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HET SINT-JORIS-GASTHUIS TIEN MAAL BEJAARD
door J. Lijten

Sint-Joris-gasthuis en bejaardenhuis is zo'n vertrouwde combinatie in
Oirschotse oren, dat wij onwillekeurig gaan denken, dat het altijd zo
geweest is. Toch is in de historie van het Sint-Joris-gasthuis de bejaardenzorg van betrekkelijk jonge datum, om precies te zijn vanaf 1848.
Meer dan 500 jaar had het dus een andere functie. Het 650-jarig bestaan
is een goede aanleiding, om die oude historie eens op te halen, in zoverre dat dan mogelijk is, want er is bitter weinig op schrift bewaard
gebleven. Dit wordt dus geen sluitend verhaal over het wel en wee, maar
enkele flitsen uit die 650 jaar, die hopelijk toch een globale indruk zullen geven van de boeiende lotgevallen van Sint-Joris.
DE STICHTERS.
Rogier van Leefdaal, die met zijn vrouw Agnes van Kleef door een
constante traditie als stichter van het Sint-Joris-gasthuis wordt genoemd, 1 ) hoorde tot een van de meest aanzienlijke families van Brabant. De heerlijkheid Leefdaal, waaraan hij zijn naam ontleende, was
gelegen in het centrum van Brabant tussen Leuven en Brussel. Reeds
in 1306 was hij drost van Brabant, een belangrijke functie aan het hof
van de hertog. 2 ) In dat jaar speelde hij een belangrijke rol bij het herstellen van de vrede tussen de hertog en de stad 's-Hertogenbosch, die
3
met elkaar slaags geraakt waren. ) Later was hij kastelein, dat is beheerder van het kasteel van de hertog, te Brussel, ook een vertrouwensfunctie. 4 )
Rogier van Leefdaal verscheen in de Oirschotse geschiedenis in 1320,
doordat hij van Wouter van Oirschot, zoon van Daniel, deze halve
heerlijkheid kocht voor 1300 pond. 5) De andere helft van Oirschot,
zoals ook van Hilvarenbeek, hoorde aan de hertog. Tegelijkertijd kocht
6
hij waarschijnlijk ook de halve heerlijkheid Hilvarenbeek. ) Dat hij
gehuwd was met Agnes van Kleef uit een vooraanstaand Duits grafelijk
geslacht, wijst er ook op, dat de familie van Leefdaal tot de voornaamste in Brabant behoorde.

DE STICHTING.
Van de stichting van het Sint-Joris-gasthuis is geen enkel document bewaard gebleven. Rogier van Leefdaal is echter gestorven op 29 januari
1333. 7 ) Het Sint-Joris-gasthuis zal door hem bij testament gesticht
zijn. Dergelijke stichtingen werden dikwijls bij testament gemaakt, zoals in Oirschot het Amelryck-Boot-gasthuis 8 ) en het Jan-Daems-gasthuis. 9 ) Wij mogen veronderstellen, dat zijn vrouw, Agnes van Kleef,
die in de traditie steeds als medestichteres wordt genoemd, hem hierin
gesteund en aangemoedigd heeft. De realisatie van de stichting moet
zeer vlot verlopen zijn, want in 1336 moet de kapel reeds klaar geweest
zijn, zoals blijkt uit de oprichting van het beneficie (dat is een stichting, om een rector van een inkomen te voorzien) van het Sint-Jorisaltaar aldaar in dat jaar. 10) Dit wijst wel op een volledige medewerking van de familie van Leefdaal en vooral van de weduwe van Rogier,
Agnes van Kleef, bij wier dood in 1338 1 1) het gasthuis wel volledig
gefunctioneerd zal hebben.
PELGRIMSHUIS.
Ook al is er geen stichtingsakte meer bekend, toch weten we voldoende,
wat het doel was van een instituut als het Sint-Joris-gasthuis. In de tijd
van de stichting genoot het houden van bedevaarten een grote populariteit onder de christenen van West-Europa. Een bedevaart was echter
voor de gewone man, die de verre reis te voet maakte, een hele onderneming. Vandaar dat in deze tijd, vooral langs de doorgaande verbindingswegen, huizen werden opgericht, om deze pelgrims gratis onderdak en een behoorlijke maaltijd te bieden, zodat zij hun volgende dagmars uitgerust en gesterkt konden aanvangen. Daarom was bij deze
gasthuizen dikwijls een kapel, waar 's morgens vroeg de mis kon worden
bijgewoond, voor de tocht weer verder ging. Op belangrijke verbindingspunten in deze pelgrimsroutes werden ook kloosters opgericht, om hetzelfde werk in het groot te kunnen doen, zoals het nog bestaande klooster bij de pas van de Grote-Sint-Bernard. Dat het herbergen van pelgrims
ook het doel was van het Oirschotse Sint-Joris-gasthuis, blijkt uit het
eerste artikel van het reglement voor de "gasthuys-wert" (de waard
van het gasthuis) van 1494. 1 2 ) Daar wordt ook gezegd, dat het verblijf
in beginsel voor één nacht was en dat de reizigers een verklaring moesten hebben van de pastoor of van de burgerlijke overheid, dat zij op
pelgrimstocht waren of om een andere dringende reden op reis moesten.
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Ook de bestuursorganisatie moet bij gebrek aan stichtingsakte uit de
feitelijke gang van zaken worden afgeleid. De weinige bewaarde akten
uit de oudste tijden geven ons voldoende zicht daarop. Een erfpachtovereenkomst uit het jaar 1388 is in afschrift bewaard, waarschijnlijk
juist met het doel, om de belangrijke taak van het kapittel in deze te
kunnen bewijzen. 13) Daaruit blijkt, dat het Sint-Joris-gasthuis bestuurd werd door het Oirschotse kapittel en de heer van Oirschot met
een uitgesproken eerste plaats voor het kapittel. Wilhem van Petershem,
de toenmalige heer van Oirschot, verklaarde, dat hij zijn zegel aan deze
overeenkomst hechtte ná het zegel van het kapittel. In feite zal de heer
van Oirschot het bestuur van het gasthuis meestal hebben overgelaten
aan het kapittel. Bij de koop van een erfrente van 4 pond door het
gasthuis op 27 mei 1351 trad wel een kanunnik op maar niet de heer
van Oirschot. 14 ) Ook in de reeds genoemde akte van 1494, waarin het
reglement is opgenomen, trad wel de deken en een kanunnik op, maar
niet de heer. 12 ) Alleen de benoeming van de rector van het gasthuis
hing vooral van de heer als patroon van het beneficie af. De heer droeg
hem voor en bepaalde dus, wie het werd, en het kapittel benoemde
hem.
DE RENTMEESTER.
Het dagelijks bestuur van het Sint-Joris-gasthuis als stichting werd uitgeoefend door een rentmeester of provisor. Hij beheerde de bezittingen,
waarmee het gasthuis begiftigd was, zoals gronden, pachten en renten,
zorgde dat de inkomsten geïnd werden en besteed naar de richtlijnen.
Hij zal ook het toezicht gehad hebben op het werk van de "gasthuyswert". Van zijn financieel beheer deed hij rekening en verantwoording
aan het kapittel en de heer. Helaas is van deze rekeningen zo goed als
niets bewaard.
Het is begrijpelijk, dat het bestuur zich alleen bemoeide met belangrijke beslissingen. Of het feitelijk financieel beleid goed of slecht was,
zal vooral van de rentmeester hebben afgehangen. Deze situatie heeft
eigenlijk min of meer bestaan tot en met de tijd van Janus van den
Heuvel, die de oude Oirschotse mensen nog gekend hebben.
Uit de eerste eeuwen zijn nog verscheidene rentmeesters bekend. De
oudst-bekende is Arnd van Audenhoven in 1351. 15 ) Na hem is bekend

- 67 -

- 68 -

- 69 -

Jan van Audenhoven, die voorkomt in 1381 en 1394. 16) Ook de
bekende Jan van den Doeren van Aarschot, de eerste roedrager van
het kapittel en een invloedrijk man in Oirschot, is rentmeester geweest.
7
Dit moet zijn geweest rond 1400 — 1425. 1 ) In de jaren 1473 — 1486
komen als provisor voor de priesters Henrick Beelaerts, bekend van het
Beelaerts-hofje, en Henrick Jacobs van Esch, die vele jaren belangrijke
functies vervulde in Oirschot. 18)

tientallen jaren geleden leverde de tuin van het gasthuis trouwens nog
behoorlijk wat groente en voor een complete boerderij hoeven we maar
iets verder terug te gaan. Het wassen zal met het omslachtige handwerk
van die tijd wel een hoofdstuk apart geweest zijn. 31 )

DE GASTHUIS-WAARD.
Het feitelijke beheer van het gasthuis was in handen van de "gasthuyswert" ook wel "concierge" genoemd — maar dat blijkbaar onbekende
woord wordt dan op de wonderlijkste wijzen geschreven — of "hospes"
het Latijnse woord voor waard. Met zijn gezin woonde hij in het gasthuis en diende daar de pelgrims als gasten te ontvangen. In het reglement van 1494 wordt ervan uitgegaan, dat hij hun dezelfde kost gaf
als zijn gezin, 1 9) hoewel de pelgrims in een apart gebouw, den beyerd,
verbleven, aten en sliepen. 20 ) Naast de verzorging in eten, drinken en
slapen en ook de verzorging van de hygiëne, die in het reglement eveneens wordt omschreven, 21 ) had de gasthuiswaard ook toe te zien op de
orde. 22 ) Verder moest hij het huis onderhouden, zoals in die tijd voor
24
een huurder gebruikelijk was 23 ) en de gronden en tuin bewerken. )
25
) Hij zal dit werk niet
Daarnaast had hij ook de zorg voor de kapel.
alleen met zijn vrouw aangekund hebben en zal dus naar omstandigheden personeel in dienst gehad hebben, wat door het reglement ook wel
verondersteld wordt, 26 ) maar wat overigens zijn eigen zorg was. Als
gasthuiswaard zijn bekend Jan Belious vóór 1494 en Wouter Wouter
Mathys Backssoen daarna. 27 )
DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN.
Oude mensen, die nog in een echt landelijke omgeving zijn geboren en
opgegroeid, kunnen zich wel voorstellen, hoe zo'n gasthuis heeft gereild
en gezeild. Er was natuurlijk geen supermarkt, waar men alles kant en
klaar, tot zelfs complete maaltijden toe, in een doorzichtig velletje kon
gaan halen. In die tijd moest elk gezin, ook een dergelijk extra-groot
gezin, voor bijna honderd procent voor zichzelf zorgen. Een melkboer
kwam niet langs maar was intern, met andere woorden, er diende doorlopend een melkgevende koe aanwezig te zijn 28 ) en ook verzorgd te
30
) Enkele
worden. 29 ) Ook de groente werd in eigen tuin gewonnen.

