ren 

Oer le 650 151 130 1672 bunder 

Vessem 

Wintelre 1200 231 218 4806 bunder 

Knegsel 

Duizel-Steenset 600 109 105 

Waal re 840 137 125 1359 bunder 

Aalst 500 

Gestel 
1 400 

Blaarthem 
264 240 657 bunder 

Woensel 
Eckart 

3340 618 570 2901 bunder 

Best 1900 30 4537 bunder 
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koste gelegd deszelfs instorting niet zoude hebben kunnen wederhou-
den, en aan welke reparatien uit hoofde van den minvermogende toe-
stand der ingezetenen ook niet te denken was, zoodat het kerkbestuur 
destijds zich genoodzaakt heeft gevonden om auctorisatie tot het af-
breken der kerk te verzoeken ten einde aan bovengemelde aanschrij-
ving te voldoen, het welk ten gevolge heeft gehad, dat hetzelve bij 
besluit van het gouvernement dezer provincie van den 12 december 
1814 is geauctoriseerd geworden om voorgezegde kerk te doen afbre-
ken onder verpligting om vervolgens in de digting tusschen kerk en 
toren door het leggen van eene sterke muur te voorzien, welk een en 
ander in het jaar 1815 leeft plaats gehad. 
Weinige jaren later wordt ten uitvoer gebragt Uwer Majesteijts be-
sluit, waarbij het bestuur der Domeinen als geestelijke Tiendheffer 
gelast is geweest om met de onderscheidene kerk- en gebeentebesturen 
transactien te sluiten omtrent den afkoop van de verpligtingen der 
Domeinen tot het herstellen en onderhouden van derzelve parochiale 
kerken en torens: alle onze naburen ontvingen ten gevolgen dier 
transactien belangrijke sommen uit 's Rijks kasse, en wierden daaren-
boven in bezit gesteld van schuld, zoo dat het R.C. Kerkbestuur al-
hier de gegronde hoop koesterde van eene gelijke uitnoodiging om met 
het Domein-bestuur deswegens in onderhandeling te treden, te zullen 
ontvangen, temeer daar zij geinformeerd wierden, dat in het naburig 
Woensel, alwaar het vervallen parochiale kerkgebouw even zoo als 
hier was afgebroken, en welken afbraak aldaar niet zoo zeer uit nood-
zakelijkheid of order eener hoogere auctoriteit was geschiedt, maar 
uit eigene beweging na alvorens daartoe van Uwe Majesteijt de noodi 
ge auctorisatie verzocht en verkregen te hebben, het R.C. Kerkbe-
stuur met het Domein-bestuur een accoord heeft getroffen nopens bo-
vengemelde verpligting, en nadat dit accoord door Uwe Majesteijt was 
goedgekeurd ook eene aanzienlijke som in kantanten en kapitaal werke-
lijke schuld heeft genoten., 
Deze uitnoodiging Sire, om met het Domein-bestuur in onderhandeling 
te treden is dan ook, nadat de supplianten praedecesseuren deswegens 
een vertoog aan de Heeren gedeputeerde staten hadden ingediend, en 
nadat den Heer Directeur der Registratie en Domeinen was aangekomen, 
verschenen; en hierop is dan ook onder hoogere definitieve goedkeu-
ring den 12 januarij 1822 op de gebruikelijke wijze het accoord van 
aankoop getroffen, volgens welk het bestuur der Domeinen als geeste-
lijk Tiendheffer in plaats van de verpligting, welke op hetzelve in 
gevolge het placeat van den 16 Januarij 1778 berustte met betrekking 
tot het onderhouden der parochiale kerk in eens bij wijze van uit-
koop zoude betalen 1. eene som van zeventien honderd guldens in con-
tanten 2. een kapitaal van twee duizend vijf honderd guldens werke-
lijke schuld ten lasten van het Rijk, welk op naam van het Fabriek 
der kerk te Veldhoven zoude worden ingeschreven. Het heeft later 
Uwe Majesteijt behaagd te bepalen, dat hoogst derzelve geene termen 
had gevonden om gezegd accoord te approberen, uit hoofde de paro-
chiale kerk was afgebroken. 
Zie daar Sire, een naauwkeurig verhaal wegens het R.C. kerkgebouw 
binnen deze gemeente; en supplianten durven hetzelve Uwe Majesteijt 
aanbieden in het vol vertrouwen, dat hoogst deszelfs ten volle over- 
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tuigd zal wezen, dat zij buiten hunne schuld beroofd zijn gebleven 
van een genot, het welk andere, die met hen in omstandigheden gelijk 
staan, in ruime maten is toegewezen geworden. 
In dit vertrouwen Sire, en de gegronde hoop, dat Uwe Majesteijt het 
bovenstaande in overweging zal gelieven te nemen, hebben de suppli-
anten in de eerste plaats derzelver ingezetenen uitgenodigd om, uit 
hoofde hier bovengemeld, er van hunne zijde aan geene geldelijke bij-
dragen te denken is, eene verklaring te teekenen, dat zij door het 
verrigten van karrevrachten en arbeid aan den opbouw der kerk de be-
hulpzame hand zouden bieden, het welk zij met bereidwilligheid heb-
ben gedaan; en in de tweede plaats een plan, teekening en begroo-
ting van kosten van een nieuw kerkgebouw door twee deskundigen doen 
opmaken, welke een en ander zij aan deze hebben gehecht, hopende, 
dat het Uwer Majesteijts goedkeuring zal wegdragen, en waar uit 
hoogst deszelfs zal bemerken, dat er voor den opbouw eener nieuwe 
kerk eene som van 11.085 guldens vereischt wordt, terwijl door de-
zelve deskundige het oude kerkgebouw geschat is op eene somma van 
300 guldens, zoodat er voor de vernieuwing eene som van 10.785 gul-
dens zal benoodigd wezen: 
de supplianten nemen de vrijheid zich met eerbied daarom tot Uwe Ma-
jesteijt te wenden, en hoogst deszelfs ootmoedig te smeeken, dat het 
Uwe Majesteijt moge behagen 1. am alhier eene nieuwe kerk te doen 
opbouwen volgens plan en teekening hiervoor gemeld, ofwel om aan de 
supplianten goedgunstiglijk toe te kennen eene som van 10.785 gul-
dens waarmede zij gezegd kerkgebouw zullen oprigten, 2. om alsmede 
aan de supplianten toe te kennen een kapitaal van 2500 guldens wer-
kelijke schuld ten lasten van het Rijk ten einde met de daarvan ko-
mende intressen de nodige reparatien jaarlijks te kunnen doen daar-
stellen, ofwel zoodanige gunstige dispositie als Uwe Majesteijt ten 
behoeven der supplianten zal gelieven te bepalen. 

Het welk doende 
C. Verhoeven Pastor 

(was geteekend) H. van den Wildenberg 
J. van Esbeek Kerkmeesters. ;, 

Bij dit rekest waren volgende bijlagen geveegd: 
1. een intekenlijst, waarop bijna alle parochianen verklaarden gra-
tis vrachtwerk en arbeid te verrichten (deze toezegging is later ge-
trouw nagekomen); 
2. tekening van de te bouwen kerk. De twee deskundigen die het plan 
ontwierpen, waren een zekere Aalders, Mr. Timmerman uit Eindhoven, 
die hiervoor f 15,-- ontving (zie: Rekening en Verantwoording van 
het jaar 1831) en vermoedelijk Martinus Kluitmans, eveneens uit Eind-
hoven, die in 1833 een nieuw plan maakte en daarvoor e 40,-- uitbe-
taald kreeg; 
3. een begroting van de bouwkosten, totaal belopende f 11.085,--. 
Op dit rekest kwam geen antwoord binnen. De koning had het druk ge-
noeg met de opstand in België en de strijd kostte handen vol geld. 
Drie jaar werd gewacht voor een nieuwe poging aangewend werd. In de-
ze tijd voelde de pastoor zich niet goed. In Groot Rekenboek (p.241) 
staat vermeld, dat vanwege de "onpasselijkheid van de pastoor" hier 
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assistent was Wilhelmus Oppers uit Veghel van september 1830 tot ju-
ni 1831. Intussen werd de toestand van de schuurkerk steeds kritie-
ker. Noodzakelijke reparaties bleven uit. Er moest verandering komen. 
La september 1832 richtte het kerkbestuur zich opnieuw met een rekest 
tot de koning met volgende inhoud: 

" Aan Den Koning 
Sire! 

Geven met diepen eerbied te kennen pastoor en kerkmeesters der R.C. 
gemeente te Velthoven provincie Noordbraband, 
dat de supplianten in de maand october 1829 de vrijheid genomen heb-
ben zich tot Uwe Majesteijt te wenden, en met eene beschrijving van 
hunne kerkelijke aangelegenheden eerbiedig verzocht hebben, dat het 
Uwe Majesteijt goedgunstig zoude mogen behagen dezelve in hunne hulp-
behoevenden toestand ten deze te gewet te komen. 
Dat de supplianten de niet afdoening van voormeld verzoek aan de 
tijdsomstandigheden toeschrijven, en nog zeer gaarne met een ander 
verzoek aan Uwe Majesteijt zouden vertragen, indien hunne behoefte 
niet dringender was en nog dagelijks toenam. 
Dat de supplianten in afwachting van een gunstig besluit van Uwe Ma-
jesteijt geene kosten tot het gebrekkelijk in staat houden van het 
kerkgebouw hebben gemaakt, welke uitgaven zij als verloren moesten 
beschouwen, aangezien hetzelve als zeer slecht en te klein zijnde 
aanmerkelijke kosten zoude vorderen, zonder dat in de behoefte voor-
zien zoude wezen. 
Dat de supplianten nog nader aan Uw Majesteijt durven voorstellen de 
hardigheid, die voor hunne gemeente daarin gelegen is, dat zij niet 
hebben mogen jouisseren van de weldadige bepaling Uwer Majesteijt 
volgens welke het Domeinbestuur was geauctoriseerd om schikkingen te 
maken tot afkoop der verpligtingen, die volgens het placeat van den 
16 januarij 1778 op de Domeinen als Tiendheffer in deze gemeente be-
rust. 
Dat de verpligtingen van den tiendheffer door het afbreken der kerk 
in 1815, welk ten gevolge van het niet onderhouden door denzelven 
bijna geheel was ingevallen, niet hebben komen op te houden, zoo als 
het Domeinbestuur in de gemeente Woensel en elders zelfs erkend heeft. 
Dat de supplianten even'twel hiervoor niet willen uitweiden maar hun-
ne belangens en de voorziening in hunne behoeftens geheel aan de 
edelmoedigheid van Uwe Majesteijt overlaten. 
Dat de supplianten. des te meer met vrijmoedigheid ten deze tot Uwe 
Majesteijt zich durven wenden, daar zij in deze tijden , zoo door 
hun gedrag als door de huisvestiging en verzorging dér troepen, die 
tot verdediging van Uwe Majesteijt en oud Nederland zijn ingetrok-
ken, blijken van opregten trouw en gehechtheid aan Uwe Majesteijt 
gegeven hebben. 
En vermits het dagelijks meer dringender wordt, dat door de bouwing 
van eene nieuwe kerk voor de uitoefening van hunnen Godsdienst ge-
zorgd worde, het welk thans op eene verschuldigden eerbiedige wijze 
niet meer kan worden gedaan, en den toestand nog dagelijks staat te 
verergeren, zoo wenden de supplianten zich andermaal tot Uwe Majes-
teijt met ootmoedig verzoek, dat het Uwe Majesteijt goedgunstiglijk 
moge behagen hun hiervoor aangehaald adres benevens dit in nadere 
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overweging te willen nemen en dezelve met een voordeelig besluit te 
willen vereeren." 