Ook al leverde het eigen bedrijf behoorlijk wat producten op, toch
moest aan zo'n grote verbruikseenheid nogal wat van buiten worden
toegeleverd. Daarvoor was in de stichting voorzien en vele zaken worden in het reglement omschreven. Zo werd van buiten af elk jaar gezorgd voor een os en een varken en een zak zout, om ze te kunnen inzouten, 32 ) verder voor erwten en raapzaad 33 ) en voor gerst en mout,
om scerbier te kunnen brouwen 34 ) een licht soort bier, dat gedronken
werd in plaats van onze thee of koffie. Ook voor de brand werd van
buiten af gezorgd: 400 mutserds en 22 vrachten turf. 35 )
Het zal, vooral met zo'n vlottende bevolking als pelgrims, moeilijk geweest zijn, om het eten precies aan te passen. Er was daarom bepaald,
dat eventueel overschot aan de Oirschotse armen moest worden uitgedeeld. 36 )
BEZITTINGEN EN INKOMSTEN.
Om te voorzien in deze behoeften, had het Sint-Joris-gasthuis bronnen
van inkomsten nodig buiten de gebouwen met aanliggende goederen.
Vooral in de eerste jaren van zijn bestaan is het hiervan ruim voorzien.
Het kreeg vooral van de familie van Leefdaal gronden, die verpacht
werden, maar ook pachten en renten. Deze pachten waren betalingen
in natura vooral rogge, en de renten betalingen in geld, die als hypotheek gevestigd waren op onroerende goederen. Als de pacht of rente
niet op tijd betaald werd, kon de rechthebbende beslag laten leggen
op de onderpanden en deze in het uiterste geval zelfs verkopen. Het
bestuur was hierin dikwijls zeer resoluut. Zo had Agnes van Kleef een
rente gevestigd op bepaalde goederen, die later in handen kwamen van
haar schoonzoon Jan van Petershem, die ook heer van Oirschot was
en dus met het kapittel het bestuur van het gasthuis vormde. Jan van
Petershem verkocht deze goederen, maar vermoedelijk wilde de koper
ze vrij van lasten hebben opgeleverd. Jan van Petershem beloofde daarom aan het gasthuis 400 pond, om op andere goederen een gelijkwaardige rente te kunnen kopen. Toen betaling uitbleef, lieten "deken ende
capittel van Oerscot ende die ghemeyne ghebuuren" door schepenen
beslag leggen op de verkochte goederen. De originele schepenakte van
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de familie van Merode. 37 )
De verschuldigde pachten moesten oorspronkelijk in natura geleverd
worden. Vanwege het gemak voor de rentmeester is men in later tijd
overgegaan tot betaling in geld. De afkoopsom werd elk jaar naar de
marktwaarde vastgesteld, maar zal wel aan de lage kant gelegen hebben,
om zo een gemakkelijker betalingswijze te bevorderen. Pas over het
jaar 1673 hebben wij een totaal-overzicht van de inkomsten van het
38
gasthuis in het manuaal van dat jaar. ) De roggepachten konden voldaan worden met 10 stuiver per vat. In totaal bedroegen de inkomsten
uit roggepachten 172 gulden en 11'/2 stuiver per jaar. Dat was dus voor
345 vat rogge. De totale opbrengst van roggepachten met andere pachten en renten beliep per jaar 280 gulden en 6 stuiver, de tegenwaarde
voor 560 vat rogge. Daarenboven moesten nog 22 vrachten turf geleverd worden.
De pachten en renten konden eventueel door de schuldenaars worden
gelost of afgekocht. De taak van de rentmeester was het dan, om de beschikbaar gekomen gelden weer in solide pachten en renten te beleggen.
In de Oirschotse schepenprotocollen komen tientallen transacties van
het gasthuis voor. De meeste daarvan betreffen aflossingen en beleggingen, maar verschillende ook gerechtelijke opvorderingen van pachten en
renten.
Bij een goed economisch beheer konden er soms overschotten gekweekt
worden, die dan weer belegd werden soms ook in vaste goederen. Zo
heeft de hoeve Lulsdonck onder Spoordonk — waar de Oirschotse naam
van Lijsdonk, oorspronkelijk van der Lulsdonck, vandaan komt — aan
40
het gasthuis behoord 39 ) en ook de hoeve Oerschoren. ) Door een
goed beheer van Cornelis Smeeds, die meer dan dertig jaar de functie
van rentmeester vervulde en ook secretaris van Oirschot was, verkeerde
het gasthuis kort na 1500 in een riante financiële positie. Het was juist
de tijd van de afbouw van de huidige Sint-Petrus-kerk, die zoveel vroeg
van de kerkelijke financiën, dat de kerkfabriek (dat is het kerkbestuur)
niet meer credietwaardig was en geen leningen meer kon verkrijgen.
In deze kritieke omstandigheden is het gasthuis, evenals de Maria-kapel
die een eigen kerkbestuur had, en de Tafel van de H. Geest (het armbestuur), die ook in goeden doen was, garant gebleven voor een belangrijke lening door de kerk. 41 )
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Reeds in 1336 was er een kapel gebouwd en werd het beneficie van
het Sint-Joris-altaar in die kapel opgericht. 42 ) Van die tijd af was er
een kapelaan — iemand, die een kapel bedient, wij zouden zeggen rector — aan het Sint-Joris-gasthuis verbonden. De stichter van dat beneficie, de heer van Oirschot, had het recht iemand ter benoeming voor
te dragen aan het kapittel. Practisch betekende dit, dat hij de rector
benoemde. Waarschijnlijk op deze grond hebben de heren van Oirschot
in later tijd zich aangematigd, het bestuur van het Sint-Joris-gasthuis
aan zich te trekken. 42 )
Slechts van een paar rectoren zijn de namen bewaard gebleven. Een
ervan was Wilhem Wilhemszoon van Petershem uit een bastaard-tak
van de heren van Oirschot. Hij wordt voor het eerst genoemd als rector
van het gasthuis in 1493, 43 ) maar kan het al wel 15 jaar eerder geweest zijn. Hij komt in die jaren immers voor als priester en zaakwaarnemer voor een kanunnik, de kapelaans en de familie van Merode. 44)
Ook was hij in zijn laatste levensjaren H. Geestmeester. 45 )
Hij woonde blijkbaar op het terrein van het gasthuis in een huis, dat
hij vermoedelijk zelf had laten bouwen, want het door hem gebouwde
bakhuis stond gedeeltelijk op grond van het belendend perceel, welk
stukje grond in 1495 door het gasthuis werd aangekocht "metter
osendroppe". 46 ) In 1500 is hij gestorven. 47 )
DEN BEYERD.
Het oude huis aan de Gasthuisstraat, waar vroeger P. v. Haaren zijn
friteszaak had, waar de bejaarden hun bijeenkomsten hielden en dat
indertijd door burgemeester Steger van dreigende sloop is gered en nu
met statie door hem bewoond wordt, is gebouwd als beyerd, dat is
gezamenlijke eet- en verblijfszaal voor de gasten en, vermoedelijk op
de opkamer en bovenverdieping, slaapgelegenheid. In het reglement
van 1494 wordt een beyerd genoemd. Als de huidige er niet gestaan
heeft, moet hij dus een voorganger gehad hebben. Ik acht het echter
waarschijnlijk, dat het huidige gebouw er toen stond. In de jaren rond
1470 — 1480 was immers de huidige kerk in aanbouw, een werk, dat
duidelijk in drie fasen is uitgevoerd. Er waren niet voldoende financiën,
om continu aan zo'n groot project te kunnen doorwerken. 48 ) In zo'n
tussenperiode kan het gasthuis, dat in die tijd goed bij kas zat, de zeer
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bekwame vaklui van de kerkebouw overbruggend werd bezorgd hebben
en de beyerd is apert door zeer bekwame vaklui gebouwd en heden een
van de mooiste oude gebouwen, die er in Oirschot staan.

welssoen, ook genoemd Ansem, in het Sint-Joris-gasthuis rond 1478.
Hij was vermoedelijk zo'n zwerver, die door "enige van den ingesetenen
van Oirschot, aensiende de overdaet, die hy daer bedreef" hardhandig
werd aangepakt met het niet-bedoelde gevolg, dat hij in deze vechtpartij
het leven liet. Over zijn dood werd een zoen-accoord gesloten, waarbij
zes inwoners van Oirschot schuldig bleken te zijn. Dat deze schuld als
licht werd aangemerkt, blijkt uit de bepaling, dat slechts één van de zes
een bedevaart naar Rome moest doen, die door de vijf andere mede
bekostigd moest worden. De eerstgenoemde dader, op wie waarschijnlijk de grootste verantwoording russte, was Wouter Wouter Thys, vermoedelijk de knecht van gasthuiswaard Jan Belious en zijn latere opvolger.

DEVALUATIE VAN BEDEVAARDERS.
De oorspronkelijke taak van het gasthuis was het herbergen van pelgrims. In de stichtingstijd van het gasthuis werden bedevaarten in het
kerkelijk milieu hoog gewaardeerd. Om deze reden werden bedevaarten
dan ook beschouwd als bij uitstek geschikte middelen, om grote vergrijpen goed te maken. In Oirschot en in vele andere plaatsen werden
in geval van moord en doodslag bedevaarten opgelegd, vooral naar
Rome, want, zo was de redenering, van zo'n groot misdrijf diende men
eigenlijk van de paus zelf vergiffenis te verkrijgen. Gevallen van moord
en doodslag kwamen in Oirschot en vele andere plaatsen niet voor de
rechtbank, maar werden door een commissie van gekozen scheidslieden
verzoend in een zoen-accoord, van welke Oirschotse zoen-accoorden de
uitgave in Campinia lopende is. Niet in Oirschot maar wel in vele steden
in onze verre omgeving werden door de plaatselijke rechtbanken ook
bedevaarten opgelegd voor allerlei andere zwaardere vergrijpen. Een van
de redenen was ook, dat men de betreffende misdadigers graag voor een
tijd uit de omgeving kwijt was. Hoe idealistisch ook begonnen, het gevolg was, dat het gehalte van de bedevaartgangers steeds daalde. Het is
dan ook geen wonder, dat Thomas a Kempis in zijn boek "De navolging
van Christus" al zegt: "Zij die veel bedevaarten houden, worden zelden
heilig". De boetelingen hadden dikwijls als enig doel, het verkrijgen van
het getuigschrift van de autoriteiten van de bedevaartplaats, dat zij daar
geweest waren en aan de bedevaartseisen hadden voldaan. Voor een
echte geest van boetedoening was dat echter geen garantie.
Daarenboven sloten zich bij deze bedevaartgangers-zonder-veel-overtuiging ook allerlei zwervers aan, die zich in deze groepen niet zo vreemd
voelden en graag van de gastvrijheid der gasthuizen wilden genieten.
Tegen deze personen moest de gasthuiswaard krachtens het reglement
49
van 1494 dan ook streng optreden. )
50
MOORD IN HET GASTHUIS. )
Dit gestrenge optreden kon wel eens niet-bedoelde gevolgen hebben.
Zo moeten we waarschijnlijk de dood zien van Augustijn Willem Pau-

DEVALUATIE VAN BEDEVAARTEN.
Het is begrijpelijk, dat bij het zakken 'van het peil van de bedevaartgangers ook de bedevaarten zelf in achting daalden. De enige controle was
het bewijsbriefje, dat uit de bedevaartplaats meegebracht moest worden. Hoe het gedrag van vele bedevaartgangers onderweg was, kon op
vele plaatsen, zoals ook te Oirschot, met eigen ogen aanschouwd worden. In plaats van een bedevaart gingen sommige families bij zoenaccoorden als geestelijke genoegdoening een ander goed werk vragen,
dichter bij huis en beter controleerbaar, zoals een kruis plaatsen op het
kerkhof 51 ) of een schenking aan de kerk bij gelegenheid van haar voltooiing, 52 ) hoewel daaraan een zekere ijdelheid misschien niet vreemd
geweest is. 53 ) Ook de herhaalde oorlogsomstandigheden in de zestiende en zeventiende eeuw deed het aantal bedevaarten verminderen. 54 ) Deze devaluatie en teruggang zette in de roerige omstandigheden van de tachtigjarige oorlog rond 1600 in versneld tempo door.
ANDERE BESTEMMING ?
Het Sint-Joris-gasthuis beantwoordde zodoende langzamerhand niet
meer aan zijn oorspronkelijke bestemming. De onttakeling werd nog in
de hand gewerkt door de verschijning op het Oirschotse toneel van
Floris van Merode, een uitzonderlijk lastig en twistziek heerschap. 55)
Na de dood van zijn vrouw Maria in 1605 of 1606 was hij alleen-heer
van Oirschot, want ook de hertogelijke helft van de heerlijkheid had hij
in pand. Hij trok het bestuur van het gasthuis helemaal aan zich, hoewel
hij dat samen met het kapittel moest uitoefenen, zoals blijkt uit de ver-
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klaring van meerdere kanunniken. Ook liet hij de twee missen, die wekelijks in de kapel van het gasthuis gedaan moesten worden, lezen in
zijn eigen slotkapel, hoewel de kapel van het gasthuis toch weer hersteld
was. Bovendien werd er door de rentmeester geen rekening meer gedaan
van het gasthuis. 56 ) Geen wonder dat men erover ging denken, het
gasthuis een andere bestemming te geven en wel als ziekenhuis. Dat zou
in het belang zijn van de plaatselijke bevolking en tevens een einde maken aan de voortdurende toeloop van allerlei geboefte. Deze gedachte
57
) Zij bleven deze
werd door enkele kanunniken geopperd in 1615.
oplossing in overweging houden en toen in 1627 de gasthuiswaard
stierf, polste deken Adriaan Baeckx van Baerlandt voorzichtig de onberekenbare Floris. Deze leek er, zoals ook de Oirschotse bevolking, wel
iets voor te voelen en haastig schreef de deken aan bisschop Ophovius,
omdat hij bang was, dat Floris weer van mening zou veranderen en een
nieuwe gasthuiswaard zou benoemen. De bisschop kwam er apart voor
58
naar Oirschot, maar er werd geen resultaat bereikt. )

tisch de vrije hand, om te doen en te laten met het gasthuis, wat hij
wilde, alleen kon hij als "rector" slechts een gereformeerde benoemen.
Daar bedevaarten in deze tijd onder de verboden "Roomsche superstitiën" hoorden, waren er geen pelgrims meer te ontvangen en zal het
gasthuis slechts particulier bewoond zijn. Wij kunnen daarnaar slechts
gissen aan de hand van de latere situatie, want uit de tijd van Floris is
geen archief bewaard. Met het faillissement der Merode's in Oirschot
in 1672 zal dit verdwenen zijn.