Het welk doende 
(volgt ondertekening van pastoor en 
kerkmeesters) 
(Groot Rekenboek, p.245-6) 

Wat vorm en woordkeus betreft is dit rekest duidelijk anders dan het 
eerste. Vermoedelijk is het niet opgesteld door pastoor Verhoeven. 
Het is ook moeilijk aan te nemen, dat hij, die op verschillende 
plaatsen in zijn geschriften klaagt over het moreel verval dat de in-
kwartiering met zich bracht (zie: Statistiek), juist als argument 
aan zou halen de goede zorgen, hier aan de militairen besteed. Hoe 
dan ook: hij heeft er wel zijn handtekening onder gezet. 
Met dit rekest had het kerkbestuur meer succes. In mei 1833 ontving 
het een schrijven van de Directeur-Generaal van het Departement voor 
de zaken van den R.C. Eerendienst, De Pelichy. Hierin bracht hij ter 
kennis een koninklijk besluit van 27 april 1833, waarbij aan het 
kerkbestuur toegekend zou worden f 1.700,-- in contanten en f 2.500,--
werkelijke schuld, waarvan de jaarlijkse interest besteed moest wor-
den voor onderhoud van de kerk. 
Tevens zou het kerkbestuur ontvangen een gift van f 5.000,-- op voor-
waarde, dat 1. de hoofdingenieur van de Waterstaat plan, begroting 
en bestek zou goedkeuren; 2. dat de uitvoering van het plan zo zui-
nig mogelijk moest gebeuren onder toezicht van de Waterstaat; 3. dat 
het bedrag pas betaald zou werden, nadat eerst door pastoor en kerk-
meesters een verklaring getekend was, waaruit zou blijken, dat alle 
verdere onkosten door hen gedragen zouden worden en dat ook in. de 
toekomst geen beroep meer op 's Rijks schatkist gedaan zou worden; 
4. dat binnen 6 maanden na voltooiing van de bouw Rekening en Verant-
woording gedaan zou worden aan de gedeputeerde staten van NoordBra-
band; 5. dat het kerkbestuur de zorg op zich zou nemen voor het on-
derhoud der kerk alsmede voor het uitbetalen en aflossen der schul-
den en jaarlijks daarvan rekenschap zou afleggen aan de geestelijke 
overheid van het district. 
Tot zover de inhoud van het koninklijk besluit. De Directeur-Generaal 
herinnerde er nog eens aan, dat naar aanleiding van dit koninklijk 
besluit een definitief plan van de kerk met begroting opgestuurd 
moest worden, tegelijk met de verklaring, dat voortaan het kerkbe-
stuur zorg zou dragen voor het onderhoud en geen enkel beroep meer 
zou doen op de schatkist. 's Gravenhage den 6 Meij 1833. (Groot Re- 
kenboek, p. 246-9) - 
Het kerkbestuur had nu de toezegging van f 6.700,--. Met spoed werd 
door M. Kluitmans een tweede plan gemaakt, maar daar kalk, stenen. en 
leien in prijs gestegen waren en het beter geoordeeld werd de kerk 
met drie ned. ellen te vergroten, liep de begroting op tot f 14.53d,--. 
Er bleef dus een tekort van ongeveer f 8.000,--. Dit geld moest op 
andere manieren bijeengebracht worden. 
"Den 2, 3, en 4 december 1833 hebben wij dan pastoor en kerkmeesters 
eene inteekening aan de gemeentenaren voorgesteld." (Groot Rekenboek, 
p. 250-1) Zevenenzestig personen tekenden hierop in. De totale op- 
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brengst was f 1.305,--. Een tweede manier om de kosten van de nieuw 
te bouwen kerk te bestrijden was een akkoord met het gemeentebestuur 
over de afbraak van de oude toren in het D'Ekker. Na ruggespraak met 
en advies van Mgr. H. den Dubbelden werd het volgende akkoord geslo-
ten (Groot Rekenboek, p.251-2): 
"Tusschen de ondergeteekenden Henricus de Wit Burgemeester, Jan 
Roelof Herzei en Hendrik van Stiphout Assessoren, Jan Smits en Wil-
lem van den Berg leden van den Raad der gemeente Velthoven en Meer-
velthoven uitmakende het bestuur dier gemeente als zoodanig ten eene, 
en Gerardus Verhoeven R.C. priester en pastoor en Henricus van den 
Wildenberg en Joseph van Esbeek kerkmeesters, uitmakende het R.C. 
kerkbestuur van Velthoven en ten deze in die kwaliteit stipulerende, 
is, onder goedkeuring der daar toe bevoegde auctoriteit de volgende 
overeenkomst getroffen: 
Art. 1. De contractanten ter eene staan bij deze af aan de contrac-
tanten ter andere zijde den opstal der parochialen toren met de 
daarin hangende klokken, onder bepaling, dat denzelven ten kosten 
van laatstgemelden zal worden afgebroken, en de daar van komende 
materialen aan het bouwen der nieuwe kerk en toren te gebruiken. 
Art. 2. De contractanten ter andere zijde zullen de bij het afbre-
ken van den toren voortskomende materialen ten spoedigsten moeten 
doen wegvoeren, het kerkhof behoorlijk effen maken en zorgen dat de 
graven ongeschonden blijven. 
Art. 3. De contractanten ter andere zijde zullen aan de contractan-
ten ter eene moeten uitbetalen de som van honderd vijftig Guldens, 
ten einde daar van zoodanig gebruik te maken als door hen nader be-
paald zal worden. 
Art. 4. De contractanten ter andere zijde verbinden zich om op de 
door hen te bouwen kerk eenen behoorlijken toren te zullen bouwen, 
daarin twee goede klokken te zullen hangen, en ten gerieve der inge-
zetenen daar op een goed uurwerk te zullen plaatsen, zoo mede om ge-
melde toren, klokken en uurwerk, waarover zij den eigendom en beheer 
hebben ten allen tijde in eenen behoorlijken staat te zullen onder-
houden. 
Art. 5. De contractanten ter eenen zullen te dien einde die ter an-
dere zijde tegemoet komen in het voorschreven onderhoud en de kos-
ten van het opwinden der horologie 's jaarlijks aan denzelven uitbe-
talen de door de gemeente genoten wordende in rensen van een kapi-
taal groot veertien honderd Guldens nationale werkelijke schuld a 
21 percent en zulks na aftrek der kosten van incassering, perceptie, 
enz 
Art. 6. De contractanten ter eene zullen de bevoegdheid hebben om 
bij plegtige gelegenheden, feesten, brand, alarm of in buitengewone 
gevallen, wanneer zulks noodig zal wezen, van de klokken gebruik te 
maken of dezelve te doen luiden. 
Art. 7. Bij het begraven van lijken zal van het gelui der klokken 
tegen betaling van de door de contractanten ter andere zijde aan te 
stellen luiders kunnen worden gebruik gemaakt. 
Art. 8. en zal van deze overeenkomst eene acte in triplo worden opge-
maakt door de wedereiidsche partijen onderteekend, en door tusschen-
komst van den Heer Connissaris van het district Oirschot ter appro- 
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batie aan de Heeren gedeputeerde Staten der provincie Noordbraband 
worden ingezonden. 

Te Velthoven den 17 februarij 1834." 
En met de ondertekening van dit stuk door alle daarin vermelde per-
sonen was het lot van de oude toren bezegeld. Een tekening uit 1788 
van kerk en toren is slechts bewaard gebleven. 
Als laatste middel om aan geld te komen besloot het kerkbestuur om 
de oude schuurkerk met aangrenzend land, de z.g. kerkendries, en een 
stukje land in het D'Ekker te verkopen. De waarde werd op f 1.300,--
geschat. De afbraak van de schuurkerk leverde f 983,52 op voor de 
nieuwe kerk. De vier linden voor de ingang van de kerk gingen voor 
f 10,-- van de hand. De publieke verkoop van de kerkendries en het 
perceeltje land in het D'Ekker bracht f 288,-- op. De gehele op-
brengst van schuurkerk en land (de linden waren buiten de koop ge-
houden) was dus f 1261,52. 
Tevens zou verkocht worden een kapitaal groot f 2.000,-- á 21% nati-
onale werkelijke schuld. Dit kapitaal was, tegelijk met f 500,-- in 
kontanten, verkregen uit een overeenkomst van het Domeinbestuur met 
het kerkbestuur op 8 februari 1820, waardoor de onderhoudsplicht van 
de pastorie werd afgekocht. De geschatte waarde van dit kapitaal was 
f 1.000,--, de werkelijke opbrengst f 998,48. Voor de verkoop van 
een en ander werd aan de koning verlof gevraagd en verkregen. Hier-
mede was alles, wat de kerk maar enigszins bezat, te gelde gemaakt. 
Een bouwplaats mankeerde nog. Men vond een geschikt bouwterrein aan 
de andere zijde van de Straat, centraal gelegen en dichter bij de 
pastorie. Dit stuk land was eigendom van de weduwe Catharina de Groot-
Rijkers. Zij was "dienstmeid" geweest op de pastorie en bewoonde nu 
de hoeve "De Kroon" (later verkocht aan Lambertus Klessens en door 
diens erfgenamen verkocht aan het kerkbestuur in 1897 voor f 4.275,--
en in 1898 afgebroken. Op deze plaats werd in 1899 begonnen met de 
bouw van de tegenwoordige pastorie.). Het bouwterrein kostte f 100,--
en eerst in 1844 werd de koopsom betaald (Rekening 1844). Bij de 
koop werd door het kerkbestuur bedongen het recht van een voetpad 
over haar land recht naar de achterdeur van de sakristie. Ook andere 
mensen maakten van dit voetpad gebruik. Tevens verkreeg het kerkbe-
stuur het recht op een strook grond rondom de kerk "ten einde aan de 
ramen, muren en dak van de kerk behoorlijk te kunnen voorzien." 
(Groot Rekenboek, p. 272). In 1855 werd in verband met de nieuwe 
steenweg door het dorp een nieuwe overeenkomst met haar gesloten. 
Zij woonde toen in Hasselt (B.). 

2. (Behorende bij hoofdstuk VIII: HUIZEN EN HUN BEWONERS TE DIRSCHOT 
VAN DE ZEVENTIENDE TOT  DE TWINTIGSTE EEUW) door Th. v.d. Sande.  

18. H u i s "Den VaIck", Koestraat 13, Oirschot 

De Oirschotse verpondingsregisters vermelden de volgende eigenaars 
respektievelijk bewoners: 

A. WIJNANT FRANCIEN VERRIJDT 1 627,  
"Huijs en heff", Kerkhof 1, fol. 594 
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grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st. 4 p. 

B. Joffrouw ANNA MALCODT, weduwe van WIJNW1' FRANCKEN VERRIJDT 
"Huijs en hoff", Kerkhof 1, fol. 59v  
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st. 4 p. 

C. De Heere GHIJSBERT VAN GRINSVEN, en als gebruiker 
DIRCK THOMAS BOELANTS vó6r 1077 
"Huijs en boff, genoempt DEN VALCK", Kerkhof 1, 
fel. 59 A 
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 1 st. 4 p. 

P. 1..VORELIS 1)1ELIS MOESCOPS 
"Huijs en hoff, genoempt DEN VALCK", Kerkhof I, 
fol. 59 AY 

6kik  

65 3 

DIKSCHOT 4832 
SECTIE r* (GEDEFITELUK) 

0E5TRAAT 

o H.TEURLINCX.  ,„,, 

Behoort bij Huis "De Valck", sektie F, nr. 630 
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Huis "De Valck" 
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D. KAREL ALPHONSUS NUIJENS, bakker, MAXIMILIAAN 
NUIJENS en MARIA THERESIA NUIJENS, door koop 
Sektie F 629, art. 2637, tuin: 2 roeden 88 ellen 
Sektie F 630, huis, schuur en erf: 2 roeden 83 ellen 
Na overlijden van genoemden ging het vruchtgebruik 
over aan HENDRIK NUIJENS en zijn vrouw JUSTINA DOMEN 

0. JOSEPHUS LUDOVICUS NUIJENS, HENDRIK NUIJENS en KAREL 
ALPHONSUS NUIJENS 
Sektie F 629, art. 1326, tuin: 2 roeden 88 ellen 
Sektie F 630, huis, schuur en erf: 2 roeden 83 ellen 

P. MARINUS JOSEPHUS VAN DE SANDE, bakker, door koop 
"Huis, bakkerij, stal, bergplaats en erf" 
grootte: 5 A 80 CA 
1930: vernieuwing 
1935: koop van schuttershof van St. Sebastianus-

gilde 1 A 60 CA 
thans: 7 A 60 CA 

Q. BERNARDUS JOHANNES MARIA VAN DE SANDE, bakker, 
door koop 
"Huis, tuin en bakkerij", sektie F 3802, art. 

goitte: 7 A 60 CA 

3.  GENEALOGIE: BEERENS en LEENHOUWERS  
(door A.A.F.M. Beerens) 

A. Genealogie: Beerens 

I. Berijs Anthonis Corn. Beris 
huwt op 27-2-1629 te Tilburg 
Peterken Adriaen Nico. Hendr. Peter Aerts 
overl. Tilburg 7-6-1666 

II. Hermanus Beris 
geb. Tilburg 5-4-1631 
over'. Tilburg 4-12-1717 
huwt 4-6-1672 te Tilburg 
Anna Jan Hendriks 

III Peter Harmen Barents 
geb. Tilburg 9-6-1681 
overl. Tilburg 25-1-1729 
huwt 3-10-1706 te Tilburg 
Catharina de Cort 
geb. te Oisterwijk 
over!, Tilburg 19-11-1736 

IV. Johannes Peter Beres 
geb. Tilburg 19-9-1719 
overl. Tilburg 14-8-1802 
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grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st. 4 p. 

E. MARTEN VANDEN MDRSELAER, bij koop 	 1703 
"Huijs enhoff, genoempt DEN VALCK", Kerkhof 1, 
fol. 59 A 
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st, 4 p. 

F. MARIA, weduwe van MARTEN VANDEN MORSELAER 
"Huijs en hoff, genoempt DEN VALCK", Kerkhof 2, 
fel. 39 
grOotte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st. 4 p. 

G. JAN RUTTEN VAN OOLLENBORGH EN FRANCIS VANDEN MORSELAER 	1719 
"Huijs en hoff, genoempt DEN VALCK", Kerkhof 2, 
fol. 39 
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st. 4 p. 

H. WILLEM VAN ROOIJ 	 1719 
"Huijs en hoff, genoempt DEN VALCK", Kerkhof 2, 
fol. 37 
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st. 4 p. 

I. CHRISTINA VAN DE MORSELAER, weduwe van WILLEM VAN ROOIJ 	1744 
"Huijs en hoff, genoempt DEN VALCK", Kerkhof 3, 
fol. 69 
grootte: 4 roijen, aanslag: 2 g. 4 st. 4 p. 

J. JAN, PEETER, JOHANNA, MARIA en MARIA ANNA, kinderen 
van WILLEM VAN ROOIJ en van CIIRISTINA VAN DE MOR- 
SEIER 1762 
"Huijs en hoff DE VALCK", Kerkhof 3, fol. 69 en 
Kerkhof 4, fol. 47 
grootte: 10 roijen (in 2 percelen), aanslag: 3 g. 

K. LEGNARDUS DE ROIJ, door koop 	 1783 
"Huijs en hoff DE VALCK", Kerkhof 4, fol. 57 
grootte: 10 roijen, aanslag: 3 g. 

L. JAN PEETER NUIJENS, bakker, door koop 	1784 
"Huijs en hoff DE VALCK", Kerkhof 4, fol.• 47, 
Kerkhof 5, fol. 45v, Kerkhof 6, fol. 43v  
grootte: 10 roijen, aanslag: 3 g. 

De oude kadastrale leggers van 1832 vermelden eveneens als 
eigenaar JAN PEETER NUIJENS 
Sektie F 629, art. 480, tuin: 2 roeden 88 ellen 
Sektie F 630, huis, schuur en erf: 2 roeden 83 ellen 

M. PETER MAXIMILIAAN NUIJENS, houtzager, en MARIA 
THERESIA NUIJENS, vroedvrouw, door koop 1334 
Sektie F 629, art. 878, tuin: 2 roeden 88 ellen 
Sektie F 630, art. 1364, huis, schuur en erf: 2 roe-
den 83 ellen 

1872 

1920 
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huwt 30-4-1747 te Tilburg 
Petronilla de Meyer 
geb. Tilburg 13-12-1729 
oven. Tilburg 13-2-1777 

V. Petrus Beerens 
geb. Tilburg 2-2-1748 
oven. Tilburg 6-5-1799 
huwt 3-5-1778 te Tilburg 
Elisabeth Cornelis Schalken 
geb. Tilburg 31-1-1745 
oven. Tilburg 22-9-1795 

VI. Antonius Beerens 
geb. Tilburg 16-9-1784 
huwt 24-4-1811 te Tilburg 
Anna Barbara de Bont  
geb. Tilburg 7-12-1788 

VII. Adriaen Beerens 
geb. Loon op Zand 17-12-1828 
overl. de Moer 1-9-1910 
huwt 11-4-1861 te Loon op Zand 
Catharina de Kok dochter van Johannes Norbertus 
geb. Loon op Zand 21-3-1836 ' de Kok en Catharina Zwolefs 
overl. de Moer 11-12-1909 , 

VIII. Lambertus Beerens 
geb. Tilburg 24-1-1862 
overl. de Moer 15-1-1940 
huwt 18-11-1886 Loon op Zand 
Anna Kroot 

overl. de Moer 30-1-1905 
geb. Loon op Zand 25-12-1863 

Johanna Schoenmakers 
dochter van Peter Kroot en 

IX. Adrianus Antonius Beerens 
geb. Loon op Zand 27-3-1896 
overl. Tilburg 26-1-1926 
huwt 8-5-1920 te Oirschot 
Antonia van Genechten 
geb. Oirschot 3-12-1890 ; 
overl. Tilburg 3-7-1963 

X. Franciscus Joh. Maria Beerens 
geb. 11-5-1922 
huwt 10-5-1947 te Tilburg 
Anna Maria. van de  Lisdonk 
geb. Tilburg 28-1-1923 
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Wilhelmina Theresia M. Leenhouwers ) dochter van Petrus Joh. 
geb. Tilburg 28-1-1950 3 Maria Leenhouwers en 

Wilhelmina Theresia Maria 
Bertens 

B. Genealogie Leenhouwers 

I. Cornelis Joost Leenhouwers 
geb. te Tilburg ca. 1684 
huwt 20-11-1712 te Tilburg 
Adriaentje Jans de Jong 
geb. Tilburg ca. 1688 

II. Norbertus Cornelis Leenhouwers 
geb. Tilburg 25-5-1714 
huwt te Tilburg 
Nicola Luybens 

Dionisius Leenhouwers 
geb. Tilburg 22-9-1747 
oven. Tilburg 11-8-1804 
huwt 16-4-1780 te Tilburg 
Maria de Kok 
geb. Tilburg 20-12-1759 

Nicolaes Leenhouwers 
geb. Tilburg 5-11-1789 
huwt 19-6-1816 te Tilburg 
Anna Maria Smits ]  dochter van Adriaen Smits en Anna 
geb. Tilburg 28-5-1796 

3 
 van Ierland 

V. Johannes Baptist Leenhouwers 
geb. Tilburg 26-6-1817 
huwt 20-7-1848 te Tilburg 

Maria Hendrika Staps 4  dochter van Johannes Staps en 
geb. Tilburg 25-1-1825 j Theresia Klijssen 

VI. Adrianus Leenhouwers 
geb. Tilburg 30-7-1849 
oven. Tilburg 1929 
huwt 17-7-1873 te Tilburg 

Mals Maria Catharina Meis )  dochter van Peter Franciscus 
geb. Tilburg 21-9-1848  j en Maria Elisabeth Wijsjes 

VII. Gerardus Adrianus Leenhouwers 
geb. Tilburg 8-8-1881 
overl. Tilburg 1-8-1948 
huwt te Tilburg 
Theresia Huberta van den Hout 
geb. Tilburg 20-11-1883 
overl. Tilburg 31-12-1956 

VIII. Petrus Johannes Maria Leenhouwers 
geb. Tilburg 23-7-1913 

dochter van Arnoldus Ludovicus de 
Meijer en Adriana van der Burght 

dochter van Cornelis Schalken 
en Maria van Mest 

dochter van Cornelis Adriaen de 
Bondt en Maria Elisabeth W. van 
Ierland 

dochter van Franciscus van Genech-
ten en Antonia Roosen 

]  dochter van Antonius Hendrikus 
j  van de Lisdonk en Anna Maria 

Smolders 

XI. Adrianus Ant. Franc. M. Beerens 
geb. Tilburg 19-5-1948 
huwt 11-12-1970 te Tilburg 

dochter 
Adriana 

van Danielis de Kok en 
Hamers 
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humt 11-9-1934 te Tilburg 
Wilhelmina Theresia Maria Bertens dochter van Johannes Ber- 
geb. Tilburg 17-8-1913 tens en Maria Anna van de 

Wouw 

IX.  Wilhelmina Theresia Maria Leenhouwers 
geb. Tilburg 28-1-1950 
humt 11-12-1970 te Tilburg 
Adrianus Ant. Franc. M. Beerens zoon van Franciscus Joh. 
geb. Tilburg 19-5-1943 j  Maria Beerens en Anna Ma- 

ria van de Lisdonk 

Een ieder die mij verdere inlichtingen kan verstrekken omtrent boven-
staande genealogieën of die in het bovenstaande een aansluiting ziet 
op eigen genealogisch onderzoek, verzoek ik vriendelijk met mij kon-
takt op te nemen. 
Graag zou ik ook kontakt willen hebben met mensen die iets weten om-
trent de families van Genechten en/of Roosen (Rosen, Rooien, Rozen) 
afkomstig uit Oirschot, Best en Wintelre. 

A.A.F.M. Beerens 
Ruijs de Beerenbrouckstraat 51 
Vlissingen. 

XII. OIRSCHOTSE LEENGOEDEREN (OIRSCHOT EN BEST) 4 

(door A.M.C. Zom) 

HET LEENGOED  HERSELLE  

:o het eeuwenoude volksvermaak, dat doorgaans de zondagswandeling 
wordt genoemd, ook in de Middeleeuwen omstreeks 1300 als zodanig 
heeft gegolden, dan hebben inwoners van Oirschot beslist hun schre-
den weleens gericht naar de buurtschap "ten Notele" (1) en daar uit-
gekeken over de akkers en weiden, waaronder die van het leengoed 
Herselle, dat volgens oude leenregisters in die buurtschap gelegen 
was. De naam Herselle komt in de loop van de geschiedenis in tal van 
vormen voor in de archieven. Enkele voorbeelden zijn: Hersel, Herzei, 
Heersel en Heerzel. Een oude aantekening (2) betreffende dit leengoed 
treft men aan in het oudste leenregister van de hertogen van Brabant, 
het Latijnboek (3), dat in 1312 werd aangelegd door de toenmalige 
griffier van hertog Jan III en waarin deze aantekening hield van de 
lenen, die door zijn heer werden uitgegeven. In dit leenregister 
vindt men namelijk: "Jordanus, filius Johannis de Hersel de Oorschot, 
gnedam bona jacentia apud Straten, cum XII bonariis terre et una 
decima, II hemagiis et XXIII censuariis. Que bona idem Jordanus ac-
quisivit eega Johannem de Neynsel de Busco Ducis. Item, idem, bona 
dicta de Hersele, jacentia apud Oorschot."(4). (Jordaan, zoon van 
Jan van Hersel uit Oirschot, zekere goederen gelegen bij Straten, 
met 12 bunders grond en één tiende, 2 manschappen en 23 laten (hori- 
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gen). Welke goederen dezelfde Jordaan verkreeg van Jan van Neynsel 
uit 's-Hertogenbosch. Hetzelfde, vervolgens, goederen genaamd van 
Hersele, gelegen bij Oirschot.) 
Of Jordaan van Hersel deze goederen kocht of erfde valt uit de tekst 
niet op te maken. Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat het be-
zit gekocht werd, omdat er geen familierelatie te onderkennen is tus-
sen Jordaan van Hersel en Jan van Neynsel, hetgeen bovendien ook in 
andere registers nergens blijkt. 
Terwijl hier dus al sprake is van enige onzekerheid, wordt deze in 
het op het Latijnboek volgende leenregister, het Stootboek (5), hele-
maal ten top gedreven, want daarin vindt men twee aantekeningen, die 
kennelijk ditzelfde leengoed betreffen. De eerste aantekening luidt: 
"Johan Vrancke Crupelandssone, 12 buenre lands, eene tiende, 2 man-
scape, 23 late te Orscot, die werd ghecocht cheghe Jhanne van Neysel 
van den Bossche met der woeninghen te Herzel." (6) Maar enkele blad-
zijden verder leest men: "Jacob Philips zoen van Heersel 't goit van 
Heersel liggende in die prochie van Orscot met sinen toebehoirten 
dat hem verstarf van Philips sinen vader." (7) 
Omdat in de hierop volgende leenregisters geen enkele aantekening 
meer voorkomt ten name van Johan Vrancke Crupelandssone in verband 
met het genoemde leengoed, maar er daarentegen wel een vrij constan-
te lijn van verervingen te vinden is ten name van het geslacht Van 
Heersel, aangaande datzelfde leen, kan men redelijkerwijs aannemen, 
dat Jan Stoot deze eerste aantekening maakte op een maandagmorgen na 
een wild weekend, of dat hij te dien tijde in een wat wij noemen 
"Mack out" verkeerde, hetgeen bij het zien van zijn handschrift in 
het Stootboek zelfs zeer acceptabel wordt. Kortom, men mag conclude-
ren dat Jordaan van Hersel omstreeks 1300 het leengoed kocht of erf-
de van Jan van Neynsel. Uit de aantekening in het Stootboek is ver-
volgens af te leiden, dat het leengoed }Ierse' tussen 1312 en 1340 
door vererving over is gegaan op Philips van Heersel, een zoon van 
Jordaan. Na de dood van Philips deed zijn zoon Jacob Philipszoen van 
Heersel verhef over het leengoed. Een exacte datum is niet vast te 
stellen, maar wel staat vast dat dit verhef plaatsgehad moet hebben 
na 1350. 
In 1376 legde Nirolaus Specht een nieuw leenregister aan, dat onder 
de naam Spechtboek (8) bekend is gebleven. Hierin wordt vermeld, dat 
ook in 1376 Jacob Philipszoen van Heersel nog bezitter was van het 
leengoed (9). Zijn overlijdensdatum is eveneens onbekend, zodat men 
moet volstaan met het gegeven, dat zijn zoon Willen als erfgenaam op-
trad en, nadat hij hulde en manschap had gebracht en de heergewaden 
had betaald, met het goed van Heersele beleend werd. In 1440 maakte 
Willem, waarschijnlijk op gezag van de hertog, een akte van denombre-
ment op. In deze akte (10) uit het oudste register van denombrementen 
dat bewaard is gebleven, kunnen we ons eerst een juistere voorstel-
ling maken over de omvang en de ligging van het leengoed Heersel. Ge-
makshalve wordt daarom een verkorte tekst ervan in het huidige Neder-
lands hieronder weergegeven. 
"Ik, Willem van Heerzele, houd in leen van mijn genadige heer de Her-
tog van Brabant, een hoeve, genaamd de hoeve te Heerzele in het dorp 
Oirschot gelegen, in de buurtschap genaamd Natel, met woonhuis en 

schuur, groot tesamen 8 bunders of daaromtrent (11), 
Vervolgens 9 bunders heide- en weidegrond of daaromtrent, genaamd 't 
Rot ....  (11). Deze goederen zijn belast met twee achterlenen en 
met een erfrente aan Thomas van Audenhove ..... 11 