DE GENERALITEITSPERIODE.
Door de devaluatie en het teruglopen van de bedevaarten en door het
eigenmachtige optreden van Floris van Merode werd de weg vrij gemaakt voor een situatie, waarin het Sint-Joris-gasthuis als privé-bezit
van de heren van Oirschot werd behandeld. Het enige obstakel daartegen was het kapittel, dat in het begin van de zeventiende eeuw geestelijk en materieel in verval was, in de onzekere omstandigheden van
1629 — 1648 practisch niets kon doen en in 1649 door de staten generaal genaast werd. Deze naasting hield het volgende in. 59) Daar de kanunniken geen kerkelijke diensten hoefden te (en mochten) verrichten,
zou een derde deel van de kapittelinkomsten besteed worden aan salarissen van predikanten, schoolmeesters en kosters. Nieuw te benoemen
kanunniken moesten van de gereformeerde religie zijn. Twee derde van
de kapittelinkomsten zou uitgekeerd worden aan de kanunniken, maar
als zij buiten het gebied van de genieerde provinciën verbleven, zouden
ze maar een derde deel van hun portie krijgen. Deken Baeckx van Baerlandt stierf in 1650 en werd in Postel begraven, hij zal daar gewoond
hebben. 60 ) Met het kapittel werd het beneficie van het Sint-Joris-altaar
in het gasthuis genaast. Het kapittel stond nu helemaal onder de supervisie van de staten generaal. Daarmee verdween elke reële invloed van
het kapittel op de gang van zaken. Floris van Merode had daarmee prac-

Rond 1737 werd het gasthuis klaarblijkelijk bewoond door de toenmalige rentmeester Leonard de Marcq, die ook secretaris van Oirschot
was. Hij diende bij de heer van Oirschot een plan in tot een ingrijpende
verbouwing van het gasthuis, die 2000 gulden zou belopen (in onze
geldswaarde omgerekend zeker twee ton) en rekende voor, hoe dit gefinancierd kon worden. 61 ) Uit dit plan blijkt ook, dat het in die tijd
gewoonte was, uit de opbrengsten van het Sint-Joris-gasthuis gedurende
14 weken aan 18 armen brood uit te delen. In verband met de financiering van de verbouwing ten behoeve van de secretaris-rentmeester
werd voorgesteld, die uitkering van 14 weken terug te brengen tot 12
weken. Of dit plan gerealiseerd is, blijkt niet uit de stukken, maar het
is waarschijnlijk, omdat het gasthuis ook in later tijd nog een aantrekkelijk object blijkt voor invloedrijke ambtsdragers, die daar graag riant
wilden wonen tegen een bespottelijk lage prijs. Ook blijkt uit het genoemde stuk, dat de beyerd toen reeds als schuur werd gebruikt.
DE FRANSE TIJD.
Naar de komst der Fransen was door de Brabantse bevolking reikhalzend uitgezien. Men verwachtte vele veranderingen en vooral verbeteringen, die echter dikwijls slechts zeer moeizaam tot stand kwamen. Het
beheer van het Sint-Joris-gasthuis door de heren van Oirschot in samenwerking met de door hen aangestelde rentmeesters ten bate van hun
privé-belangen, overgoten met een vernisje van weldadigheid, was de
Oirschotse bevolking reeds lang een doorn in het oog geweest. Een verbetering op dit punt zou echter veel tijd, geduld en inspanning kosten. 62 )
Het gasthuis was "een eeuw of langer" onttrokken aan zijn bestemming
en veranderd in "een fraaye heerehuising", de beyerd in een paardestal
en wagenhuis en de kapel in een opslagplaats voor brandhout. Vanaf
1795 poogden de verschillende gemeentebesturen het weer te doen be-
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stemmen tot zijn oorspronkelijk doel, maar door gebrek aan bewijsstukken van de stichting en door gebrek aan medewerking van hogerhand slaagde men hierin niet. Wel werd bereikt, dat ondanks het heftige
verzet en protest van Sara van Barneveld, douarière Sweerts de Landas,
en de rentmeester Peter van Nahuys het bestuur en beheer werd overgedragen aan het tijdens het Franse keizerrijk opgerichte Bureau van
Weldadigheid. Maar omdat de douarière in haar verzet bleef volharden
en omdat de overdracht niet definitief was, durfde het Bureau geen wezenlijke veranderingen aan te brengen. 63)
LANGZAME VOORUITGANG.
Na de val van het Franse keizerrijk hief koning Willem I het Bureau van
Weldadigheid op. Na zijn opheffing vroeg dit Bureau nog aan gedeputeerde staten, aan wie het bestuur van het Sint-Joris-gasthuis moest
worden overgedragen. 64) Het armbestuur werd daarmee belast, maar
de overdracht was nog steeds niet definitief. Na het rapport van de commissie van toezicht op de armenzorg aan gedeputeerde staten in 1820
begon er enige vooruitgang te komen. 65 ) Maar ook nu bleef de douarière in verzet. 66 ) Op 20 juni 1831 verscheen er een commissie van
gedeputeerde staten op het raadhuis van Oirschot voor het treffen van
een minnelijke schikking met de vertegenwoordiger van de douarière
en het armbestuur. Daar zal de uiteindelijke beslissing gevallen zijn. 67 )
WEER OP WEG NAAR GASTHUIS.
Het Sint-Joris-gasthuis stond nu onder het armbestuur, dat graag een
voorziening voor zieke oude mensen wilde. Maar willen en doen is twee.
Er was een levensgrote moeilijkheid. De "fraaye heerehuysinge", waarin het gasthuis veranderd was, werd bewoond door burgemeester J. de
Jong. 68 ) Er moest voorzichtige diplomatie bedreven worden, liefst met
hulp van invloedrijke personen. Rector C.F. Snellaars van het moederhuis der Zusters van Oirschot wist de juiste weg te vinden. In 1841
stelde hij zijn vriend Wilmer, secretaris van de Bossche bisschop, uitvoerig op de hoogte van de situatie en gaf hem te verstaan, hoe de bisschop het best te werk kon gaan. Om moeilijkheden te voorkomen,
mocht Snellaars' naam niet genoemd worden. De vriendschappelijke
houding van burgemeester en zusters zou kunnen lijden door de stap
van de rector, die voor de burgemeester betekende, dat hij zijn huis
zou moeten ontruimen. Er werd ook reeds gesproken over het inscha-
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kelen van religieuzen, zonder wier hulp de opzet van een behoorlijk
gasthuis in die tijd bijna ondenkbaar was. Toch heeft men blijkbaar
nog getwijfeld aan de mogelijkheid, om het gasthuis opnieuw tot leven
te brengen. In 1845 heeft men er zelfs over gedacht, om de gebouwen
en gronden van het Sint-Joris-gasthuis te verkopen. Op 8 maart 1845
hield de commissie van toezicht op de armenzorg op het raadhuis
zitting ter aanhoring van bezwaren tegen de voorgestelde verkoop.
69
P. Lemmens diende daar een bezwaarschrift van gewapend beton in. )
De verkoop ging dan ook niet door. Maar het burgerlijk armbestuur,
dat de verantwoording droeg, zag er blijkbaar tegen op, om de realisatie van het gasthuis ter hand te nemen. Door het strakke toezicht
van gemeente en provincie zal het zich nogal gebonden hebben gevoeld
en ook zal men meer kans gezien hebben, om de verlangde religieuzen
aan te trekken, als het beheer in handen was van het Rooms-katholiek
armbestuur. In zijn vergadering van 19 oktober 1847 keurde de gemeenteraad het verzoek van het algemeen armbestuur goed, om het
Sint-Joris-gasthuis "in te rigten voor een armenziekenhuis en om daarin
tevens op te nemen zoodanige oude of gebrekkige lieden, als welke door
den algemeenen armen worden besteld en wel zonder onderscheid van
godsdienstige gezindheid en het beheer der goederen en inkomsten enz.
op te dragen aan den R.C. armen dezer gemeente", onder de bepaling,
dat niets ten laste zou komen van de gemeente of het algemeen armbestuur. 70 ) Bij besluit van gedeputeerde staten van 11 februari 1848
werd deze overdracht goedgekeurd. 71 ) Zo kwam het Sint-Joris-gasthuis
onder het bestuur van het R.K. armbestuur, maar het bleef steeds een
aparte stichting.

koorzusters en leke-zusters. De drie zusters, die in 1848 haar werk in
het gasthuis begonnen, waren werkzusters of lekezusters, die geen
aparte communiteit vormden, maar bij de communiteit van het moederhuis bleven horen en onder supervisie stonden van een koorzuster. 73 ) Het werk, dat zij deden, was verpleging, zoals dat nu gebeurt in
verpleegtehuizen, maar dan met zeer primitieve middelen. Zoals herhaaldelijk voorkwam in de geschiedenis van de Oirschotse zusters, werden zij voor een goed werk gevraagd en werd dan verondersteld, dat zij
het werk ook maar helemaal van de grond af opbouwden. Men bood
wel hulp, als het werk eenmaal aan de gang was — gelijk P. Lemmens in
zijn bezwaarschrift ook voorspeld had — en dat zelfs op aandoenlijke
wijze, maar die hulp moest nog worden aangesleept, toen het werk al
begonnen was. Dit kunnen we wel constateren, als we de notities van de
schenkingen doorlopen. We krijgen de indruk, dat mensen kwamen
kijken, zagen, wat er tekort kwam, zich herinnerden, dat ze wel iets
bruikbaars hadden, en dat afstonden. Zo werden er allerlei huishoudelijke zaken bezorgd als beddegoed, linnengoed, aardewerk, potten en
pannen, bestek, eetwaren, opvallend dikwijls vis, hout en turf, maar
ook zaken, om de boerderij en tuinderij weer op gang te helpen, zoals
zes karren spurrie en een "sijsie, rijf en schoefel".
Er was zoveel behoefte aan verpleging en zoveel vertrouwen in de zusters, dat na een jaar het gasthuis al uitgebreid moest worden en er een
zuster bij moest komen. Het werk bleef toenemen, zodat er in 1853 een
vijfde zuster nodig was. Ook werkte men aan de restauratie van de oude
kapel, die in 1856 in gebruik kon worden genomen en in 1858 plechtig
werd ingezegend. Ondertussen hadden de zusters voor de kapel al een
Sint-Joris-beeld gekregen en van "Dientjes van Mhr. Pastoor" vier mooie
bloemtakken. Dat zullen kunstbloemen geweest zijn, die destijds heel
geliefd waren.

HET SINT-JORIS-GASTHUIS HERREZEN.
"Op het ten sterkste verzoek van den Eerw. Heer Deken A. Rovers alsmede van onze andere overheden" aanvaardden op 19 juli 1848 drie
Oirschotse zusters de verzorging van "zieken en oude vrouwen" in het
Sint-Joris-gasthuis. 72 ) Wij moeten herbij wel bedenken, dat de Oirschotse zusters van huis uit een beschouwende orde waren, zoals nu
nog de zusters Carmelitessen, en zich in die tijd ook nog als zodanig
beschouwden. Slechts door constante druk van de kerkelijke overheid
hebben zij verschillende liefdewerken aanvaard en op den duur zelfs
het karakter van beschouwende congregatie verloren. Er bestond in die
tijd nog, zoals in alle beschouwende kloosters, een onderscheid tussen

De zusters schijnen het werk in het gasthuis in 1848 "voorlopig" aanvaard te hebben. 73 ) Maar dikwijls is niets zo definitief als "voorlopig".
De zusters groeiden zo in haar werk, dat ze dit niet meer gevoegelijk
konden opgeven en toen de kapel klaar was, zaten ze helemaal gebonden. Het lag in de lijn, dat zij, min of meer vrijwillig, op weg waren naar
een afzonderlijke volledige communiteit. Nadat in 1863/64 een heel
nieuwe boerderij was gebouwd in plaats van de vervallen oude en het
gasthuis weer een uitbreiding had ondergaan, was de zaak niet meer
terug te draaien.
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Met instemming van bisschop Zwijsen werd in 1864 dan ook een volledige kloostercommuniteit gevestigd in het Sint-Joris-gasthuis. Vier koorzusters kwamen zich vestigen, terwijl een lekezuster naar elders werd
overgeplaatst. Moeder Paschalia had de leiding van de communiteit, die
aanvankelijk bestond uit vier koorzusters en vier lekezusters, maar die
weldra groter zou worden. Met de leiding van de communiteit kreeg
moeder Paschalia ook de leiding van het gasthuis. Om moeilijkheden te
voorkomen werden de afspraken tussen bestuur en zusters schriftelijk
vastgelegd. 74 ) Daarin kreeg de overste van het klooster ook de functie
van directrice van het gasthuis. Zij deed tevens mee aan het werk der
verpleging en nam in 1868 bij een typhus-epidemie de verpleging van
deze besmettelijke zieken op zich, ten gevolge waarvan zij zelf werd
aangetast en op veertigjarige leeftijd overleed.

Ziekenhuis.

DE FUNCTIES VAN HET GASTHUIS.
Bejaardenhuis.
Wanneer aan het begin van dit artikel werd opgemerkt, dat de functie
van bejaardenhuis van 1848 dateert, moeten wij dit toch niet opvatten
als bejaardenhuis in de huidige zin. Nu worden in een bejaardenhuis in
principe personen opgenomen, die door hun leeftijd wel verzorging,
maar geen verpleging nodig hebben. In de beginperiode van het gasthuis in de vorige eeuw was het juist andersom. Het was bedoeld voor
personen, die vanwege ziekte of ouderdom verpleging nodig hadden.
Bejaarden, die alleen verzorging nodig hadden, werden pas veel later
opgenomen en pas in 1926 werden voor deze personen uitgebreidere
voorzieningen getroffen. Als er wel eens schamper werd opgemerkt,
dat de zusters het huwelijk ontbonden, vond dit geen grond in willekeur van de zusters, maar alleen in de opzet van het gasthuis als verpleegtehuis met aparte afdelingen voor mannen en vrouwen, zoals dat
in elk verpleegtehuis is. Naarmate het gasthuis zich meer ontwikkelde
naar bejaardenhuis in onze zin en er meer bejaarden werden opgenomen, die alleen verzorging nodig hadden, werd het bezwaar van de
gescheiden afdelingen sterker gevoeld. De voorbereidingen voor de
bouw van de nu bestaande behuizing werden dan ook al in 1956 begonnen.

Vele nu bestaande grote ziekenhuizen hebben eenzelfde begin gehad als
het Sint-Joris-gasthuis: er werden zieken verpleegd en pas in later tijd
ging men meer werken in de richting van genezing van zieken. Ook het
Sint-Joris-gasthuis heeft een stukje van deze ontwikkeling meegemaakt.
In 1926 werd er een operatiekamer gebouwd en drie ruime ziekenkamers. De snelle ontwikkeling van de medische wetenschap en techniek
sinds die tijd maakte echter de uitgroei tot ziekenhuis in moderne zin
alleen mogelijk in grotere opzet. In het zicht van de ombouw tot bejaardenhuis is deze ontwikkeling gestopt.
Kraamkliniek.
In de moeilijke omstandigheden van de tweede wereldoorlog, toen veel
mensen erg beperkte woonruimte hadden, in 1943, zijn in het gasthuis
drie kamers ingericht als kraamkliniek. Vele Oirschotse jonge mensen
hebben daar het eerste levenslicht aanschouwd en vele moeders hebben
daar een rustig en welverzorgd kraambed gevonden. Het is vele Oirschotse mensen hard gevallen, toen ook deze dienstverlening in het
zicht van de naderende omschakeling werd opgeheven.
Weeshuis.
Alleen de oudste generatie van Oirschotse inwoners zal zich nog herinneren, dat de weesmeisjes van het gasthuis, kenbaar aan haar aparte
kapjes, meeliepen in de uitvaartstoet, als er een bestuurslid, weldoener
of weldoenster van het gasthuis begraven werd. In de loop van het jaar
1873 was er in het R.K. armbestuur over gesproken, om arme wezen
op te nemen, die beide ouders of althans de moeder misten. 75 ) Aan
het eind van dat jaar viel het besluit, om in enkele kamers van de achterbouw de mogelijkheid daarvoor te scheppen. In het begin van het volgende jaar werd een summier reglement opgesteld, waaruit blijkt, dat
in principe alleen meisjes tussen 3 en 14 jaar zouden worden opgenomen. In de jaren na de eerste wereldoorlog zijn de laatste weesmeisjes
uit het gasthuis de wijze wereld in getrokken.
DE ZUSTERS.
Het getal van acht zusters, die in 1848 de communiteit begonnen,
breidde zich geleidelijk uit, naar gelang het werk toenam. In 1925 wa-
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ren er veertien zusters in het gasthuis werkzaam, maar de bezigheden
namen zo toe, dat het argument van personeelstekort sterk begon mee
te spreken bij de grote verbouwing, die in 1926 gerealiseerd werd. Dit
argument deed de balans doorslaan naar mechanisering van de wasserij
en aanleg van de centrale verwarming. Toch konden de zusters tot vele
jaren na de oorlog met hetzelfde aantal de meerderheid van de posten
blijven bezetten. Voor zichzelf stelden zij geen eisen. De cellen van de
zusters waren de simpelste vertrekken in het huis; bij harde regen kon
het er wel eens lekken. Zij bleven op strozakken slapen tot 1964, toen
deze slechts op aandringen van het bestuur vervangen werden door matrassen. Toen er echter weelde in de kloosters kwam, kwamen er geen
zusters meer. Toch konden de zusters het oude gasthuis blijven runnen
en de overgang naar het nieuwe realiseren. Alleen een volledig zakelijk
en financieel opgezet bejaardenhuis, dat dan ook handenvol overheidsgeld kost, was zonder het liefdewerk der zusters te exploiteren.

nog een grote uitbreiding plaats, waarbij een operatiekamer werd ingericht en tevens kamers voor pension van kostdames en -heren. Dit was
de eerste grote stap in de richting van hedendaags bejaardenhuis. Er
bleek grote behoefte te bestaan aan deze ontwikkeling, zodat in 1937
de pensionafdeling weer werd uitgebreid. Ook werd toen het consultatiebureau aan de Gasthuisstraat gebouwd, waarboven kamers werden
ingericht voor lekenverpleegsters, die in de toekomst zeker nodig zouden zijn. Voorlopig werden de kamers voor pensiongasten beschikbaar
gesteld.

DE VERPLEEGDEN.
Uit de weinige direct-beschikbare gegevens aangaande de verpleegden
blijkt ook duidelijk, dat het gasthuis van verpleegtehuis voor ernstig
zieken zich ontwikkelde via verpleegtehuis voor zieken in de richting
van bejaardenhuis in de huidige zin. In de eerste jaren, 1848 — 1864,
stierven er in het gasthuis 11 personen per jaar. Dit getal bleef vrijwel
constant tot 1933, terwijl het aantal verpleegden toch steeds toenam.
Na 1933 ging het aantal zelfs zakken bij een groter aantal verpleegden.
In procenten van opgenomen personen zakte het aantal overledenen
van 65% in de eerste jaren tot beneden de 30% na 1933. 76 )
DE GEBOUWEN.
Al spoedig na de heropening van het Sint-Joris-gasthuis bleek het huis
te klein voor de toevloed van zieke en oude mensen. Er werd telkens
uitgebreid naar behoefte, wat een groot gevaar voor wanorde inhield.
Gelukkig heeft men vanaf het begin aan de nogal brede voorbouw twee
naar achter telkens verder uitspringende vleugels aangebouwd, waardoor
een al te grote wanorde voorkomen kon worden. In 1849 en weer in
1863 werden de eerste uitbreidingen op bescheiden schaal uitgevoerd.
In 1893/4 werd een groot stuk vleugel voor de vrouwen en weesjes gerealiseerd en in 1902 een flink stuk aan de mannenvleugel. Tussen de
twee vleugels in werd toen ook de nieuwe kapel gebouwd. In 1926 had

DE HUISHOUDING.
De oude gedachte, dat elke huishouding, ook een grote, zoveel mogelijk
zichzelf moest kunnen bedruipen, leefde nog volop in de negentiende
eeuw. In 1848 werd dan ook de boerderij en tuinderij weer in exploitatie genomen. Men was zozeer van het nut overtuigd, dat men in 1863
zelfs een compleet nieuwe boerderij bouwde. Het bestuur, waarin altijd
wel een paar boeren zaten, besteedde behoorlijk aandacht aan de exploitatie. Zo werd er in 1920 een "hollandse stal" aangelegd en in 1929
een electrische kam in gebruik genomen. Toen het bestuur eens het batig saldo analyseerde, bleek dit geheel voor rekening te komen van de
boerderij en zonder boerderij zou er zelfs een tekort geweest zijn. Ook
was er een eigen bakkerij, waarvoor in 1929 een electrische mengmachine werd aangeschaft. Bij het afnemend aantal religieuzen en de stijgende loonkosten bleef dit echter niet rendabel. In 1957 werden, ook
met het uitzicht op de nieuwbouw, boerderij en bakkerij opgeheven.
Jac. v. Erp ging de tuin verzorgen en verleent ook als gepensioneerde
nog steeds zijn kwieke diensten aan zijn gasthuis.
ONGELUK OP HET GASTHUIS.
Op de boerderij had in 1919 een groot ongeluk plaats. Men was de gierput aan het leegmaken. Gijs, de knecht, boog zich voorover, om te zien
hoe de stand was, werd door de gassen bevangen en viel in de put. Een
man, die toeschoot, om hem eruit te trekken, overkwam hetzelfde.
Daarna nog een man, zuster Norberta, de zuster van de boerderij, en
nog een vierde man. De ijlings gewaarschuwde brandweer wist allen
met haken uit de put te trekken, maar Gijs was dood. De tweede man
overleed enkele minuten nadien en de derde stierf de volgende morgen,
zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. Zuster Norberta en de vierde
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man, die aanvankelijk ook dood leken, overleefden het ongeluk. Zuster
Norberta werkte nog jarenlang op het gasthuis en werd later voor lichter werk naar het moederhuis overgeplaatst, waar zij in 1956 stierf,
volgens de legende in geur van heiligheid.

gen de hoofdrolspelers van die dagen met voldoening terugzien op de
van harte geleverde inspanning, die zoveel mensen uit Oirschot en omgeving een verzorgde en onbezorgde oude dag verschaft.