Zo het zich laat aanzien hield Willem van Heersel dus twee afzonder-
lijke stukken grond in leen, namelijk de hoeve te Heerzele en 't Rot. 
Over de erfrente volgt later nog meer. Verder lezend in het Specht-
boek ziet men dat Willem van Heersel omstreeks het einde van het jaar 
1445 is overleden, want op 15 februari 1446 deed zijn zoon Jacob van 
Heersel verhef over de nagelaten goederen (12, 13). Vermoedelijk 
heeft Jacob mede voor zijn broer Lodewijck van Herzele hulde en eed 
gebracht over het leengoed, want merkwaardigerwijs vererfde het leen-
goed na het overlijden van Jacob in 1461 niet op diens zoon Philips, 
maar op zijn broer Lodewijck, die op 25 april 1461 het goed in leen 
ontving, nadat hij op die dag verhef had gedaan (14, 15). Anderzijds 
moeten we ook bedenken, dat het erfrecht in de late middeleeuwen een 
heel ander karakter droeg dan ons huidige erfrecht. 
Lodewijck heeft het leengoed ruim zestig jaren in bezit gehad. Toen 
hij ten slotte in 1523 de laatste adem uitblies, vererfde het goed 
op zijn zoon Willem van Heerzele, die er verhef van deed op 13 of op 
23 juni 1523 (16). Het "Leenboek van 't Shertogenbosch" geeft een 
vrij beknopte omschrijving van het goed, namelijk: " ....  't goet 
van Herzele liggende in der prochien van Oersschot mit eengin erfwege 
gaende van den selven goeden ter heijden toe ter plaetssen geheiten 
ten Vennen, groot in ackerlant 8 buenderen ende in heijden ende weij- 
den 9 buender ........  ende is een volle leen." Twee jaar later 
loste Willem van Heerzele de erfrente af die zijn grootvader in 1440 
op het leengoed gevestigd had. In de akte van denombrement van juli 
1440 (17) verklaarde deze laatste immers dat het leengoed belast was 
met een erfrente. Deze erfrente bestond uit 3 mud rogge per jaar aan 
Thomaes (Maes) van Audenhove. Deze Thomaes had op 18 augustus 1441 
verhef van deze rente gedaan bij de hertog (18, 19). Na zijn overlij-
den in 1468 bracht zijn zoon Goessen van Audenhove hulde en eed over 
de erfrente op 5 januari 1469. Zoals te doen gebruikelijk is, stierf 
ook deze Goessen van Audenhove, waarna zijn erfgenaam Thomaes Goes-
sens van Audenhove op 23 september 1495 de heergewaden over de erf-
rente betaalde. Strick Grefier (20) vervolgt deze rij van verervin-
gen met "Hendrik Claes Thomaess van Audenhove 13 februari anno 15 
bij doode Claes Thomaess van Audenhoven sijns vaders." Dit impli-
ceert dat na het overlijden van Thomaes Goessens van Audenhove nog 
twee opvolgers in het bezit van deze erfrente zijn geweest. Onmiddel-
lijk rijst er dan een vaag vermoeden dat de opvolgers van de grif-
fier Strick, die deze aantekeningen maakten, niet precies geweten 
hebben, hoe de vork in de steel zat, want het lijkt niet waarschijn-
lijk, dat tussen 1495 en 1525 drie generaties deze erfrente in bezit 
hebben gehad. Ten slotte tekende men in Strick Grefier aan: "Deze 
navolgende drie mudde rox sijn gelost bij Willem van Heersele soo 
hij seeght aan Thoemaesse Goessen ondergeschreven anno 1525." Dit 
zou inhouden, dat er na Thomaes Goessens van Audenhove geen erfge-
namen in het bezit van deze erfrente gevolgd zijn (21). De juiste 
toedracht in deze kwestie blijft dan enigszins onzeker. 
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In de maand april van het jaar 1531 maakte Willem van Heerzele, even-
als zijn grootvader dat in 1440 had gedaan, een akte van denombre-
ment op (22), waarvan de tekst luidt: "Hierna volgen alsulcken gue-
den ende erfenissen als Willem zoen wijlen Loywijcks van Herzele te 
leen houdende is van mijnen alder doerluchtichsten hoichsten vermoi-
gensten ende alder genedichsten heere den keijsere als hertoge van 
Brabant. 
Inden irsten een huijs, schuere, scaepscoeije, hoff, bogart, hopvelt, 
eckerlant, heijtvelden ende weijvelden 't samen aan een gelegen ge-
noempt die hove te Herzele tsamen houdende vijf buenre lants ende 
vijf loopensaet, een luttel min off meer inder parochie van Oerschot 
inden hertganck van der Notelen gelegen. Noch een huijs, hoff, ecker--
lant, heije ende weije tsamen aen een gelegen inder prochien ende 
hertganck voers(creven) genoempt dat Roth, sesse buenre groet of een 
luttel min ofte meer ....  
Item dese voergescreven erffenissen zijn los en vrij zonder ennigen 
commer daer uuijt te vergelden (23). 
Item Willem Loijwijckssoen voirs(creven) heeft onder hem zekere man-
scappen te weten Philipsen zone wijlen Jacops van Herzele, Goijarden 
zone wijlen Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwerszoen ende Dircken zone 
wijlen Dielis Scremers, welcke mansmannen voirs(creven) te lene hou-
den dese naebescreven erfenisse onder hem Willem voirgenoempt sorte-
rende. 
Item Philipszoen wijlen Jacops van Herzele als mansman voirscreven 
is houdende te leen een huijs, schuere, hoff, bogart, eckerlant ende 
weijlant tsamen aen een gelegen twee buenre ende twee lopensaet ende 
't derdendeel van eenen lopensaet groet zijnde of een luttel min of-
te meer. Inden prochie van Oirschot inden hertganck van der Notelen 
gelegen ....  
Item deze voerscreven erffenissen zijn los en vrij van alle commer. 
Item Goijartzoen wijlen Ghijsbrecht Dirck Hóppenbrouwerssoen als 
mansman voerscreven is houdende te leen een huijs, hoff ende ecker-
lant daer aen gelegen omtrent drie lopensaet groet zijnde, geheijten 
Moessenoemer inder prochien van Oerschot inden hertganck van 
Strathen gelegen ....  
Item Dirck zone wijlen Dielis Scremers als mansman is houdende te 
leene eckerlant omtrent drie lopensaet groet zijnde geheijten Maes 
Oemer daer hij een huis en schure op getimmert heeft, gelegen onder 
die parochien van Oerschot inden hertganck Strathen ...  
Item deze voerscreven erffenissen zijn los ende vrij van allen com-
mer 
In oirconden tsgeens voerscreven is soe heb ik Willem Loijwijcks 
soen van Herzele mijnen properen eijgenen zegel beneden opt spatium 
van deze gedruct opten ...  dach der maent aprilis int jair ons 
heeren duijsent vijfhondert een ende dertich." 
Vergelijkt men hier de afmetingen van het leengoed in dit denombre-
ment met de afmetingen in het denombrement van 1440, dan valt op dat 
in 1440 de omvang van het leengoed ongeveer 2 bunder groter aangege-
ven werd, voor zover men zich hierbij kan richten op de maten die 
men in de litteratuur vindt (24). Bovendien had het leengoed in 1531 
drie achterlenen, waaronder de neef van Willem van Heerzele, Philips. 
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Van de tiende (25), die in het Latijnboek en in het Stootboek vermeld 
werd, wordt in beide denombrementen met geen woord gesproken. Vermoe-
delijk is deze tiende als zelfstandig leen voort gaan leven. 
Erg lang heeft Willem van Heerzele niet van zijn leengoed genoten. 
Misschien is de oorzaak hiervan het feit, dat zijn vader Lodewijck 
het goed zo lang in bezit hield. Een diepgaand onderzoek naar een tes-
tament van Willem in de protocollen (26) van de schepenbank van Oir-
schot leverde niet het gewenste resultaat op, maar bracht wel aan het 
licht, dat het leengoed Heersel niet zijn enige bezittingen vormde. 
In de jaren 1524 - 1531 geeft hij herhaaldelijk erfrenten uit aan ver-
schillende mensen, op goederen, die niet onder dit leengoed vielen, 
zoals een stuk erf te Best aan het St. Odulphuspad (27), een huis met 
erf en toebehoren te Best aan het Capeleijnd (28), 't-  Baggertvelt 
(29) enz. Daarnaast wees dit onderzoek ook uit, dat Willem van Heer-
zel in 1525 schepen is geweest binnen de Vrijheid van Oirschot (30). 
In 1531 of 1532 verwisselde Willem van Heerzel het tijdelijke met het 
eeuwige. Hij liet twee dochters na, die hem in zijn rechten opvolgden, 
te weten Maria Johanna en Lijsbeth. Hoe de nalatenschap onder deze 
twee dames verdeeld werd is moeilijk vast te stellen. Op 31 januari 
1532 werd door hen verhef gedaan over het leengoed (31). Daarnaast 
verheft Lijsbeth op 24 maart 1541 een erfrente van 51 mud rogge ten 
laste van het goed Hersel, die haar naar inhoud van een schepenbrief 
van 's-Hertogenbosch toekwam (32). Wel is duidelijk, dat met de dood 
van Willem van Heerzel het leengoed werd gesplitst in twee delen. 
Een deel vererfde op Maria Johanna en het andere deel op Lijsbeth. 
Een honderdtal jaren later ziet men beide delen van het leengoed weer 
in één hand verenigd. De meest praktische wijze om de verdere ont-
wikkeling van dit leengoed na te gaan lijkt dan, de beide afzonder-
lijke takken te volgen tot aan die hereniging. 

Maria Johanna van Heerzel was gehuwd met Cornelis Thomaes Pauwelszoon. 
Van hen kocht Arnt Arnt Jacopssoene een stukje grond, groot 5 lopen-
saat, waarover hij op 22 oktober 1541 verhef deed (33). Na de dood 
van Arnt Arnt Jacopssoen viel dit stuk grond ten deel aan zijn zoon 
Jacop Arnt Arnt Jacopssoen, die er op 26 mei 1546 mee beleend werd 
en waarmede dit deel voorgoed van het leengoed Heerzel werd afge-
splitst. 
Uit het huwelijk van Maria Johanna en Cornelis Thomaes Pauwelszoen 
werd een zoon, Philip Cornelis Thomaes, geboren, die na het overlij-
den van zijn moeder in 1559 op 26 mei van hetzelfde jaar dit deel van 
het leengoed verhief (34). Philip Cornelis Thomaes stierf reeds in 
1562. Vermoedelijk was hij ongehuwd en liet bijgevolg geen kinderen 
na, want na zijn overlijden werd zijn bezit verdeeld onder zijn nicht 
Anna Robbrechts de Lempri van Heersel en zijn neven Herten Thomaes 
van Beke en diens broer Jan. Anna Robbrechts werd op 26 oktober 1562 
met het haar toegevallen deel beleend (35). Daarnaast was zij ook 
eigenaresse van het andere deel, dat aan haar moeder Lijsbeth van 
Heersel had toebehoord. Merten Thomaes van Beke deed verhef op 27 
november 1562, mede voor zijn broer Jan van Beke, over "die heelicht 
van den twee 't derden deel van de goeden van Hersele" (36). Hier-
uit valt af te leiden, dat Philip Cornelis Thomaes 2/3 deel van het 
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gehele leengoed Heersel bezeten had. Doorredenerend is men dan geneigd 
aan te nemen, dat de verdeling van het leengoed onder de dochters van 
Willem van Heerzel, Maria Johanna en Lijsbeth, had plaatsgevonden in 
de verhouding van 2/3 voor Maria Johanna en 1/3 voor Lijsbeth, die 
daarnaast ook nog een erfpacht verwierf. Het overgebleven 1/3 deel, 
dat in bezit was van Merten Thomaes van Beke werd na diens dood ver-
heven door zijn zoon Hendrik Mertenszoen Thommaess op 3 september 
1608 (37) en nadat ook deze overleden was door diens zoon Aert Hen-
dricxsen (Mertenszoon) Buckingh op 10 mei 1616 (38). Wanneer deze 
laatste kwam te overlijden is niet bekend. Wel vindt men dat het 1/3 
deel in leen wordt verheven door Hendrik van Sevender, schout van Roo-
sendaal, mede voor zijn broer Philips van Sevender, zodat elk van bei-
den bezit kreeg over. 1/6 deel (39). Hendrik en Philips van Sevender 
hielden samen ook het andere 2/3 deel van het leengoed Heersel in 
leen. Hiervoor moet men echter terugkeren naar Lijsbeth van Heersel, 
die in 1523 na de dood van haar vader Willem 1/3 deel erfde. 
Lijsbeth verkocht in 1547 een erfrente van 3 karolus gulden aan Mr. 
Jan van Wailhem en zijn echtgenote Jacomina van Ghestele, die op 17 
februari 1547 met deze erfrente beleend werden (40). Deze erfrente 
was veronderpand op 8 mud rogge naar Oirschotse maat. Na het overlij-
den van Mr. Jan van Wailhem ging dit recht over op zijn dochter Jaco-
mijna. Van haar is verder niets bekend. Haar zoon Meichior Charles 
erfde op zijn beurt de erfrente waarover hij op 17 oktober 1591 leen-
verhef deed (41). Bij dit verhef trad hij tevens op namens zijn broer 
Johannes Jaspar Charles, die op 26 juni 1623 de leeneed opnieuw af-
legde, waardoor de erfrente aan hem ten deel viel (42). In het regis-
ter bevattende extracten uit het lopende register van het kwartier 
van Antwerpen, begin 17de eeuw, vindt men echter de aantekening: 
"Cassée Jaspar Charles 26 juni 1623 bij doode Johanna Jacomine van 
Wailhem eene rente van 12 ponden en noch drije rhins gulden op de 
goede van Hersells in de prochie te Oirschot" (43). Klaarblijkelijk 
werd de erfrente in 1623 gecasseerd, wat inhoudt, dat deze verviel 
of afgekocht werd. Wel is in deze aantekening sprake van twee erf-
renten, namelijk een van 12 ponden en een van 3 rijnsguldens. De eer-
ste erfrente van 12 ponden had Mr. Jan van Wailhem reeds in 1546 ge-
kocht van Maria Johanna van Heersel en hiermee was hij op 10 februari 
1546 beleend (44). Deze erfrente ter kwijting van een lening van 200 
karolus gulden was gevestigd op de goederen van Heersel. 
Lijsbeth was gehuwd met Robbrecht de Lempri. Uit dit huwelijk stamde 
een dochter Anna Robbrechts (de Lempri van Heersel), die na het over-
lijden van haar moeder in 1562 de erfpacht van 51 mud rogge en 1/3  
deel van het leengoed erfde. Zij werd op 11 augustus 1562 (45) met 
deze goederen beleend. Anna Robbrechts huwde met Dieric van Zevender 
en werd moeder van 2 zonen. Deze zonen erfden volgens een testament 
dat op 21 november 1611 was opgemaakt voor de schepenbank van Andel, 
al haar bezittingen uit het leengoed Herselle, welke bezittingen op 
26 oktober 1562 niet een 1/3 deel waren uitgebreid door de erfenis 
uit de nalatenschap van Philip Cornelis Thomaes (46). 
Op 16 oktober 1614 verhief Philips van Zevender deze goederen in leen, 
mede namens zijn broer Hendrik van Zevender (47). 
De leeneed werd op 13 maart 1634 opnieuw afgelegd door Hendrik, 
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schout van Roosendaal, nu mede namens zijn broer Philips. Bij de aan-
tekening over deze eedvernieuwing wordt voor het eerst vermeld dat 
deze handeling 2/3 deel van het leengoed Heersel betrof, hetgeen het 
vermoeden over de verdeling van het leengoed onder de twee dochters 
van Willem van Heersel extra versterkt (48). 
In hetzelfde leenregister vindt men ook aantekeningen over het verhef 
van de Hersselse Tiende door Anthonis van Grevenbroeck. Vermoedelijk 
is dit de tiende die in het denombrement van 1440 ontbrak. In wiens 
handen deze tiende al die tijd geweest is, is niet bekend en voor de 
verdere lotgevallen ervan raadplege men het schema, dat in de volgen-
de uitgave bij het vervolg geplaatst zal worden, want in de beschrij-
ving van het leengoed Herselle past deze geschiedenis niet langer, 
omdat deze tiende geen deel uitmaakt van het leengoed (49). 