DE VOORZIENINGEN.
Mensen van onze tijd hebben er moeite mee, om zich voor te stellen, in
welke primitieve omstandigheden de zusters haar werk op het gasthuis
begonnen zijn. Denken we maar eens aan het stoken met hout en turf,
de verlichting met oliepitjes, kaarsen en later petroleumlampen en het
aandragen van water uit de put. Geen wonder, dat de kroniekschrijfster
van 1918 naar aanleiding van de aanleg van electriciteit niet zonder
humor opmerkte, dat dit voor het werk der zusters een hele verlichting
betekende. De aanleg van de verwarming, die in 1926 zoveel doorzettingsvermogen vergde, zal nog meer betekend hebben voor de verlichting van het werk en ook voor de hygiëne.
De watervoorziening moest in eigen beheer worden aangelegd. In 1938
werd daartoe een nieuwe put geboord, die echter zo'n slecht water gaf,
dat het daaropvolgende jaar een geheel nieuwe filterinstallatie moest
worden aangebracht. Tevens legde men toen een warmwatervoorziening
aar. De komst van electrische bellen in ziekenkamers en pension was in
1943 nog een nieuwigheid.
HET NIEUWE SINT-JORIS.
De ontwikkeling in nieuwe richting diende haar voortgang te nemen en
dat leidde tot een heel andere opzet. In 1956 waren de voorbereidingen
al begonnen door het R.K. armbestuur met aanmoedigende medewerking van Deken Th. de Vries. Het werd een weg van beleid, geduld en
veel obstructie. Op 25 maart 1963 werd de nieuwe "Stichting Sint
Joris" bij notariële akte opgericht. Aanvankelijk bemand door dezelfde
personen als het R.K. armbestuur, zou zij een eigen weg gaan en een
eigen afzonderlijke functie vervullen. Het bouwen van het nieuwe Sint
Joris kon weldra beginnen; het taaie voorbereidende werk was achter
de rug. Als het toenmalige bestuur had kunnen vermoeden, dat er zoveel ambtenaren onvermoeid zouden klaar staan, om voor elke oplossing een nieuwe moeilijkheid te bedenken, zouden ze misschien de
moed niet gehad hebben, om aan dit titanenwerk te beginnen. Nu mo-

Aan de heren P. v.d. Ven en H. Nuyens en bijzonder aan de zusters past
dank vanwege bestuur en bewoners voor het tot stand gebrachte werk
en vanwege de schrijver van deze bladzijden voor de spontaan gegeven
toelichting.
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- 86 NOTEN
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, SintMichielsgestel 1876, deel V, blz. 349.
Oorkondenboek van Noord-Brabant, ed. H. Camps, 's-Gravenhage
1979, deel I, 2, nr. 700.
O.B.N.B., I, 2, nrs. 700, 701, 703.
Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek,
Sint-Oedenrode en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 20.
Th. Enklaar, Gemene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen, Utrecht 1941, blz. 122, nr. 72.
De kwitantie door Wouter van Oirschot aan Rogier van Leefdaal
gegeven voor schepenen van 's-Hertogenbosch voor de betaling van
deze transactie berust nog in het archief der familie van Merode in
het A.R.A. te Brussel, charters zonder nummer. (Schaduwarchief
Merode in Oirschot, I, blz. 19 e.v.)
Hij komt van 1323 — 1331 voor als leenman van Hilvarenbeek.
Frenken, Documenten, blz. 20. Op 24 september 1331 gaf hij met
hertog Jan III de gemeynt van Hilvarenbeek aan de inwoners uit.
Bij die gelegenheid noemt hij zich ook "castellanus Bruxellensis".
Enklaar, Gemene gronden, blz. 122, nr. 72.
Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, V, blz. 349.
Gesticht bij testament van Amelryck Boot van 6 oktober 1471.
Zie Register van Dooren - van Baar, blz. 637 e.v.
Gesticht bij testament van Jan Daems van Nuenen van 26 augustus
1613 met latere aanvullende codicillen. R.v.D.v.B., blz. 605 - 614.
In de resolutie van de staten genaraal der Verenigde Nederlanden
van 1649, waarbij de bezittingen van het Oirschotse kapittel genaast werden, is ook sprake van het beneficie van het Sint-Jorisaltaar in het gasthuis, waarvan de heer van Oirschot het patroonsrecht bezat krachtens de oprichting daarvan door zijn voorouders
in 1336. R.v.D.v.B., blz. 625 - 633. Waarschijnlijk is de oprichtingsakte van het beneficie destijds nog in het archief der familie
de Merode aanwezig geweest. Deze oprichtingsakte van het beneficie is vermoedelijk door sommigen aangezien voor de oprichtingsakte van het gasthuis. De pretenties van Floris van Merode en de
daarop steunende, wat ongelukkige formulering in de resolutie der
staten generaal kunnen daartoe aanleiding gegeven hebben. Op

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

deze niet-houdbare grond is de stichting van het Sint-Joris-gasthuis wel eens gesteld op 1336.
Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, V, blz. 349.
In 1494 werd een nieuwe gasthuyswert aangesteld door het kapittel en de gasthuismeester, in welke akte ook een uitgebreid reglement van 26 artikelen werd opgenomen. Deze akte komt voor in
het Oirschots schepenprotocol van 1494 (R.A.N.B., R.A., nr. 126)
fol. VIII e.v. en is gepubliceerd in Campinia jrg. 10, nr. 37 (april
1980), blz. 47 - 50. ed. A.H.M. v.d. Meulen.
Dit erfpachtcontract van 10 januari 1388 met de bijbehorende
goedkeurings- en waarborgingscontracten is opgemaakt door de
kapittelnotaris Daniël van Oirschot en gezegeld door het kapittel
en Wilhem van Petershem, heer van Oirschot. Het is naar een afschrift (copia copiae) in het originele Latijn afgeschreven in het
Register van Dooren - van Baar, blz. 75 - 78 en in vertaling blz.
550 - 554.
Deze akte is alleen bekend uit een opwinning door de rentmeester van 22 maart 1532. Oirschots schepenprotocol van 1532, fol.
LXVIII - LXIX.
Oirschots schepenprotocol van 1499, fol. XXIVbis, van 1532,
fol. LXVIIIvo.
Hij wordt "receptor", d.i. ontvanger, genoemd in het onder noot
13 vermelde contract van 1388. In 1394 wordt zijn naam genoemd
in het oudste originele stuk uit het gasthuisarchief, dat bij dit artikel in fotocopie is afgedrukt.
Hij wordt slechts één keer genoemd en wel in het Oirschots schepenprotocol van 1493, fol. XXII, zonder dat daar vermeld wordt,
wanneer hij rentmeester was. In het veel beter bewaard gebleven
archief van de Tafel van de H. Geest (armenzorg) komt hij voor
als H. Geestmeester van 1396 - 1426.
Henrick Beelaerts wordt als provisor vermeld in 1473, prot. fol.
17, 1487, prot. fol. XVIIv°, en 1488, prot. fol. XVIII en in 1483,
prot. van 1499, fol. XXIVv°. Zie over hem Campinia jrg. 12, nr.
45 (april 1982), blz. 85. Henrick van Esch wordt als provisor vermeld in 1483, prot. fol. 32, 1484, prot. fol. 2 en 6v°, en 1486,
prot. fol. 25v°. Hij komt regelmatig voor in de zoen-accoorden,
die momenteel in Campinia gepubliceerd worden.
Campinia jrg. 10, nr. 37 (april 1980), blz. 47 - 50. Zie de artikelen
1 - 4, 6, 8 - 13.
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-8820)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)
46)

id. art. 21 en 23.
id. in dezelfde artikelen.
id. art. 5.
id. art. 19.
id. art. 16 en 20.
id. art. 21 en 22.
id. art. 23.
Deze beide personen worden genoemd in het aanstellingscontract
van 1494. Zie voor hen ook Campinia jrg. 12, nr. 46 (juli 1982),
blz. 111.
Reglement van 1494, art. 2.
id. art. 3.
id. art. 20.
id. art. 22 en 23.
id. art. 4, 7 en 10.
id. art. 12 en 13.
id. art. 11.
id. art. 14 en 15. De turf is in het reglement niet omschreven, maar
blijkens het manuaal van 1673 (Archief Sint-Joris-gasthuis vrl. nr.
329) moesten er in totaal 22 vrachten turf geleverd worden.
id. art. 9 en 17.
A.R.A. Brussel, Archief der familie van Merode, charters. (zonder
nummer) (Schaduwarchief Merode in Oirschot, I, 7.)
Zie noot 35.
Oirschots schepenprotocol van 1526, fol. XIII" v.v.
id. van 1506, fol. XVII e.v.
id. van 1509 A, fol. XLIv° e.v., XLVIII.
Zie noot 10.
Oirschots schepenprotocol van 1493, fol. XVII".
Zaakwaarnemer voor een kanunnik: Oirschots schepenprotocol
van 1479, fol. 59; van de kapelaans: prot. 1491, fol. )(XXVIII",
1495, fol. XXIIv°, 1496, fol. XVIVO, XXXVII; van de familie van
Merode: prot. 1485, fol. 9", 16", 1494, fol. XXIV" en vele
malen tussen deze jaren.
Archief van de Tafel van de H. Geest, rekening van 1498/99, vrl.
nr. 55.
Oirschots schepenprotocol van 1495, fol. XVII. De "osendroppe"
of euzendrup was een veel voorkomende grens tussen percelen.

47)
48)

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

56)

57)

58)
59)

60)

Het gebouw stond dan niet op de grens, zodat de buurman er niet
tegenaan mocht bouwen, en de grens was door de duidelijke gleuf
in de grond goed waarneembaar.
Oirschots schepenprotocol van 1500, fol.
In 1492 had de kerkbouw lang stilgelegen. Dit had nadelige gevolgen gehad voor het gebouw. Op 23 april 1492 kreeg een speciale
commissie volmacht voor restauratie van de kerk. (Prot. 1492,
fol. 13v°.) Op 28 januari 1494 werd een speciale commissie benoemd voor de afbouw van de kerk, waarschijnlijk de tweede fase.
(Prot. 1494, fol. VI.) In 1503 waren er weer maatregelen nodig
tot restauratie van de kerk. (Prot. 1503, fol. XXXVIII".) Kort
daarna ontwikkelde zich een hausse in de kerkebouw, die aanhield
tot de kerk klaar was en waarbij het kerkbestuur door de bodem
van de geldkist heen tastte in 1509. Zie noot 41.
Campinia jrg. 10, nr. 37 (april 1980), blz. 48, art. 5.
id., jrg. 12, nr. 46 (juli 1982), zoen nr. 7, blz. 110 - 112.
id., jrg. 12, nr. 46 (juli 1982), zoen nr. 10, blz. 117.
en nr. 47 (okt. 1982), zoen nr. 18, blz. 175.
id., zoen nr. 18, blz. 175 en zoen nr. 19, blz. 177.
id., blz. 178.
id., zoen nr. 16, blz. 167.
Meer over Floris van Merode in mijn publikatie, De Merode's in
Oirschot 1410 - 1672, in Campinia, jrg. 11, nr. 42 (juli 1981),
blz. 76 - 78.
Bij de visitatie van het Oirschotse kapittel door bisschop Masius
in 1608 werd dit verklaard door de kanunniken Walter van Cuyck,
Alexander Tijnnagel en Jan v.d. Hove. Frenken, Documenten, blz.
263 - 267.
Bij de visitatie van het kapittel door bisschop Zoes op 14 juli
1615. Frenken, Documenten, blz. 270. Ook was de klok van het
gasthuis verdwenen en volgens hun mening nog altijd op het kasteel.
Frenken, Documenten, blz. 204.
De akte van naasting van het Oirschotse kapittel door de staten
generaal met de bijbehorende stukken zijn afgeschreven in het
Register van Dooren - van Baar, blz. 625 - 633. Hieraan ontlenen
wij de volgende samenvatting.
Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch V, blz. 370.
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-9061) Archief Sint-Joris-gasthuis, vrl. nr. 3375.
62) Na verscheidene landelijke enquetes naar de financiële administratie der instellingen van armenzorg, die door onduidelijke motivering veel argwaan opwekten, richtte de minister van binnenlandse
zaken via het provinciaal bestuur op 7 augustus 1820 (Litt. VV.)
een beter gemotiveerde en gerichte enquete aan de plaatselijke besturen, waarin ook gevraagd werd naar eventuele behoeften aan
gasthuizen. Dit was voor de Oirschotse commissie van toezicht op
de armenzorg een welkome gelegenheid, om de mogelijkheden van
de hervorming van het Sint-Joris-gasthuis aan de orde te stellen in
een gedegen rapport, dat beslissend zou worden in de geschiedenis
van het gasthuis. Hierin werden de gebeurtenissen vanaf 1795 kort
en zakelijk gerecapituleerd en op bedekte wijze te verstaan gegeven, dat de privé-belangen van de aanzienlijke familie Sweerts de
Landas van hogerhand waren beschermd tegen de oorspronkelijke
bedoeling van de fundatie en tegen het algemeen belang van Oirschot in. Aan dit rapport is het volgende ontleend. De vragenlijst
en het concept van antwoord zijn te vinden in het archief van de
commissie van toezicht op de armenzorg, vrl. nr. 5345.
63) De overdracht had plaats op 30 december 1812. Archief van het
bureau van weldadigheid, vrl. nr. 5882.
64) idem.
65) Zie noot 62.
66) Archief van de commissie van toezicht op de armenzorg, vrl. nr.
4047.
67) idem. Ofschoon het gemeentebestuur had moeten zorgen voor
pennen en papier, heb ik tot nu toe geen stuk van deze beslissing
kunnen vinden. Ook in het besluit van G.S. van 11 februari 1848
wordt enkel gerefereerd aan de voorlopige overdracht van 1821.
68) Zr. Domitilla van Delft, Klooster Nazareth Oirschot, Oirschot
1966, blz. 351; ook voor de volgende bijzonderheden.
69) Archief van de commissie van toezicht op de armenzorg, vrl. nr.
3178.
70) G.A. Oirschot, register van notulen van de gemeenteraad van
1846 - 1851, fol. 21v°.
71) Aanvankelijk was de overdracht door G.S. afgewezen, omdat bij
de aanvrage geen bereidverklaring van het R.K. armbestuur was
overgelegd, om het gasthuis onder deze condities over te nemen.