(wordt vervolgd) 

Noten:  

1. De huidige Notel 

2. Bij het onderzoek werden geen oorkonden van oudere data betrok-
ken. 

3. Het oorspronkelijke register dat in het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel berustte is na 1865 verloren geraakt. In 1865 werd een 
kopie van dit boek in druk uitgegeven onder de titel: "Le livre 
des Feudataires de Jean III, Duc de Brabant" door L. Galesloot. 

4. L. Galesloot: a.w. pag. 180 

5. Het Stootboek, zo genoemd naar de klerk van hertog Jan III, Jan 
Stoot, die dit register omstreeks 1340 - 1350 aanlegde. Het ori-
gineel berust in het A.R.A. te Brussel. Een fotokopie van dit 
register is opgenomen in de Collectie Schaduwarchieven van het 
Rijksarchief in Noord-Brabant onder nr. 2 A. 

6. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 2 A, folio 48 

7. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 2 A, folio 49 verso 

8. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nrs. 4 A en 4 B 

9. R,A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 4 B, folio 211 

10. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 7, folii 209 en 209 verso 

11. Hierna volgt in de originele tekst een opsomming van de aangren-
zende percelen en de bezitters ervan. 

12. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 4 B, folio 211 

13. Ook het Eda-boek, aangelegd door Jan van Eden in 1132 - 1433 
maakt melding van dit verhef. Collectie Sdhaduwarchieven nr, 9, 
folio 407 verso. Voorts R.A.N.B. Archief Raad van Brabant, inv. 
nr. 1323 folio 508: "Jacob van Heersel heeft op den 15 februari 
1446 verheven mits dode van Willem van Heersel sijnen vader." 

14. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 13 B, folio 315 
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15. Ook in het leenregister "Strick Grefier" vindt men dezelfde aan-
tekening. Collectie Schaduwarchieven nr. 21 A, folio 298 verso. 

16. Het "Leenboek van 't Shertogenbosch", 1423 - 1528 (Collectie 
Schaduwarchieven nr. 13) geeft op folio 315 de datum 13 juni, 
terwijl "Strick Grefier" op folio 298 verso als datum van verhef 
aangeeft: 23 juni. De aantekening 13 juni is de oudste. 

Zie noot nr. 10 

R. A. N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 9, folio 407 verso 

R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 13 B, folio 315, verso 

R. A. N. B. Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1322, folio 299 

In het schepenprotokol van Oirschot d.d. 1525 (R. Oirschot 129 
folii XIX verso en XX) staat aangetekend, dat er een geschil ge-
rezen was tussen Willem van Heerzel en Thomaes Goessens van Au-
denhove, betreffende een achterstallige rentebetaling van 14 
mud rogge. Ter oplossing van dit geschil werd een arbitragecom-
missie ingesteld die de volgende uitspraak deed: "Willem van 
Heerzele moet de bestreden 14 mud rogge aflossen in geld, waar-
bij de waarde van een mud vastgesteld werd op 2 rijnsgulden. 
Deze aflossing mocht in termijnen geschieden. Voorts kreeg Wil-
lem van Heerzele het recht om de gehele erfrente af te lossen 
met een kapitaal van 112 rijnsgulden." 

22. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 14, folio 164 verso t/m 
165 verso 

23. M.a.w. een vol leen 

24. Zie: Onderrichting aangaande de nieuwe maten en gewichten. 
('s-Hertogenbosch 1812) 

25. Tiende of tiendrecht was het zakelijk recht, d.w.z. een recht dat 
gebonden was aan een zaak en niet aan een persoon, om een bepaald 
gedeelte, vaak een tiende gedeelte, van de oogst of opbrengst van 
een stuk grond te mogen heffen. 

26. R.A.N.B. Rechterlijk Archief Oirschot inv. nrs. 129 - 131 

27. R.A.N.B. Rechterlijk Archief Oirschot inv. nr. 130 (1527) folio 
65 verso 

28. R.A.N.B. Rechterlijk Archief Oirschot inv. nr. 130 (1526) folio 
65 verso 

29. R.A.N.B. Rechterlijk Archief Oirschot inv. nr. 130 (1527) folio 57 

30. R.A.N.B. Rechterlijk Archief Oirschot inv. nr. 129 (1525) ongenuni-
merde folio bij de aanvang van het jaar. 

31. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1322, folio 298 verso 

32. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 18, folio 437 

33. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1322, folio 298  
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34. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1322, folio 298 verso 
en inv. nr. 1323, folio 507 

35. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1322 folio 298 verso 

36. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1322 folio 299 

37. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr, 1322 folio 299 

38. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1325 folio 204, nr.35 
N.B. In Archief Raad van Brabant inv. nr. 1323 folio 509 wordt 
vermeld dat Aernt Henrick Mertens verhef deed over dit leen op 
22 augustus 1615, "bij dode Henrick Mertens sijns vader". 

39. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1325 folio 204 nr.35 

40. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 18 folio 437 verso 

41. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 18 folio 437 verso 

42. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 18 folio 437 verso 

43. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 15 folio 711 

44. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven nr. 18 folio 437 verso 

45. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1322 folio 298 verso 

46. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1322 folio 298 verso 

47. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1322 folio 298 verso 
Collectie Schaduwarchieven nr. 18 folio 437 vermeldt echter: "Jo- 
hannes Henrick ende Philips van Zevender gebroeders 12 november 

en Archief Raad van Brabant inv. nr. 1323 folio 507 verso: "Phi- 
1618 bij doode wijlen Jonffr Anna Robbrechts hunne moeder ...  

lips van Zevender 16 oktober 1614 versregen bij dode en volgende 
den testament van Anna Robrechts hunder moeder onderschreven". 

R.A.N.B. Archief Raad van Brabant inv. nr. 1325 folio 203 48.  

De bronnen voor de gegevens over deze tiende zijn: 49.  
Archief Raad van Brabant inv. nr. 1325 folio 141 en 141 verso 
Archief Raad van Brabant inv. nr. 1334 folio 27. 

XIII. TOESPRAAK VAN DE STREEKARCHIVARIS VAN NOORD-KEMPENLAND OP DE 
SLOTAVOND VAN DE DOOR HEM GEGEVEN PALEOGRAFISCHE KURSUS. 

(Op verzoek van de kursisten) 

Het is verheugend te kunnen konstateren, dat vooral in onze regio de 
interesse voor bronnenstudie, historisch onderzoek, toponymie en ge-
nealogie in de laatste twee á drie jaren enorm is gestegen. Dit mo-
gen wij in alle bescheidenheid voor een klein gedeelte toeschrijven 

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  
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aan diverse aktiviteiten van het streekarchivariaat, zoals aan histo-
rische tentoonstellingen, de driemaandelijkse uitgave van CAMPINIA, 
diverse lezingen over plaatselijke historie en heemkundige vraag-
stukken en de door ons gegeven paleografische kursussen. Het is in 
onze tijd vol vraagtekens, kritiek en problemen inderdaad een ver-
heugend verschijnsel. 
Ik mag aannemen, dat het reeds lang tot U is doorgedrongen, dat het 
terrein van de bronnenstudie en van de archivistica überhaupt zeer 
boeiend is. Het ambt van de archivaris heb ik al vaak een betaalde 
hobby genoemd. Dat wil niet zeggen, dat een archivaris tijdens de 
uitoefening van zijn ambt zijn eigen heer en meester is. Ook hij 
dient zich nauwkeurig aan de voorschriften en instrukties van zijn 
overheid te houden. Maar mijns inziens is de uitvoering van al deze 
instrukties interessant en boeiend. Het is een zeer speciale hobby 
van elk goed archivaris, om aan anderen zoveel mogelijk van zijn 
eigen bescheiden kennis mede te delen, belangstellenden te stimule-
ren, in zekere mate een historische evolutie te willen mee beleven 
door zelf op zonderzoek uit te gaan in een ver of recent verleden 
en de les der historie bewust te ondergaan door zelf de oude pre-
missen met oorzaak en gevolg te rekonstrueren en uit deze premissen 
een hedendaagse konklusie te trekken. Hadden de wereldlijke en gees-
telijke leiders in onze wereld maar meer historische onbevooroor-
deelde kennis of wilden zij maar luisteren naar goede raadgevers, 
die deze kennis wel bezitten, dan zag deze wereld dunkt mij er an-
ders uit. "Modern" is al meer dan 200 jaar een gevleugeld woord, vaak 
gebruikt door geesten, die wars waren van elke goede en eerlijke pro-
gressie. Men legt de les van het verleden terzijde en verloochent 
elke organische kontinulteit. Maar is leven zonder organische konti-
nulteit mogelijk? Eike geestesgeboorte is een soort wedergeboorte. 
Ware wijsheid is meestal oude wijsheid. Een vrucht van de geest uit 
het niets halen is onlogisch en onmogelijk. Elke goede nieuwe ver-
worvenheid is uit een goede oude getrokken. Alleen halfweters ver-
klaren het gehele verleden wereldgebeuren als overwonnen. Maar wie 
het einde der dingen met hun begin verbindt, herstelt de kringloop 
van het leven en bevordert en bespoedigt de ontwikkeling van de mens-
heid. 
Het "nieuwe denken" op vele terreinen van ons moderne leven is geheel 
niets nieuws. Vanaf 1789 reeds dateren de breuk met de grote tradi-
ties, de algemene gelijkheid der mensen zonder enige gradatie in 
waarde en geest, de brutalisering van het openbare leven en een soort 
liberalisme, dat volledige vrijheid predikt, maar in werkelijkheid 
verslaving is. De steen van 1789 is blijven rollen. De massamedia, 
vaak in handen van een dominerende minderheid, zorgen voor de nodige 
begripsverwarring. Er wordt objektiviteit gehuicheld en tendentieus 
gespekuleerd op een bepaalde uitwerking bij de massa. Het zuiver  
ekonomisch belang en een ongebreidelde genotzucht spelen de grote 
rol. De mens wordt op het altaar verheven. "Dem Reinen ist alles 
rein." Op grond van "modern-wetenschappelijke studies" werden ratio-
nalisme en immoraliteit gepredikt. Er worden muggen gezift en kamelen 
verslonden. De grote "moderne" twijfelaars, die al het metafysieke 
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willen loochenen, nemen alle kleur uit onze wereld weg. Er blijft dan 
vaak slechts een bleek doodsgezicht over, omdat het leven zelf, het 
levensprincipe of de ziel met voeten wordt getreden. 
Er is een grote antichristelijke tendens. Deze geest - vanouds ge-
noemd antichrist - waart rond, geraffineerder dan ooit tevoren. Het 
is juist zijn grote sukses, dat een deel der mensheid niet meer aan 
zijn bestaan gelooft. Dit is de vruchtbaarste grond voor de geeste-
lijke hoogmoed der halfweters en voor de "religie" der losbandigheid 
en verslaafdheid. Deze antichristelijke tendens, deze geest spreekt 
herhaaldelijk door radio en televisie, in dagbladen en boeken. Hij 
doet zijn invloed gelden in regerings- en parlementsgebouwen, in bios

--
kopen, etalages en boetieken. Hij spreekt soms als de grote verdedi-
ger van de vrede op aarde en als de voorvechter van een oekumene. Hij 
staat dikwijls ook op het preekgestoelte en hij is vooral de opvoeder, 
godsdienstleraar (of maatschappijleraar), die de wetten van Christus 
uit zogenaamde "christelijke liefde" met een charmante zachtheid bui-
ten werking stelt. Hij is de milde rechter, dié. laat leven en genie-
ten. Zo tracht hij overal zijn adviezen voor de oplossing van 's men-
sen problemeh ingang te doen vinden. En vele misleide mensen ver-
loochenen hun Schepper, verloochenen het wonder en al het grote. Zij 
geselen en honen Christus overal waar zij Hem werkelijk ontmoeten. 
De steen van 1789 rolt verder. De talloze heidenen van onze eeuw zijn 
in wezen hopeloos ouderwets in de slechtste betekenis van het woord. 
Het verschil tussen de oude en de moderne heidenen bestaat alleen 
daarin, dat de laatstgenoemden eerst christenen waren, maar op den 
duur hun christendom niet meer konden handhaven tegen hun zinnelijk-
heid, hun hoogmoed en hun zucht naar geld. - De steen rolt nog steeds. 
Men bouwt weer aan de toren van Babel. Het gouden kalf wordt weer 
meer en meer aanbeden en de steden van Sodoma en Comorrha leven en 
genieten weer. 
Vanzelfsprekend wil ik onze kursus niet besluiten als dominee of pas-
toor. Ik wilde U alleen nog eens attenderen op de grote importantie 
van de studie en de les der historie. Ik tracht in de goede  zin van 
het woord progressief  en konservatief  te zijn. De kombenatie van de 
goede verworvenheden der oudheid met de goede vernieuwingen van onze 
tijd lijkt mij een ideaal geestelijk huwelijk. Men moet het goede 
oude blijven waarderen en het goede  nieuwe met blijdschap aanvaarden. 
Ik begroet vele vernieuwingen van onze tijd, omdat ik deze uitstekend 
vind. Bepaalde oudere toestanden en methoden zou ik voor geen geld 
ter wereld meer terug willen hebben. Maar ik zie deze goede vernieu-
wingen dan ook zeer duidelijk als de ideale kontinuiteit van goede 
oude verworvenheden. De weg naar computer, ruimtevaart en moderne 
beschaving in de goede zin van het woord loopt door de eeuwen heen. 
De grote mathematici der oudheid, de Romeinse rechtsgeleerden, de 
grote kunstenaars en denkers der middeleeuwen, hebben de basis voor 
onze ontwikkeling gelegd, en de man van Nazareth gaf ons het zicht 
op geheel het wereldgebeuren, het begrip voor het "waarom" en "waar-
heen" door de laatste 20 eeuwen. 
"L'histoire se repète". Laten wij thans uit de geschiedenis leren. 
Laat ons duidelijk de historische evolutie onderkennen door nauwer 
kontakt met het verleden, door konfrontatie vooral met het geschreven 
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maeckt ende geordineert dese naebeschreven punten ende articulen de- 
welcke die voirsc. goede mannen aen des heeren handen ende aen mal- 
canders handen op naebesc. penen ende breucken geloeft hebben te on- 
derhouden, nae te geen ende metten werck te volbrengen op hen ende 
op allen henne goederen nu hebbende ende vercrijgende sullen mogen." 

(Ten overstaan van Marcelis Walraven, stadhouder van de schout 
van Kempenland, Flenrick Goijarts namens Jonker Ricalth van Mero-
de, en de schepenen van Oirschot, hebben ingezetenen van Oirschot, 
genoemd "De Oude Schutten", die interesse en liefde hebben voor 
het hanteren van de voetboog, verzocht wegens het ontbreken van 
een gildekaart, die in het ongerede was geraakt, het navolgende 
reglement op de hierbij voorgestelde boeten als hun gilderegle-
ment verplichtend te mogen aanvaarden en wel onder pandstelling 
van al hun goederen.) 

1. "inden iersten is geordineert, dat soo wie van nu voortaan inde 
voirsc. galde ende scutterije sal begeeren te comen schuldigh sal 
sijn bij hem selven of ijemanden anders in sijnen naemen daerom 
te bidden den hooftman coninck ende dekens om ontfange te mogen 
werden ende sal schuldigh sijn voirsc. breucken te betaelen tot 
reparatie des altaers van St.-Joris: een pont wasch ende elcken 
deken een halven stuver ende daertoe verbonden sijn, alle lasten 
in dijen jaere gedaen te helpen betaelen." 
( Wie lid van het gilde wenst te worden, moet zelf of door een 
ander namens hem een desbetreffend verzoek bij hoofdman, koning 
en dekens indienen. Bij zijn intrede is hij verschuldigd voor 
reparaties aan het St.-Jorisaltaar één pond was te betalen en 
aan elke deken een halve stuiver. Bovendien is hij verplicht de 
lasten van het lopende jaar te helpen betalen.) 

2. "Ten anderen is geordineert, dat soe wie inder voirsc. scutterije 
sal ontfangen wordden sculdich sal sijn te doen eenen eedt, die 
hem die hooftman staven sal in presentie vanden coninck, dekens 
ende eensdeels vande guldebroeders, dat hij sal onderhouden dese 
tegenwoordige charte in allen heure articulen soe lange hij inder 
mensheijt leven sal ende binnen de Vrijheijt van Oirschot woon-
achtich is ten weere bij ongeluck, misbruijcke ofte andersints 
dat nijet mogelijck en weere." 
(Wie in het gilde wordt opgenomen, zal in aanwezigheid van ko-
ning, dekens en gildebroeders in anden van de hoofdman de eed 
moeten afleggen, dat hij, zo lang hij binnen de Vrijheid Oir-
schot leeft, alle artikelen van dit reglement zal naleven, behou-
dens bij ongeluk of om andere wettige redenen.) 

3. "Ten derden is geordineert, dat elck guldebroeder ende scuttere 
sculdich sal sijn te hebben binnen negen weken opten scietdaege 
eenen scietboge alsmen die papegaeij scieten sal eenen scutter-
lijcken boege met sijnder toebehoerten omme opwarts ende op te 
joelen te scieten op Sint Joris daegen inde processie op Sinte 
Sacramentsdaegen ende op die kermis, contrarie doende sal breucken 
teleken reijse een pont was ende elcken deken eenen halven stuver." 
(Iedere gildebroeder moet op de schietdag, wanneer de papegaai 

verleden. In de afgelopen kursus hebben wij samen getracht, de oude 
geschriften te ontcijferen. De meesten onder U kunnen zelfs de inhoud 
(dus niet alleen de letters en woorden) van oude teksten achterhalen. 
Voor het opsporen van genealogische en toponymische gegevens in de 
oude stukken bent U allen gewapend. Uw kennis is verrijkt met de theo-
rie en praktische toepassing der paleografie. Zelfstandig historisch 
onderzoek behoort tot de mogelijkheden. U kunt op alle archieven te-
recht en het onderzoek is voor U niet meer kostbaar. Door publikaties 
van de resultaten Uwer archiefonderzoekingen en van eventuele histo-
rische opstellen kunt U medewerken, de importante les der historie 
in bredere kringen te doen meespelen en zodoende een gezond geestelijk 
klimaat te scheppen voor een heroriëntatie op de organische kontinuï-
teit van de historische evolutie tot heil van onze tijd, en deze waar-
lijk moderne geest door te geven aan ons nageslacht. Erezijn plenty 
mogelijkheden. Als wij doordrongen zijn van de grote les der historie, 
kunnen wij allen zonder onderscheid medewerken aan de opbouw van onze 
maatschappij en aan de voorbereiding van een gezond klimaat voor ons 
nageslacht. 

W. Kinasen 

XIV. ARCHIVALIA AANGAANDE DE OUDE KEMPISCHE GILDEN 

 

 

(Het ligt in de bedoeling onder dit hoofdstuk gedurende de ko-
mende jaren de oude stichtingsoorkonden van alle Kempische gil-
den en daarnaast bijzondere desbetreffende wetenswaardigheden 
uit de rechterlijke archieven en andere oude registers te 
publiceren.) 

1.  ST.-JORISGILDE, OIRSCNOT 

  

SCHEPENOORKONDE VAN OrRSCHOT d.d. 17 september 1539, houdende de 
vernieuwing van het reglement der "Oude Scutten van St.-Joris".  

"Allen den ghenen die dese letteren zullen wordden gethoent: Saluijt! 
Wij Jaspar van Esch, Goessen Scepens, Jan vanden Sdhoet, Willem de 
Cort, Peter Jansen., Bartholomeeus Dirck Corstiaenss vanden Velde en-
de Jan Goessens, schepenen in der Vrijheijt van Oirschot, doen kondt 
eenen ieghelijken, dat voor Nárchelissen Walraven, stadthelder des 
Schoutens van Kempenlant, in de naem ende van weegen der Keijser-
lijcker Maiesteijt ende Hoocheijt ende voer Renrieken Goijarts, 
Schouthet van weegen Jonker Ricalth van Wrede, Heer tot Oirschot, 
ende voor ons schepenen voirscreven sijn gecompareert vele goede man-
nen innegesetenen der Vrijheijt van Oirschot voirsc., genoempt oude 
schutten, affectie en liefde draegende totten edelen voetboge, hebben 
bij foute ende gebreecken van hender charten, dije in 't ongereet 
comen is, met volcomen consente vanden heeren voirsc. am een minne-
lijck geselscap ende scutterije ter eeren Godts ende den heilighen 
Ridder Godts ende martelaer St.-Joris met malcanderen te hebben ge- 
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wordt geschoten, een schuttersboog met toebehoren bezitten, om 
tijdens de feesten op de St.-Jorisdagen te kunnen schieten en 
tijdens de processie op Sakramentsdagen en op kermisdag te dra-
gen. Overtreding van dit artikel wordt telkens beboet met beta-
ling van 1 pond was en van een halve stuiver aan elke deken.) 

4. "Ten vierden is geordineert, dat een ijegelijck guldebroeder ende 
scuttere sculdich sal sijn te doen maeken eenen statelijcken scut-
terstabbaert, tallen vijer jaeren in alsulcke verwen gelijck bij 
hooftman, coninck, dekens ende eensdeels vande gemeijne guldebroe-
deren opten ijersten verzWoeren maendach nae d'octaeve vande 
Paessen gedraegen sal worden, welcken tabbaert een ijegelijck 
sculdich sal sijn aen sijn lijf te hebben op St. Joris dach daer 
naestvolgende ofte ten lengsten opten scietdach daer naestcomende 
den welcken hij sculdich sal sijn aen te hebben op Sinte Sacra-
mentsdaegen, op St. Joris daegen ende op kermisdaegen opten sciet-
daegen ende op alle andere daegen van eenen dagh dije bijde voir-
sc. guldebroeders gecelebreert sullen worden, op welcken tabbaert 
hij sculdich sal sijn te hebben op elcken mouwe: silver tsaemen 
werdts zijnde eenen Philippus gulden oft op eenen mouwe alleen van 
der werden voirscreven, contrarie doende sal breucken telcker 
reijse anderhalf pont wasch ende aen elcken deken een halven stu-
ver." 
(De gildebroeders zijn verplicht om de vier jaar een statige 
schutterskleding te laten maken, zoals hoofdman, koning, dekens 
en de gildebroeders op de eerste maandag na het oktaaf van Pasen 
zullen verordenen. Deze kleding moet worden gedragen op St.-Jo-
risdagen, kerndsdagen en op alle andere dagen, die door de gil-
debroeders gevierd zullen worden. Op beide mouwen moet samen zil-
ver ter waarde van één Philipsgulden bevestigd zijn of op één mouw 
zilver ter waarde van het genoemde totaal. Overtreding wordt be-
boet met betaling van 11 pond was en van een halve stuiver aan 
elke deken.) 