72)

73)
74)
75)
76)

Een authentiek afschrift van het besluit van G.S. bevindt zich in
het archief van het gasthuis (ongenummerd).
De nu volgende beschrijving van het wel en wee van het Sint-Jorisgasthuis is voornamelijk ontleend aan het memorieboek, dat door
de zusters is bijgehouden. Daarin staan op de bladzijden 3 - 34 de
schenkingen aangetekend, die de zusters voor het gasthuis ontvingen en enkele bijzondere uitgaven. Op de bladzijden 158 - 199
staan de belangrijkste wederwaardigheden opgeschreven. Alleen
gegevens, die uit andere bronnen afkomstig zijn, staan in aparte
noten vermeld.
Zr. Domitilla, Klooster Nazareth, blz. 352.
Van deze overeenkomst is een afschrift aanwezig, inliggend in het
oudste notulenboek van het R.K. armbestuur.
Zie oudste notulenboek van het R.K. armbestuur.
1
18481864
sept. 1925 -juli 1930
juli 1930 - dec.1932
jan. 1933 - dec.1938

2

3

4

5

6

16
ca. 5
2'/2
6

272
148
68
180

177
53
30
51

11
11
12
8%

65%
35%
44%
28%

kolom 1 : jaren waarover de cijfers handelen
kolom 2 : aantal jaren
kolom 3 : aantal opgenomen personen
kolom 4 : totaal aantal overledenen
kolom 5 : aantal overledenen per jaar
kolom 6 : aantal overledenen in proc. van aantal opgenomenen
De gegevens zijn ontleend aan het memorieboek der zusters.
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II.

OIRSCHOTS GEDICHT
door Toke van de Ven-Lommers

ODE AAN SINT JORIS HUIS
Sint Joris, mag ik hier als tolk,
Van 't Oirschots goeie trouwe volk,
U komen feliciteren?
Met dit zo zeldzaam jubilee,
Heel Oirschot viert het met U mee,
Omdat wij U waarderen.
Sint Joris, fijn bejaarden-oord,
Voor U een extra lovend woord,
Het is vanzelfsprekend,
Dat er veel nuttigs is gedaan,
In de zes en halve eeuw bestaan,
Wat heeft het veel betekend.
Sint Joris, in een dorp als dit,
Is zo'n tehuis een rijk bezit,
Zowel nu als voor deze,
Al eeuwenlang is dit gebouw
Een toevluchtsoord voor man of vrouw,
Voor zieken en voor wezen.
Sint Joris, o, die naam doet deugd,
Ik ken het reeds vanuit mijn jeugd,
Toen het nog Gasthuis heette,
Wat primitief, dat is een feit,
Maar ja, zo wat dat in die tijd,
Ik zal dit nooit vergeten.
Sint Joris draait al eeuwen mee,
Met al z'n wel en al z'n wee,
Voor zieken en bejaarden,
Het was, het is, het blijft ook zo,
Een huis van allerhoogst niveau,
Van overgrote waarde.

Sint Joris, een begrip vandaag,
Sint Joris, dat zo mooi gestaag,
In zijn geheel blijft groeien,
Wij hopen dat dit door blijft gaan,
En dat Sint Joris heel spontaan,
Steeds verder moge bloeien.
Sint Joris, eens zijt gij genoemd,
Naar 'n Heilige man, alom beroemd,
Om zijn strijdlustig leven.
Volg Uw patroon in voorbeeld na,
In seculorum secula,
Dat God het moge geven.

Toke.
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I I I.

De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters
van Verrenbest (circa 1660).

(vervolg op Campinia 13e jaargang, blz. 26-36)
fol. 55
Aert Janssen van Delft
Grieten acker ende hopsack, 3 lop. 40 roijen
De halff nyeuw streep, 40 roijen
Nyeuw erff aenden baen, 3 lop. 33 roijen
Het halff cleijn campken, 11/2 lop.
In d'aenstede inden Vleutstraet, 1 lop. 34 roijen
liet 4 part inden beempt inde Scheecken, 2 lop.

-2
-0
-1
-0
-0
-0

15
12
18
19
19
14

-4
12
-8
-8
14
12

-8

-0

10

-4
-0

-3
12

10
14

-4

16

-8

Ruth Janssen van Delft
Huijs ende aenstede, 5 lop. 44 roijen
Het 4 part inde Scheecken, 2 lop.

fol. 55"

Maricken, weduwe Henrick Corstens
-1

18

14

-2

-4

14

Den Sijtaert, 1 lop. 14 roijen
Den camp, 4 lop.
De Haege, 3 lop.

-1
-0

13
-5
17

-4
14
-8

-3

16

10

-0
-3
-0
-0

14
15
18
17

12
-8
-0
-0

-

fol. 57

-2
-3
-2

19
10
-2

-8
-0
-6

-0
-0
-0
-0
-0

13
11
12
18
17

12
-4
-8
-8
-8

-0
-0
-0
-1

15
15
16
-7

-0
-0
-0
-8

27

18

-6

-0
-2
-1

17
-2
10

12
-0
-0

-4

-9

12

-1
-0

-1
12

-0
-8

-1

13

-8

-7
-1
-1

19
-3
-5

14
-8
10

10

-9

-0

1

3

12

Kijnderen Evert Reijnders
Huijs ende aenstede, 10 lop.
Het campken, 1 lop. 40 roijen
Nollants beempt, 31/2 lop.

Joost Corstens van Ham
Huijs ende aenstede, 20 roijen
't Rietstreepken, 6 lop.
't Cortstuck, 1 lop. 15 roijen
Den Camp, 1 lop. 14 roijen

12
-6
12
-6

Peeter Jan Geraerts van Roij
Inden camp van Lambert van Baest, 2 lop.
Het halff heesken, 11/2 lop.

Willem Henrick van Taertwijck
Huijs ende aenstede, 2 lop.
Cleijnen Grieten acker, 1 lop. 40 roijen
Coeijweijde bij thuijs, 2 1/2 top.

-5
16
-9
-2

fol. 58

Gerit Claessen van Gestel
Den ouden camp, 3 lop. 4 roijen

-2
-1
-0
-1

Aert Henrick van Taertwijck

0

Den ouden camp, 2 lop. 45 roijen

Den nyeuwen camp, 3 lop. 19 roijen
Camp aen tSonsch steechtjen, 2 lop. 36 roijen
Tholoff Gerits campken, 34 roijen
Inde cortte stucken, 1 lop. 33 roijen
Huijs ende aenstede van sijn schoonvader,
4 lop. 14 roijen
Nyeuwen camp neffens den dijck, 51/2 lop.
't Haverlant met de nyeuw erff, 3 lop. 5 roijen
De halff coeijweijde met het lant inde aalrotten,
2 lop. 14 roijen
Een 4 part inden Spijckers bunder, 1 lop.
Het halff heesken, 11/2 lop.
Coeijweijde bij thuijs, 1Y2 lop.
Het Seijtarts beemptjen, 11/2 lop.
Twee derdeparten inde veltjens achter Wouter
Dijrcx, 2 lop.
De halff dries eghde, 2 lop.
Drije 8 deel inden Deecken, 21/2 lop.
Het halff sonsteren, 3 lop.

fol. 58v0
Jan ende Jacop Mathijssen van den Dijck
luijs ende aenstede, 11/2 lop.
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-96Camp neffens fraters camp, 1 lop. 28 roijen
Achter fraters heijvelt, 1 lop. 19 roijen
Teijnden den hoff, 3 lop. 36 roijen
In Jan Collen camp, 7 roijen
Peeckschen acker, 3 lop. 2 roijen
D'elsdonck, 1 lop. 4 roijen
Lambert van Baest camp, 2 lop.
De haegh, 4 lop.

-1
-0
-2
-0
-2
-0
-1
-1
11

-1
18
10
-1
-3
15
-1
-5
-1

-8
14
-8
12
-0
14
-0
-0
-4

Huijs ende aenstede, 1 lop. 31 roijen
In d'aenstede van Peter Daniels, 1 lop. 41 roijen
Den ouden camp, 1 lop. 33 roijen
Het 4 part inde coeijweij, 1 lop.
Dries bij thuijs, 1 lop.

1

Jan Gerits Verhoeven
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-0
-2
-1
-0
-0
-1
-1

-9
18
18
-9
-4
12
18
-8
19
12
-9
12
15

21

10

-8
12
12
14
-8
-4
14
-0
12
12
-8
-8
14
12

-1
-0
-1
-0
-1
-0
-0

19
16
11
-8
-9
10
-6

-0
-0
-0
-8
12
14
14

-0
-0
-2

12
11
12

12
-0
10

10

18

-6

fol. 60v0

Andries Goijaert Dijrcx
Huijs ende aenstede, 3 lop.
Nyeuwen camp aenden baen, 11/2 lop.
Jan Collen aenstede, 2 lop. 18 roijen
Cortte stucken, 32 roijen
Buijtensten camp, 2 lop. 15 roijen
Neffens Tijs Jan Thijssen, 40 roijen
Campken achter thuijs, 25 roijen
Het 3 deel inden nyeuwen camp van Goijaert Dijrcx,
1 lop. 8 roijen
Het 8 deel inden deecken, 11/2 lop.
Het 4 part in Goijaert Dijrcx aenstede, 4 lop. 1 roede

Jan Peter Daniels
-1
-1
-0
-0
-4

-5
-3
-2
-7
-7

-3
-0
2
-1
-0

16
18
14
12
12

-9

14

-8
-8
-0
12
-8
-4

-1
-2
-1
-0
-0
-0
-1
-1
-0
-1
-1
-0
-1
15

19
10
-6
11
-9
16
-4
-6
-8
10
-5
17
-0
-3

-0
-0
12
-0
-8
-0
-0
-4
-2
-0
-0
-8
-0
-2

-3
-1
-0
-2

19
-4
12
-8

14
-8
-8
14

-8

-5

12

-6

10
-4
10
12
-8
12

Ruth Ariens van Hees

fol. 60
Huijs ende aenstede, 4 lop.
Cort stuck, 2 lop. 45 roijen
Den Rippendonck, 2 lop. 41 roijen
Langen acker, 3 lop. 30 roijen
Den halven grooten Grieten acker, 11/2 lop.
Den halven hopsack, 2 lop. 15 roijen
D'elsdonck, 11/2 lop.
Lambert van Baest camp, 4 lop.
Bochtjen in d'aenstede, 2 lop. 45 roijen
Halve nyeuw streep, 45 roijen
Den Sijtaert, 38 roijen
Coeijweijde aen thuijs, 4 lop.
Schaepsbunder, 6 lop.

fol. 62

/2 Huijs ende aenstede, 6 lop.
Den ouden camp, 1 lop. 21 roijen
1
/2 Nijeuwen camp neffens den dijck, 4 lop. 19 roijen
1
/2 Grimmis, 2 lop. 20 roijen
Campken inde Vleutstraet, 11/2 lop.
fol. 62v 0

Joorden Goort Peeters (van den Heuvel)
Huijs ende aenstede, 3 lop.
Camp daerachter aengelegen, 4 lop.
Paersacker, 1 lop. 49 roijen
Den Heuvel, 1 lop. 4 roijen
Het hopvelt, 36 roijen
Ackerken bij Jan Tijssen, 1 lop. 12 roijen
Heijcampken, 1 lop. 40 roijen
Aenstede inde Vleutstraet, 1 lop. 28 roijen
De hellicht inde cortte stucken, 31 roijen
Twee 3 deel inden camp aenden ban, 3 lop.
Coeijweijde inde Vleutstraet, 4 lop.
Beckers horck, 3 lop.
Coeijweijde inde Vleutstraet, 3 lop.

fol. 65

Huijbert Peters vander Molengracht
Huijs ende aenstede, 61/2 lop.
Inde Vleutstraet, 2 lop. 20 roijen
Nijeuw erff aen 't broeck, 1 lop.
Staecken broecx hoeve, 4 lop. 26 roijen

- 98 Peeter Adriaen Joosten (Blocx)

Jan Henricx van Roij
Huijs ende aenstede, 2 lop. 6 roijen

1

-5

-8

1

-8

-0

Jan Peters vanden Molengracht
Huijs ende aenstede, 2 lop. 13 roijen
fol. 65v0

Huijs ende aenstede, 2 lop. 23 roijen
Den Nijeuwen camp, 1% lop.
Coeijweijde inde Gunterslaeren, 1 lop.
Het 3 part in Joost Blocx houtvelt, 1 lopensaet

-2
-0
-0
-0

-4
15
-5
-5

-0
-0
-0
-0

-3

-9

-0

-1

18

-0

-2
-1
-0
-1

18
-0
10
-8
-0
15
-6 12
-4
-0

-8

14

-4

-1
-0
-0

12
18
14

12
-8
-8

-3

-5

12

-1

12

14

-1
-0
-1
-4
-1
-0

15
14
-5
-3
10
13

-4
14
10
14
-6
12

10

-3

12

Barbara, dochtere Jacop Dijrcx
In d'acnstede van haer vader, 2 lop. 30 roijen

Adriaen Schepens ende Lodewijck Verrijdt
Den Vleutschen wijnt coren molen

(48

6

-0)
fol. 69
Laureijs Peter Quinten

Jan Henric Peters
1

Het heesterbusselken, 1 /2 lop.