5. "Ten vijfsten is geordineert, dat soe wanneer ijemandt vanden 
voirsc. guldebroeders bij den wille Godts aflijvig worden is, soe 
sullen sijne erfgenaemen sculdich sijn dat silver te brengen in 
handen vanden dekens ofte daervoor XII st. eens, waervoor die 
voirscreven dekens verbonden sullen sijn te betaelen die Vigilie 
ende Missen van Requiem diemen voorden aflijvigen guldebroeder 
doen sal ende des daer over blijft sal men leggen tot reparatie 
des altaers ende beeldt van St. Joris, tot weleker missen ende 
alle andere missen, die welcke de guldebroeders sullen doen doen, 
allen die guldebroeders sculdich sullen sijn te comen in hennen 
propren persoon met henne scutterstabbarden ten offeren soe dat 
behoirt, ten waere, dat ijemandt ten dijen daege buijten Oirschot 
weere ofte dat hem andere merckelijcke nootsaeken overquamen, en-
de hij alsoe, soe sal hij seijnee eenen andere man in sijne 
plaetse, aenhebbende sijnen scutterstabbart, dewelcke sal mogen 
doen allettgheen dat hij selve soude mogen doen uijtgenomen, dat 
hij nijet opwarts en sal mogen scieten, ende men sal den dach, 
dat men dije misse van Requiem doen sal, doen kundigen inder 

kercken opten preeckstoel ofte metten knecht vander scutterije op-
ten gemeijnen last, contrarie doende sal breucken telcker reijsen 
twee stuijvers." 
(Bij overlijden van een gildebroeder zijn de erfgenamen verplicht 
het zilver aan de dekens te overhandigen of in plaats daarvan 12 
stuiver, waarmede de dekens de vigilie en de requiemmissen voor 
de gildebroeders moeten betalen. Wat daarna overblijft, zal voor 
de reparaties van altaar en beeld van St.-Joris worden besteed. 
De gildebroeders moeten tijdens het requiem en de andere missen, 
die door het gilde zullen worden besteld, persoonlijk in hun kie-
dij aanwezig zijn, tenzij dat iemand op deze dagen buiten Oir-
schot vertoeft of om andere dringende reden niet aanwezig kan 
zijn. In het laatste geval moet hij een plaatsvervanger zenden, 
die dan zijn gildekleding moet dragen en alles mag doen wat hij 
zelf zou mogen doen met uitzondering van het schieten. De dag 
van het requiem zal vanaf de preekstoel of door de knecht van de 
schutterij worden afgekondigd.) 

6. "Ten sesten is geordineert, dat alle aflijvige guldebroeders of 
henne erfgenaemen nae hen verbonden sullen sijn voor die levende 
guldebroeders te betaelen een tonne biers dewelcke zij tsaemen 
verteeren sullen ten selven daege als men die misse van requiem 
voor den aflijvigen guldebroeder gesongen sal hebben." 
( De overleden gildebroeders of hun erfgenamen zijn verplicht 
voor de levende gildebroeders een ton bier te betalen, die op 
de dag van de requiemmis zal worden verteerd.) 

7. "Ten soevensten is geordineert, dat alle guldebroeders ende scut-
teren sculdich sullen sijn te comen met henne scutterlijcke tab-
harden ende boegen des maendachs nae Pinxtdaege goedtstijdts on-
der die Vespers voor de herbergen, omme voort te gaen ter molen 
ende den vogel te scieten ende daer sal een ijegelijcke verwach-
ten sijn mael en behoirte van scieten sonder te maeken enige con-
fusie ende den vogel afgeschoten sijnde tsaementlijck eerlijcken 
te gaen ter kercke ende van daer ter herbergen, soe dat behoirt, 
ende aldaer sal men bijeen blijven sonder andere herberge om wijn 
te drincken te versuecken, maer men sal aen den werdt verdingen 
elcken guldebroeder ijerst te maeken een mengelen wijns ofte an-
dersins, soe dat den hooftman, coninck ende dekens goetdunken sal 
en des anderen daegs des smorgens sullen alle guldebroederen we-
derom sculdich sijn te comen in derselver herbergen oft ijemanden 
anders in henne plaetse senden, ende of sij aldaer nijet en (.:Je-
men ofte nijemanden in henne plaetse en seijnden sullen, nochtans 
so veel moeten geven als de andere guldebroeders geloeft hebben, 
contrarie doende sal breucken telcker reijsen een pont wasch ende 
voor elcken deken een halve stuijver." 
(Op maandag na Pinksteren onder de vespers moeten de gildebroe-
ders in hun schutterskledii voor de herberg verschijnen om war 
de molen te gaan en de vogel af te schieten. Een ieder zal zon-
der herrie te maken zijn beurt én orde afwachten. Na hét schie-
ten -allen allen gezamenlijk naar de kerk gaan en vandaar naar 
de herberg, waar men bijeen zal blijven. De kastelein zal aan 
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iedere gildebroeder een mengel wijn verstrekken, zoals hoofdman, 
koning en dekens zullen overeenkoten. De volgende ochtend zullen 
alle gildebroeders wederom bij de herberg verschijnen of een 
plaatsvervanger zenden. In elk geval zullen allen zoveel moeten 
geven als de gildebroeders hebben beloofd. Overtreding wordt we-
derom beboet met betaling van een pond was en van een halve stui-
ver aan elke deken.) 

8. "Ten achsten sullen die dekens in tijde wesende sculdich sijn te 
verleggen voor die absente guldebroeders hen gelaech daer sij op 
gesteld sullen worden of daeraf hebben den moet vanden werdt ofte 
der werdinnen 'twelck sij der absenten guldebroeders sullen kundi-
gen in presentie van twee andere guldebroeders aldaer verckerende 
hoeveel sij voor hen betaelt hebben ende dat gedaen sijnde sal 
alsulcke guldebroeder 't selve terstont opleggen ende betaelen en-
de oft hij des nijet en doet binnen acht daegen daer naestcomende 
soe sal hij dobbel sculdich sijn te geven waer aff dije dekens 
hebben sullen dije twee deelen voor hen moeijten ende verleggen 
ende St. Joris dat derde gedeelte." 
(De tijdelijke dekens zijn verplicht, voor de afwezige gilde-
broeders het bedrag voor hun vertering voor te schieten, het-
geen de afwezige gildebroeders zal worden medegedeeld in aan-
wezigheid van twee andere gildebroeders. De schuld moet dan 
terstond worden betaald. Wanneer dit binnen 8 dagen nog niet is 
geschied, zal de schuldige gildebroeder het dubbele bedrag moe-
ten betalen, waarvan de dekens twee derde voor hun moeite ont-
vangen en St.-Joris één derde.) 

9. "Ten negensten is geordineert, dat den coninck inden jaere dat 
hij den vogel scutterlijcke afgeschoten sal hebben, los ende 
vrij sijn sal van allen costen, die hij met sijnder tamelijcken 
fandlien die hij brengen sal mogen bij de guldebroeders tallen 
tijden als sij sullen vergadert sijn, meer sal alleenlijck gehou-
den sijn voor dat jaer tot reparaties des silveren vogels te ge-
ven thijen stuver eens." 
(De koning zal tijdens het jaar, waarin hij de vogel heeft afge-
schoten, vrij zijn van alle kosten, die hij met zijn familie zal 
naken, welke hij te allen tijde op de vergaderingen van de gil-
debroeders mag meenemen. Hij is alleen verplicht, voor de repa-
ratie van de zilveren vogel een bedrag van 10 stuiver te geven.) 

10."Ten thijensten is geordineert soe wije ten tijde ende daegen, 
als die guldebroeders vergadert sullen sijn in dieherbergen ofte 
opde doelen, spreeckt eniche blasphemie oft sweert quade eeden 
oft hanteert eniche andere onmanierlijcke boevereijen oft vrij-
lijcheijt, dije sal staen ter correcties des hooftmans, conincx 
ende dekens." 
(Wie op vergaderingen in de herbergen of op de doelen vloekt, 
valse eden zweert of zich onfatsoenlijk gedraagt, zal door de 
hoofdman, koning en dekens worden bestraft.) 

11."Ten elfsten is geordineert, dat egeen guldebroeder van St. Joris 
en sal mogen scieten in ennige andere scutterijen vanden voet- 
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booge binnen der Vrijheijt van Oirschot, ende contrarie doende 
sal breucken telcker reijsen seven stuijver ende elcken deken 
een halven stuijver." 
(Een gildebroeder van St.-Joris mag in geen enkel ander voet-
booggilde binnen de Vrijheid Oirschot schieten. Overtreding wordt 
met 7 stuiver beboet, terwijl elke deken bovendien nog een halve 
stuiver ontvangt.) 

12."Ten twelfsten is geordineert, dat men inde voirsc. gulde nijet 
meer dan tussen XL ende vijftich persoenen en sal mogen ontfangen, 
die buijckvast binnen der Vrijheijt van Oirschot wonachtich sijn, 
ende als ennige guldebroeders sterffen ofte metterwoon buijten 
Oirschot trecken, soe sal men andere guldebroeders in henne pleet-
se mogen ontfangen." 
(Het gilde mag niet meer dan 40 of 50 personen tellen, die hun 
vaste woonplaats in Oirschot hebben. Bij overlijden van gilde-
broeders zal men anderen in hun plaats mogen aannemen.) 

13."Ten dertiensten is geordineert oft gebeurde dat hooftman, coninc, 
dekens ende die gemeijn scutteren bescreven ende ontboeden wordden 
om in ennige plaetsen te coaten scieten, soe sal men ordineren bij-
den hooftman, coninck, dekens ende eensdeels scuttere twee, drije 
oft vier vanden scutteren die ten schietspole trecken, sullen op 
dije costen ende lasten vande gemeijne guldebroeders dije welcke 
de gewonnen prijsen oock hebben ende behouden sullen." 
(Wanneer hoofdman, koning, dekens en de gildebroeders uitgenodigd 
worden om elders te komen schieten, zullen op order van dezen 
twee, drie of vier gildebroeders naar het schietspel trekken en 
wel op kosten van het gilde, dat de prijzen dan ook mag behouden.) 

14."Ten viertiensten is geordineert oft ennige scutteren van buijten 
Oirschot alhijer quamen scieten soe sal men ovontueren opten ge-
meijnen last ende op gemeijn winninge twee horens gulden." 
(Wanneer enige schutters van buiten Oirschot hier komen schieten, 
zal men op rekening van 't algemeen 2 horens-gulden verwedden.) 

15."Ten vijftiensten is geordineert, dat men alle jaer op St. Joris-
dach kiesen sal twee guldebroeders tot dekens, waere aff die co-
ninck sijnder officien verlaeten sijnde een wesen sal, weleke de-
kens sculdich sijn dat jaer den last vander gulden aen te nemen 
ende henne rekeninge van henne ontfanck ende uijtgeven daer af te 
doen in 't eijnde van den jaer op St. Jorisdach." 
(Elk jaar op St.-Jorisdag worden 2 gildebroeders tot deken geko-
zen, van wie de aftredende koning er één zal zijn. De dekens zijn 
verplicht de last van het gilde op zich te nemen en op het einde 
van het jaar op St.-Jorisdag van hun ontvangsten en uitgaven re-
kenschap af te leggen.) 

n")."len sestiensten is geordineert, dat soe wanneer ennich guldebroe-
der gecomen sal sijn tot tseventich jaeren, soe en aal hij nijet 
langer gehouden sijn, dese voirsc. ende naebescreven ordinantien 
ende articulen te onderhouden, maer sal blijven guldebroeder en 
helpen dije onderhouden nae sijnen vermogen, ende wanneer hij 
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tegnwordich is in maeltijden oft andersints, soe sal als dan mede-
_  gelden gelijck een andere guldebroeder." 

(Wanneer een gildebroeder 70 jaar oud is geworden, zal hij niet 
langer verplicht zijn dit reglement na te leven. Hij blijft ech-
ter gildebroeder en zal naar vermogen helpen de voorschriften te 
onderhouden. Bij gezamenlijke maaltijden of andere bijeenkomsten 
zal hij meetellen als een andere gildebroeder.) 

17."Ten seventiensten is geordineert oft ijemand in bovennoemden tij-
den den vogel scutterlijcken met sijn eijgen handen afscoet drije 
jaeren lanck deen dender sonder end doet volgende, dije sal voor-
taan so lange als hij guldebroeder is los vrij ende ongehouden 
sijn van allen teringe ende montcosten, meer andersints sal hij 
sculdich sijn te onderhouden dese voirsc. ende naebescreven ordi-
nantien ende den silveren vogel sal der gulden blijven." 
(Wanneer iemand drie achtereenvolgende jaren eigenhandig de vo-
gel afschiet, zal hij zijn leven lang vrij blijven van alle kos-
ten van vertering. De voorschriften moet hij echter blijven on-
derhouden. De zilveren vogel blijft eigendom van het gilde.) 

18."Ten achtiensten is geordineert oft in toekomenden tijden wanneer 
die gemeijne guldebroederen als sij vergadert weesen, gebuerde, 
welck Godt door die verdienste des heilighen martelaers St. Joris 
verhueden moge, enniche gevechten, twist oft dergelijcken sonder 
lijf oft lit, dat sal worden nedergeleet ende geordineert bij 
hooftman, coninck, dekens ende vier vanden scutteren, dije sij 
vierthijen daegen te voren sullen daegen, so wel die eendrachte-
lijck daer af uijtspreecken, sullen sij partijen dat sculdich sijn 
te onderhouden ende oft ijemand waer, dije dat nijet en wilde 
achtervolgen, dijen sal men seijnden tot den hooftman, coninck, 
dekens ende ouderen vanden ouden scutten der stadt van den Bosch 
om aldaer gecorrigeert ende gestraft te worden nae gelegentheijt 
der saeken." 
(Gildebroeders, die tijdens de vergadering twisten en vechten, 
zullen door de hoofdman, koning en dekens en vier gildebroeders 
worden berispt, aan wier eendrachtige uitspraak de schuldigen 
zich hebben te houden. Mocht de een of ander hiermede niet willen 
akkorderen, dan zal men hem tot de hoofdman, koning, dekens en 
ouderen van de Oude Schutten te Den Bosch zenden, om aldaar be-
recht en bestraft te worden.) 

19."Ten neghentiensten oft geviele dat ennige scutteren of gulde-
broeders wittelijcken houwelijck deden oft heen kinder bestae-
den in die gemeijn guldebroederen beede tot sijnen eerlijcken 
dach, sullen in dien gevalle die gemeijn gesellen sculdich sijn 
te compareren elck met hem ander oft hem belieft en comen metten 
bruijdegom eeten ende geven deselven so vele als men eendrachte-
lijd( overdraegen sal ende dies so sullen die dekens sculdich 
sijn te verleggen voor die absente guldebroeders opten peen voir-
sc. ende dese gesciet, soo sal dije bruijdegom sculdich sijn we-
derom te schencken den gemeijnen scutteren ten ijersten als sij 
vergaderen een tonne biers of soo veele als dije scutteren sament- 
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lijck overdragen sullen." 
(Wanneer een gildebroeder een wettig huwelijk aangaat of zijn 
kinderen uithuwelijkt en het gilde op deze luisterrijke dag uit-
nodigt, zijn de gildebroeders verplicht op deze dag te verschij-
nen en met de bruidegom aan tafel te gaan zitten, aan wie een 
ieder zijn aandeel zal geven, zoals eendrachtelijk overeengeko-
men is. De dekens zijn verplicht voor de afwezige gildebroeders 
voor te schieten. De bruidegom neemt dan de verplichting op zich 
bij de eerstvolgende vergadering van de gildebroeders dezen op 
een ton bier te trakteren of zoals de gildebroeders zijn overeen-
gekomen.) 

20."Ten twintichsten is geordineert of enigenscutteren belieffden 
uijter gulden te geen, die sal verbonden sijn alle voorgedaen 
casten te helpen betaelen ende daer en teijnden tot behoeff van-
den gemeijnen scutteren te betaelen voor sijne uijtganck twee Ka-
rolus gulden of die werde daervoor." 
(Wanneer een broeder uit het gilde wil treden, is hij verplicht 
alle tot dan gedane kosten te helpen betalen. Voor zijn uittre-
den moet hij ten behoeve van het gilde twee Karolusgulden beta-
len.) 

21."Ten eenentwintichsten is geordineert dat alle keuren ende breu-
cken dije onder die gemeijn guldebroeders vallen gedeijlt sullen 
worden in twee deelen, deen helft tot behoeff des voirsc. altaers 
ende dender helft voor die gemeijn guldebroeders." 
(Het bedrag van alle boeten, die onder de gildebroeders zullen 
worden geheven, wordt in tweeën gedeeld, waarvan een deel is be-
stemd voor het St.-Jorisaltaar en het andere deel voor de gilde-
broeders.) 

22."Ten tweeendetwintichsten is gestatueert off hem nemend rebel 
maekten ende niiet en woede gehoirsam sijn der uijtpendigen, di 
men op hem oft op sijn goederen soude mogen doen ter saeken van 
ennige breucken oft andersints voor ennige lasten ende casten, 
dien sal men seijnden totten ouden scutten der stadt van den 
Bosch, om daer van sijnder ongehoirsamheijt gecorrigeert te wor-
den ende nijet te doen voorts nae inhoudt van dese charten te pro-
cederen op hem ende op sijne panden." 
(Wanneer een gildebroeder weerspannig wordt en t.o.v. te betalen 
boeten, lasten en kosten de desbetreffende verpanding van zijn 
goederen niet wil toestaan, zal men hem ter berechting naar de 
Oude Schutten in Den Bosch zenden.) 

23."Ten drijeendetwintichsten is geordineert oft gebuerden datter 
ennige scutteren weeren die inden voirsc. oft ennige andere sae-
ken der scutterijen aengaende ongehoorsaam weeren oft ennige le-
Ineke oneerlijcke feijten gedaen bedden, dije welcke dije ge-
meijn scutteren in hun geselscap nijet langer en beliefden te hou-
den, dije sal men metten scutterlijcken knecht seijnden een oirt 
stuijver ende daer mede sal hij blijven uijten geselscap vanden 
guldebroeders voorgenoempt ende nochtans verbonden sijn alle, voor-
gedaen tosten ende lasten te helpen betaelen, weleke alle voer- 
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gescreven tosten, penen, boten ende breucken dije scutteren ende 
guldebroederen voorgenoempt voor dije heeren ende ons scepenen 
voirsc. geloeft hebben ende geloven mits desen betaelen op heer-
lijcke executie oft sij met vonnis ende met recht verwonnen wee-
ren met egenen rechte daer tegen te seggen ijerst hantvullinge en-
de namptisatie ende daer en theijnden recht behoudelijcken altijt 
in allen den voirsc. punten ende articulen den heeren hun heer-
lijckheijt ende eenen ijegelijcken sijnen goeden rechte." 
(Gildebroeders, die men wegens hun ongehoorzaamheid, oneerlijk-
heid of andere ondeugden niet meer in het gilde wenst te handha-
ven, zal men door de gildeknecht een "oirt stuvers" (vierde deel 
van een stuiver) laten overhandigen en daarmede zal hij uit het 
gilde zijn gestoten. Hij is echter verplicht, alle tot dan geda-
ne kosten te helpen betalen.) 

In oirkonden hebben wij scepenen voorscreven onsen gemeijnen scepen-
domssegel hier onder aen desen brief uijtgehangen. Gegeven inden 
jaer ons Heeren geboorte duijsent vijfhondert negen ende dertich op-
ten soeventiensten dach der maent septembre. 

2.  ST.-BARBARAGILDE, OIRSCHOT 

De stichtingsoorkonde van het. St.-Barbaragilde zal te zijner tijd on-
der dit hoofdstuk worden gepubliceerd. Genoemd gilde werd op Sakra-
mentsdag 1491 (2 juni) ten overstaan van de schepenen van Oirschot 
i.en doop gehouden. In verband hiermede zijn de navolgende aantekenin-
gen uit het Bosch Protokol, ons door drs. Pater Gerlach bereidwillig 
toegezonden, zeer interessant. 

a) R 1260, fol. 58, 26 maart 1491: 
"Zander Pieck had aengenomen te maecken eene taefel gestoffeert 
met beelden der gulden van Sunte Barbaren inder kercken collegiaal 
van Sunte Peters inder Vriiheijt van Oerscot ende die opten altair 
van Sunte Barbaren te leveren, staende opten Sonnendach vair onser 
liever Vrouwendach assumpcionis naeste tomende. Woutgher Geritss 
bekent van die gulde uit handen van Mr. Arnt vander Meijden ont-
vangen te hebben tot behoef van Zander 18 rijnsgulden." 

Verder lezen wij in dezelfde tekst, dat Woutgher :ie 18 gulden zal 
teruggeven aan het gilde, indien Zander de genoemde tafel niet op de 
afgesproken tijd levert. 

b) R 1260, fol. 301, 28 juni 1491 De inhoud van deze tekst is als 
volgt: 
De timmerman Gerit Arntss. bekent ontvangen te hebben van W. Arnt 
vander Meijden van het St.-Barbaragilde te Oirschot ten behoeve 
van Sander Pieck 18 rijnsguiden voor een tafel "gestoffeerd" met 
beelden van het St.-Barbaragilde, op het St.-Barbara-altaar in de 
St.-Pieter te Oirschot, welke tafel Zander Pieck op zondag voor 
O.L.Vr. Assumptionis klaar moet hebben. Mocht de tafel dan niet 
door hem zijn afgeleverd, dan krijgt Arnt het geld terug. 
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Blijkens de stichtingsakte van het St.-Barbara-beneficie d.d. 23-1-
1491 bestond het St.-Barbara-altaar reeds v66r 1491. Daniël vander 
Meijden, kollekteur der inkomsten van de Luikse bisschop Ludovicus 
van Bourbon in het aartsdiakonaat Kempenland, die het St.-Barbara-
altaar reeds vroeger had gebeneficieerd, lag op genoemde dag op zijn 
sterfbed en stichtte toen een tweede beneficie verbonden aan dit al-
taar. Aangezien nu volgens bovenstaande aantekeningen een zekere Mr. 
Arnt vander Meijden (zoon van Daniël vander Meijden) een der mede-
stichters (misschien initiatiefnemer ?) van het St.-Barbaragilde was, 
is de naamkeuze van ons gilde verklaarbaar geworden. Het is namelijk 
begrijpelijk dat een vander Meijden St.-Barbara als patrones van 
zijn voetbooggilde adviseerde. 
De bovenvermelde opdracht aan Zander Pieck werd in eerste instantie 
v66r de officiële stichtingsdatum (2 juni 1491) namelijk op 26 maart 
1491 gegeven. Op 28 juni van hetzelfde jaar, dus na de stichtings-
datum volgt bovenstaande verklaring, dat het bewuste retabel (e al-
taarblad, versierd metsel- of timmerwerk, waartegen het altaar 
steunt) op zondag v66r Maria Hemelvaart (dus op 14 augustus 1491) 
moet afgeleverd zijn. Of het retabel ook inderdaad op die datum is 
afgeleverd, onttrekt zich aan onze kennis. Indien Pieck het retabel 
wel heeft geleverd, rijst de vraag: waar is deze "gestoffeerde tae-
fel" dan gebleven? Een zeer logische vraag. Maar voor de beantwoor-
ding ontbreken ons de premissen. Er hebben binnen de St.-Pieter in 
de loop der eeuwen veel veranderingen plaatsgehad. Mogelijk kunnen 
verdere nasporingen in de Oirschotse archivalia hieromtrent nieuwe 
gezichtspunten opleveren. Wij houden ons voor het doorspelen van 
desbetreffende vondsten ten zeerste aanbevolen. 

XV. EEN GEMEENTELIJK VELDHOVENS MUSEUM: "HET OUDE SLOT" TE ZEELST. 

Op 23 maart 1973 installeerde de burgemeester van Veldhoven de "Com-
missie Museum 't Oude Slot". De simpele, haast niet opgemerkte ge-
boorte van dit museum had echter reeds negen jaar eerder plaats en 
wel op 21 mei 1964. De moeder van het borelingske was de enigszins 
nieuwsgierige historische belangstelling van enthousiaste amateurs, 
en de vader was een publikatie in Groot-Eindhoven, d.d. 14 mei 1964, 
waarin sprake was van "de oude versterkte kloosters SEVERIJNT en HET 
OUDE SLOT" te Zeelst. De tussen aanhalingstekens geplaatste woorden 
zijn mijns inziens zeer bevreemdend. Er waren namelijk te Zeelst wel 
kloosterbezittingen, maar geen kloosters. In verband met de opzet 
van dit artikel willen wij hierop niet nader ingaan. Van belang is 
in elk geval het gevolg van de gememoreerde publikatie in Groot-
Eindhoven en de grote interesse van genoemde amateurs, namelijk de 
opgravingen en vondsten te Zeelst, die allen betrekking hadden op 
het oude adellijke huis of het Slotje. Dit was het begin. Bij mijn 
eerste bezoek ter plaatse kon ik konstateren, dat de opgravers ent-
heusiaste amateurs waren, uit het goede hout gesneden en vooral 
taaie doorzetters, die heemkunde bedreven niet met woorden maar met 



- 119 - 

daden in dienst van de gemeenschap en van de wetenschap. Het was mij 
toen reeds duidelijk, dat een dergelijke aanpak grote beloften voor 
de toekomst inhield, en ik besloot, als kontaktman tussen gemeente 
en Het Slot te fungeren en de aktiviteiten rond Het Slot bij de over-
heid warm aan te bevelen. Wat zich thans uit dit simpele begin binnen 
acht jaar in het kader van een vrijetijdbesteding heeft ontwikkeld, 
is mijns inziens zeer respektabel. In samenspel met het archivariaat 
hebben de initiatiefnemers niet alleen gepland, maar daadwerkelijk 
met grote opofferingen hun plannen uitgevoerd. 
Met zijn a) unieke, wetenschappelijk geleide prehistorische afdeling, 
b) de oudheidkamer met een rijke verzameling van oude boerenwerktui-
gen, oud keukengerei, oude kledij, gereedschappen van het oude am-
bacht, etc., c) de afdeling vondsten rond het adellijk huis en d) 
ten slotte een ruimtevaartafdeling, is het museum "Het oude Slot" 
een oudheidkundig centrum in onze streek geworden. Er worden archeo-
logische en paleografische kursussen en kursussen over ruimtevaart 
gegeven en van tijd tot tijd lezingen gehouden over historische, pre-
historische, heemkundige en andere onderwerpen. De medewerking van 
het Archeologisch Instituut Groningen is toegezegd. Onder het voor-
zitterschap van Dr. Neweil verbonden aan het Archeologisch Instituut 
Groningen zal thans een deskundig bestuur, gekenmerkt door verschei-
denheid aan disciplines, de werkers van het eerste uur bijstaan net 
financiële, bouwkundige, wetenschappelijke, administratieve en huis-
houdelijke adviezen, waardoor laatstgenoemden zich meer kunnen toe-
leggen op het organiseren en stimuleren van de aktiviteiten rond Het 
oude Slot. De grote edukatieve waarde van dit museum, gevestigd in 
een monumentale boerderij, Hemelrijken 14 te Zeelst, staat geheel 
buiten kijf. Gaarne attenderen wij dan ook onze lezers op dit unieke 
oudheidkundige objekt, zoals wij ook soortgelijke verantwoorde ob-
jekten elders gaarne willen propageren. 
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