0

18

14

1

9

14

Cornelis ende Heijlken Willem Peters
Huijs ende aenstede, 31/2 lop.

Huijs ende aenstede, 3 lop. 4 roijen
Het 3 deel inden nijeuwen camp, 2 lop. 27 roijen
Cleijn campken van Dijrck, 11/2 lop.
Bocht van Henrick van Tul, 31/2 lop.
Nijeuw erff aenden molen, 4 lop.

Peter Janssen Heusdens
Huijs ende aenstede, 3% lop.

1

16

-0

Henrick Jacob Hoevens
Huijs ende aenstede, 4 lop.

-2

5

0
fol. 69y 0

Dijrck Arien Dijrcx
Huijs ende aenstede, 4 lop. 13 roijen
Nijeuwen camp, 4 lop.

-3
-1

-6
18

-0
-

-5

-4

-0

Peter Dijrcx van Nunen
3

12

-0
-0

10
11

14
-4

-1

-2

-2

Het 4 part in Laureijs van Tul bocht, 2 lop.
fol. 67v0
Kijnderen Adriaen Gijsbert Adriaens
Het 4 part inden Tauwer, 41 roijen
Het 4 part inden Pelmans beempt, 2 lop.

Kijnderen Pauwels Dijrck Francken
Huijs ende aenstede, 2 lop.
Lant int Popelbosch, 1 lop. 26 roijen
Het weijken int Popelbosch, 4 lop.

fol. 67

2

Dijrck Pauwels Dijrcx
Cohen campt, 3 lop.
Dijrck Aert Hermans
Huijs ende aenstede, 2 lop. 17 roijen
Vleutschen acker, 1 lop. 10 roijen
Nijeuwen camp, 21/2 lop.
13raeck op Naestenbest, 6 lop. 19 roijen
Den Palliaert, 2 lop. 13 roijen
!let 4 part in twee beempden int broeck, 2 lop.
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-100Kijnderen Wouter Gijsbert Adriaens
Huijs ende aenstede, 41 roijen
Nijeuw erff aende schuer, 4 lop. 8 roijen
Acker aen tbeemptjen, 1 lop. 1 roede
Grooten nijeuwen camp, 4 lop.
Cleijn nijeuw campken, 1 lop.
Keldersche hoeve, 3 1/2 lop.
Het 4 part in Pelmans beempt, 2 lop.
Het beemptjen met de canten ende wijer, 21/2 lop.
Nijeuw erff aen tbroeck met een driesken aende
schuer, 1 lop.

-0
-2
-0
-2
-0
-2
-0
-1

19
-8
13
10
11
-2
11
-6

-4
-0
-4
-8
-0
10
-4
-4

-0

12

-8

11

14

10

-4
-1
-0
-1
-0
-0
-1

-6
12
12
-9
12
16
14

-0
-4
-6
10
-8
-8
10

11

-3

14

3

-3

10

fol. 70vo

Het heijvelt met de streepen, 10 lop. 36 roijen
De Verdonck, 8 lop.

Frans Goort Hoppenbrouwers
Huijs ende aenstede, 6 lop.
fol. 72
Dielis Lenaert Boelaerts
Huijs ende aenstede, 2 lop. 15 roijen
Den halven Dielen acker, 1 lop. 18 roijen
Nijeuwen camp, 3 lop. 14 roijen
Cleijn nijeuw erff, 44 roijen
Camp van Luijcas Willems, 3 lop. 44 roijen
Het haeren veltjen, 2 lop.

-1
-0
-1
-0
-2
-0

15
17
-9
-9
-2
10

-0
12
-0
-0
-0
-4

-7

-3

-0

-4
-0

15

-6

14

-

-1
-1
-0
-0
-0
-0
-0

10
-4
-6
15
13
12
-7
13

14
12
-8
-0
-0
-8
-8
-8

-7

-3

10

2

12

14

-1
-1
-2
-2

14
-4
18
-4

-8
-8
14
-6

-1
-1
-0
-0
-1

17
-0
-7
17
-4

-8
-8
-8
-8
-4

11

-5

-2

0

18

14

1

6

14

1

-4

-8

Marten Peters de Coninck
Huijs ende aenstede, 1 lop. 42 roijen
Acker inde kelders hoeve, 1 lop. 40 roijen
Acker achter Joachims hoff, 1 lop. 48 roijen
In Joachims camp, 11/2 lop.
Heijvelt achter de kelders hoeve, 1 lop. 12 roijen
D'oude beempden, 11/2 lop.
Het halff campken, 1 lop.
Het halff nijeuw erff aende coppelstraet, 11/2 lop.

Jonker Dijrck van Delft
Het sonsche velt, 8 lop.
fol. 74
Jan Wouter Hoppenbrouwers
Huijs ende aenstede, 1 lop. 29 roijen
Inde Keldersche hoeve, 1 lop. 44 roijen
Noch inde kelders hoeve, 4 lop. 14 roijen
Noch inde kelders hoeve, 3 lop. 13 roijen
Keldersche hoeve van Jenneken Wouters,
2 lop. 40 roijen
Noch inde voorschreven hoeve, 11/2 lop.
Het heijvelt, 11/2 lop.
Coeijweijde inde gunterslaeren, 4 lop.
Den halven ouden beempt, 3 lop.

Heijlken Peter Jan Claessen
Huijs ende aenstede, 1 lop. 20 roijen
74v0

Aert Ariens Verhoeven
Huijs ende aenstede, 5 lop. 14 roijen
Kelders acker, 61/2 lop.

-9
-0

fol. 72v 0

Ruth Thomas vander Vleuthen
Huijs ende aenstede, 5 lop. 4 roijen
Nijeuw erff tusschen de dijcken, 2 lop. 30 roijen
D'euselken, 42 roijen
Gijskens acker, 2 lop. 10 roijen
Braeckel beemptjen, 2 lop.
Nijeuw erff bij Dijrck Hermans, 11/2 lop.
Collen camp, 3 lop.

-3
-3

-4
-4

10
-6

12
14

Peter Peters Conincx
luijs ende aenstede, 2 lop. 13 roijen
Den halven acker inde keldersche hoeve,
1 lop. 40 roijen
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- 102 Het halff heijvelt inde hoeve, 1 lop. 12 roijen
Het heijvelt bij Jan Dijrcx, 32 roijen
Het halff Vlamerschot, 1 lop. 42 roijen
Heijnen camp, 1 lop. 5 roijen
De halff oude beempde, 11/2 lop.
't Halff Keviken, 1 lop.

-0
-0
-0

13
16
-5
14
12
-7

10
-8
14
14
-8
-8

In Hans de Molder camp, 48 roijen
Nijeuw erff achter d'aenstede, 3 lop. 7 roijen
Inde Keldersche hoeve, 1 lop. 41 roijen
Den Vleutschen beempt, 4 lop.

-7

-2

-4

fol. 78

-0
-0
-

-0
-1
-1
-1

-7
-5
-4
-5

-8
-8
-0
-0

-9

-7

-0

-0
-0
-0
-0
-0
-0

12
-1
-3
17
-7
-2

-6
-8
-6
-8
-8
-8

-2

-4

12

-2
-1

12
-6

-0
-4

-3

18

-4

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-1
-0
-2

12
-1
17
-3
-7
-2
-2
10
-7

-6
-8
-8
-6
-8
-8
14
14
-8

-6

-6

-0

-0
-1

19
19

-8
-0

-2

18

-8

Dijrck Janssen vanden Dijck
Jan van Diest
Huijs ende aenstede, 30 roijen
Inde nijeuw erff, 13 roijen

-0
-0

12
-4

12
-0

-0

16

12

fol. 76

In d'aenstede van Jan Martens, 1 lop.
Het 4 part inde heijtscauw, 5 roijen
Het 4 part in d'aerle patacker, 13 roijen
Het 4 part inden Braeck, 1 lop. 12 roijen
Het 4 part in Maerselaer, 1 lop.
Het 16 deel inden schoordonck, 25 roijen

Jan Willems van Engelant
Huijs ende aenstede, 5 lop. 44 roijen
Inde kelders hoeve, 1 lop. 32 roijen
Noch inde kelders hoeve, 1 lop. 45 roijen
De Vrender, 5 lop. 10 roijen
Heijcamp achter Truijken Driessen camp, 21/2 lop.
De halff ter Meijen beempt, 4 lop.
Twee veldekens inde slip, 41/2 lop.
Inde kelders hoeve van Henrick Gielens,
1 lop. 4 roijen

-4
-1
-1
-3
-1
-1
-1

-9
-2
-6
10
-5
-5
-5

14
-6
-8
10
-0
-0
-0

-0

14

-4

14

18

10

-1
-0

14
10

-8
14

-2

-4

12

Claerken Jan Driaen Joosten
Huijs ende aenstede, 21/2 lop.
Halff nijeuw erff, 1 lop.

fol. 70'0

Jacob Gerit Wilborts (van Tright)
Jan de Molderscamp, 5 lop. 11 roijen
In Peter Jan Claes aenstede, 1 lop. 43 roijen

fol. 78v 0
Jan Martens vande Maerselaer
Het 4 part in Jan Martens aenstede, 1 lop.
Het 4 part inden hautscoiw, 5 roijen
Het 4 part inden braeck, 1 lop. 12 roijen
Het 4 part in d'aerle patacker, 13 roijen
Het 4 part int Maerselaer, 1 lop.
Het 16 deel inden schoordonck, 25 roijen
Huijs ende aenstede, 1 lop. 20 roijen
Het halff nijeuw erff, 44 roijen
Acker aenden duijtsche val, 3 lop. 29 roijen

Jan Adriaen Joosten (Blocx)
Huijs ende aenstede, 2 lop. 12 roijen
Camp achter Truijken Driessen ven, 2 lop. 10 roijen
Camp van Jan vander Spijcker, 2 lop.

-1
-1

16
-1
-0

-8
-0
-0

-3

17

-8

-3
-2

-4
-0

-8
-8

-

Jan Dijrcx vanden Dijck
Huijs ende aenstede, 5 lop. 40 roijen
Claes vanden Spijcker aenstede, 2 lop. 48 roijen

Jan Janssen van Woensel
Huijs ende aenstede, 1 lop.
Drije 5 deel inden achtersten camp, 4 lop.

- 104 -

- 105 -

fol. 80

De hoeve, 6 lop. 15 roijen
Inde nijeuw erff neffens Jan Gijsberts camp, 2 lop.

Aleijt dochtere Aert Jacobs
Schuer met het 3 part in Wijnants aenstede,
1 lop. 14 roijen
Het 5 part inden grooten camp, 1 lop. 30 roijen

-0
-0

17
12

-8
14

fol. 82510

-1

10

-6

Peter Elias vande Laerschot

Tholoff Dielis tot Roij
Een 5 part inden grooten camp van Aert Jacobs,
1 lop. 30 roijen

-0

12

14

-1
-0
-0

-8
17
10

-4
-8
14

-2

16

10

Corstiaen Martens vanden Maerselaer
Het soerlant, 21/2 lop.
De halff aenstede van sijn vaeder, 1 lop. 20 roijen
Het halff nijeuw erff, 44 roijen

fol. 80

510

Huijs ende aenstede, 48 roijen
Nijeuw erff bij Aert Jacobs, 2 lop. 17 roijen
Camp van Peter Hoppenbrouwers, 11 lop. 17 roijen
De halff geenckens dijck van Henrick Goossens,
11/2 lop.
Corte Spijckers bunder, 31/2 lop.
Het 4 part in Anthonis Verroten twee beempden,
2 lop.
Hoeven ackerken, 1 lop. 27 roijen

-3
-1

-6
-0

-4
-0

12

-4

-8

-0
-1
-7

18
12
18

-8
-8
-8

-0
-1

-7
-2

-8
10

-0
-1

15
-0

-0
-8

13

15

-2

3

14

-8

-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-0
-1
-0
-0
-0

-1
-5
-6
19
-5
-3
-5
-2
16
-6
15
-6

-6
-0
12
-0
-0
12
-0
-8
-0
12
-0
-0

16

12

-2

Gebruijkers van Jonker Bevers
Twee beempden inde Scheecken, 10 lop.

Margriet weduwe Aert Henrick Mercx
Huijs ende aenstede, 2 lop. 17 roijen
Inde hoogacker, 3 lop. 44 roijen
Camp van Aert Ariens, 3 lop. 8 roijen
Het 3 part in Moonen camp, 1 lop. 14 roijen
Een beemptjen inde Gunterslaeren, 2 lop.
Beempt van Anthonis Verroten, 31/2 lop.
Jan de Molder Scheecken, 4 lop.
Den achtersten heijcamp, 2 lop.
Beemptjen van Lambert Kemps, 21/2 lop.

-1
-2
-1
-0
-0
-0
-1
-0
-0

19
12
18
16
13
13
10
12
15

14
-8
-0
-8
12
12
-0
-0
12

11

12

-2

-2
-1

-2
-6

12
-0

-1
-0
-0
-0
-0

-1
18
18
16
15

-0
12
12
-0
-0

fol. 82
Kijnderen van Henrick vander Snepscheut
Huijs ende aenstede, 2 lop. 18 roijen
Nijeuw erff bij Truijken Driessen camp, 21/2 lop.
Nijeuw erff bij Claerken Jan Adriaen Joosten camp,
2 lop.
Acker bij 't rustjen, 1 lop. 22 roijen
Den halven Dielen acker, 1 lop. 18 roijen
Den halven camp van Adriaentjen Lenaerts, 1 1/2 lop.
Heijvelt van Henric Gielens, 11/2 lop.

fol. 84
Gijsbert Niclaes vande Spijcker
Huijs ende aenstede, 2 lop. 34 roijen
Camp achter Truijken Driessen camp, 4 lop. 20 roijen
Camp van Goijaert sijnen broeder, 3 lop. 15 roijen
D'aenstede ende cleijn huijsken, 31/2 lop.
Braeckel beempt, 31/2 lop.
Cleijn Seelsteren, 4 lop.
De halff aenstede tot Naestenbest, 1 lop. 30 roijen
De halff hantscauw, 10 roijen
De halff Braeck, 21/2 lop.
Halven Aerle patacker, 26 roijen
Het halff Maerselaer, 2 lop.
Het 8 deel inde schoordonck, 1 lop.

- 106 VOORKOMENDE TOPONIEMEN EN STRAATNAMEN.
Gegeven worden die toponiemen en straatnamen, die niet voorkomen op de voorgaande folio's in dit verpondingsregister (zie Campinia, XI, 148-153; XII, 144-151
en XIII, 26-36).
Aerle patacker
Aert Ariens camp
Aert Jacobs grooten camp
Adriaentjen Lenaerts camp
Anthonis Verroten beempt
Anthonis Verroten twee beempden
Beckers horck
Braeck op Naestenbest
Braeckel beempt(jen)
Buijtensten camp
Dielen acker
Dielen camp
Dries eghde
Elsdonck
Fraters heijvelt
Fraters camp
Goijaert Dijrcx nijeuwen camp
Grieten acker
Grieten acker, Grooten
Grieten acker, Cleijnen
Hautscoiw (Hautscauw)
Haeren veltjen
Hans de Molder camp
Haverlant
Heesken
Heesterbusselken
Heijtscauw
Henric Gielens heijvelt
Heuvel
Hoeven ackerken
Hopsack
Jan Gijsberts camp
(Jan) Cohen camp(t)
Jan de Molderscamp
Jan de Molder scheecken
Joachims hoff
Joost Blocx houtvelt
Kelders acker
Keviken

Claerken Jan Adriaen J oosten camp
Cortstuck (Cortte stucken)
Lambert van Baest camp
Lambert Kemps beemptjen
Laureijs van Tul bocht
Leijcas Willems camp
Nollants camp
Peeckschen acker
Peter Hoppenbrouwers camp
Popelbo sch
Rietstreepken
Rippendonck (Rispendonck)
Schoordonck
Seijtarts beemptjen
Sonsche velt
Sonsteren
Spijckers bunder, Corte
Ter Meijen beempt
Tholoff Gerits campken
Truijken Driessen ven
Verdonck
Vrender

I V.

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

50. VRIJTHOF 7 (sectie F 4731)
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft het pand
Vrijthof 7 als volgt:
"Eenvoudig huisje zonder verdieping".
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars, resp. bewoners de volgende personen:
A.

JAN JAN PETERS VOGEL
"Huijs en hoff"
grootte: 1 roede; aanslag: 1 g. 5 st.
(verpondingsboek I, fol. 116)
Bij deze inschrijving staat het volgende nota bene:
"het huijs en hoff vier stuijvers vermindert bij alle de
setters den 27e meij 1682 vermits te hoogh geseth
is geweest"

B.

JAN en GEERIT, kinderen van JASPER VAN COURSEL
"Huijs en hoff op de Lievevrouwe kerckhoff"
grootte: 1 roede; aanslag: 1 g. 1 st.
(verpondingsboek I, fol. 115vo en 116)

C.

De kinderen van JACOB ZEELANTS
"Het huijs op de L.V. Kerkckhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek II, fol. 148vo)

D.

ELISABETH, weduwe van JAN VAN OVERDIJCK
"Het huijs op de L.V. Kerckhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek II, fol. 149)

E.

WILLEM JANSSE VAN BERENDONCQ
bij koop en erfenis 1749
van wijlen zijn vader JAN WILLEM VAN BERENDONCQ
"Het huijs op de L.V. Kerckhofr
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek II, fol. 149; III, fol. 193)

F.

PEETERNEL, weduwe van WILLEM JANSSE VAN
BERENDONCQ
"Het huijs op de L.V. Kerkhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek III, fol. 193)

(wordt vervolgd)

ca. 1640

1672

1718

1762
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FRANCIS DIELISSE VAN DE VEN
bij koop
gehuwd met CATHARINA WILLEMS VAN ROIJ
"Een huijsje op L.V. Kerkhoff
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek III, fol. 68v0 ; IV, fol. 135; V, fol. 133)

1763

H.

MARTINUS EN HELENA, kinderen van
FRANCIS DIELISSE VAN DE VEN
"Een huijsje op L.V. Kerkhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek V, fol. 133)

1793

I.

ANTHONIJ VAN DE POLL
"Een huijsje op L.V. Kerkhof"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek V, fol. 133; VI, fol. 132)

bij koop

1794

N.

JOHANNES MICHAEL DE VOCHT, tabaksverwerker en koopman (overl. 21-5-1895)
sectie en grootte als onder J
(artikel 1207 volgnr. 61)

bij successie

1881

In 1886 vindt er een vereniging plaats met een gedeelte
van sectie F 780 (grootte 22 ca.) en een hermeting.
De nieuwe omschrijving wordt:
sectie F 2764: huis en erf
grootte: 1 a. 40 ca.
(artikel 2560 volgnrs. 95, 200, 203)
0. JOHANNA CATHARINA KEMPS en consorten, weduwe
van JOHANNES MICHAEL DE VOCHT (overl. 21-5-1897)
sectie F 2764: huis en erf
grootte: 1 a. 40 ca.
(artikel 2560 volgnrs. 95, 200, 203)

1895

P.

1897

Het kohier der huizen van 1808 e.v. jaren vermeldt de volgende eigenaar:
I.

ANTONIE VAN DE POLL
overl. 9-9-1828

De kadastrale leggers geven de volgende eigenaars:
J.

ARNOLDUS HENDRIK LEMMENS, vrederegter
sectie F 781: huis en erf
grootte: 1 roede 18 ellen
(artikel 397 volgnr. 13)

K.

JAN LEMMENS, koopman en winkelier
overl. 28-2-1871
sectie en grootte als onder J
(artikel 1382 volgnr. 5)

L.

M.

MARIA CATHARINA VAN DEIJCK, weduwe van
JAN LEMMENS, als vruchtgebruikster, en
NORBERTUS ARNOLDUS MARIA, minderjarige zoon,
als eigenaar
sectie en grootte als onder J
(artikel 1382 volgnr. 5)
FRANCIS JOSEPH VISSERS, koopman
overl. 21-7-1879
sectie en grootte als onder J
(artikel 1207 volgnr. 61)

1832

JOHANNES HENRICUS MARIA DE VOCHT en consorten,
gemeente-secretaris van Oirschot
sectie en grootte als onder 0
(artikel 2560 volgnrs. 95, 200, 203)
In 1899 overdracht naar artikel 3911 volgnr. 3.

Q. PAULINA WILHELMINA MARIA DE VOCHT, religieuse
MARIA ELISABETH DE VOCHT, religieuse
sectie en grootte als onder 0
(artikel 3911 volgnr. 3)
In 1907 verkoop naar artikel 3705 volgnr. 14.

1899

R.

JOSEPHUS BARTHOLOMEUS MARIA DE VOCHT,
eigenaar voor 13/24, en elf kinderen, ieder voor 1/24 eigenaar
sectie en grootte als onder 0
(artikel 3705 volgnrs. 14, 18)
In 1930 vindt een verbouwing plaats.

1907

S.

bij successie
JOHANNES HENRICUS ALOYSIUS DE VOCHT
fruitkweker, en acht mede-eigenaren, ieder voor 1/9
sectie en grootte als onder 0
(artikel 3705 volgnrs. 14, 18)
In 1949 vindt een scheiding plaats naar artikel 6340 volgnr. 1.

1946

T.

CECILIA THEODORA HENRICA DE VOCHT
sectie F 2764: huis en erf
grootte: 1 a. 40 ca.
(artikel 6340 volgnrs. 1 t/m 5)

1949

1871

- 110 In 1951 vindt er een vereniging plaats met een gedeelte
van sectie F 2763 (grootte 50 ca.). Tevens vindt een
sloop en herbouw plaats, alsmede een hermeting.
In 1960 wordt er een wijziging toegepast.
De nieuwe omschrijving is:
sectie F 4180: 2 huizen, schuur en erf
grootte: 2 a. 6 ca.
In 1962 vindt er een splitsing plaats van dit perceel,
namelijk naar artikel 6340 volgnr. 5: huis, erf en tuin,
grootte 46 ca. en naar artikel 6178 volgnr. 6, huis en
tuin, grootte 1 a. 60 ca.
Voor het vervolg is dit laatste perceel voor ons van belang.
ARNOLDUS KUIJPERS, werkman bij de genie
sectie F 4180 gedeeltelijk: huis en tuin
grootte: 1 a. 60 ca.
(artikel 6178 volgnr. 6)
In 1963 vindt hermeting plaats en een rectificatie van
sectie F 4180 (zie onder T en V). Het hier beschreven
perceel gaat naar artikel 7630 volgnr. 1 (zie onder V).

1962

U/V. ARNOLDUS KUIJPERS, werkman bij de genie, en
JOHANNES ALFONSUS MARIA LIESHOUT, arts
De rectificatie van oud sectienummer F 4180, grootte
2 a. 6 ca, is als volgt gebeurd, uit:
artikel 6340, volgnr. 5, grootte 46 ca,: naar artikel 7540
volgnr. 3: 1 ca. en naar artikel 7630 volgnr. 1: 45 ca.;
artikel 6178, volgnr. 6, grootte 1 a. 60 ca.: naar artikel
7630 volgnr. 1: 1 a. 60 ca.
Voor het pand Vrijthof 7 geldt nu de volgende omschrijving:
sectie F 4731: huis, schuur en tuin
grootte: 2 a. 5 ca.
(artikel 7630, volgnr. 1)
In datzelfde jaar wordt dit overgebracht naar artikel 6178, volgnr. 7.

1963

U.

ARNOLDUS KUIJPERS (als boven)
sectie F 4731: huis, schuur en tuin
grootte: 2 a. 5 ca.
(artikel 6178, volgnr. 7)
In 1974 door verkoop naar artikel 8647, volgnr. 2.

1963

W.

ARNOLDUS ADRIANUS CORNELIUS KUIJPERS, antiquair
sectie en grootte als onder U (1963)
(artikel 8647, volgnr. 2)
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