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Sous Philippe II, gourvernant Ie Pr. de Parme & Ie Duc d'Alengon.

Belegeringhe der Stadl Eijndhoven sose vande Malcontens belegert is geweest onder Graeff Ca-
rolus van Mansvelt. Binnen lach Mr Bonivet na dien hij met syn volc, so francoysen en schotten,
meer dan drij maenden cloeckelijck tegen gehouden hebben, peerden, catten en honden gegeten
hebben, die stat overgegeven op conditie uut te trecken met de volle wapen ende bagazie, soot

geschiet is den 23 april 1583 stylo novo.
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EINDHOVEN

Toen wij enkele jaren geleden voorzichtig polsten, of onze vereniging een
Genealogische Dag in Eindhoven zou kunnen houden, werd ons verzocht,
daarvoor zo mogelijk 1982 uit te kiezen. Dit jaar herdenkt men hier name-
lijk het feit, dat hertog Hendrik I van Brabant in 1232 aan Eindhoven stads-
recht schonk, met Den Bosch (dat hij reeds in het begin van zijn regering
het Leuvense recht had verleend) als moederstad.

Eindhoven is dus aanzienlijk ouder dan menigeen wel denkt, al betrof het
eeuwenlang natuurlijk een veel kleinere plaats dan de grote industrie-
gemeente van de laatste decennia. In die eerste eeuwen had het rijkelijk z'n
deel aan de gebruikelijke voorvallen van een stadsgeschiedenis: ommuring,
maar ook ontmanteling; belegeringen, capitulaties, plunderingen, enz. Een
gedetailleerd beeld daarvan kan men krijgen uit het nu bijna een eeuw oude
werk van Houben, al zijn er — gelukkig — tal van nieuwere publikaties die
het verleden van deze plaats belichten.

In de vorige eeuw was Eindhoven, althans in onze ogen, kennelijk nog
tamelijk idyllisch. Wanneer men namelijk de bekende beschrijving van Ter-
wen opslaat (Het Koninkrijk der Nederlanden, 1858) wordt speciaal „het
schoone, vierkante marktplein, prijkende met 2 zeer oude lindeboomen"
gememoreerd, terwijl even later de zinsnede „de wolspinnerij bezit een
hoogst zeldzaam werktuig, turbine genaamd, dat zeer bezienswaardig is"
ons doet glimlachen. Weldra zou Eindhoven nog wel modernere techniek
leren kennen! In 1891 begonnen enkele leden van het uit Zaltbommel af-
komstige geslacht Philips hier een gloeilampenfabriek; de eerste jaren nog
zeer bescheiden, maar vooral door het commercieel genie van Anton Fre-
derik Philips in enkele tientallen jaren uitgroeiend tot een wereldconcern op
elektronisch gebied; modern, ja veelal zijn tijd vooruit, niet slechts in tech-
nisch en commercieel opzicht, maar ook sociaal. Dat een lid van het ge-
slacht Philips een werkzaam aandeel in deze dag wilde hebben, vervult ons
dan ook met dankbaarheid, zo goed als wij ook erkentelijk zijn voor de rui-
me medewerking die wij van de zijde van het gemeentebestuur en diverse
instanties ter plaatse bij de voorbereiding mochten ondervinden.

Ter gelegenheid van deze Genealogische Dag biedt de redactie van Gens
Nostra u hierbij een aflevering aan, voornamelijk gewijd aan Eindhoven en
omgeving. Wie onze plaats van samenkomst dit jaar, ondanks alles, toch te
„modern" vindt, bedenke dat de hierna volgende publikaties betreffende
vroeger eeuwen ongetwijfeld ontstaan zijn met behulp van fotokopieën en
schrijfmachines. Maar bovenal: bij elektrisch licht.

v.E.
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SMITS SMITS
VAN OYEN

VAN MENS KOLFSCHOTEN

VAN ROOY VAN DER LEE.

BURGEMEESTERS VAN EINDHOVEN VAN 1824 AF

Renier Peter Smits, * Valkenswaard 27.3.1766, burgemeester 1824-1832, t
Eindhoven 3.10.1832.
Arnoldus van de Moosdijk, * Eindhoven 14.3.1773, burgemeester 1832-
1846, t Eindhoven 24.10.1846.
Melchior van Bon, * Vierlingsbeek 3.11.1783, burgemeester 1847-1853, t
Eindhoven 14.3.1862.
Johannes Theodorus Smits, heer van Oyen, * Eindhoven 6.1.1823, burge-
meester 1853-1885, t Eindhoven 24.9.1898.
Josephus Theodorus Maria Smits, zoon van de voorafgaande, * Eindhoven
5.2.1858, burgemeester 1885-1898, t Eindhoven 12.10.1898.
Petrus Henricus van Mens, * Breda 4.1.1867, burgemeester 1898-1919, t
Eindhoven 25.5.1937.
Antoon Verdijk, * Beugen c a . 19.1.1877, burgemeester 1920-1945, t Eind-
hoven 15.6.1951.
Mr Henri Antony Melchior Tieleman Kolfschoten, * Arnhem 17.8.1903,
burgemeester 1946-1957.
Mr Dr Charles Joan Marie Adriaan van Rooy, * Rotterdam 23.1.1912, bur-
gemeester 1957-1959.
Ir Herman Bernard Jan Witte, * Harlingen 18.8.1909, burgemeester 1959-
1973, t Eindhoven 30.5.1973.
Mr Jacob Jan van der Lee, * Rotterdam 5.2.1918, burgemeester 1973-1979.
Dr Gilles Willem Benjamin Borrie, * Bergen op Zoom 26.9.1925, burge-
meester 1979-heden.
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WAPEN VAN EINDHOVEN

Het wapen dateert van ongeveer 1282,
het oudst bekende stadszegel is van 1335.

In 1920 werd het oude stadje Eindho-
ven samengevoegd met Woensel, Tongel-
re, Stratum, Gestel en Strijp, tot Groot-
Eindhoven. De nieuwe gemeente Eindho-
ven behield het oude stadswapen, waarin
de leeuw herinnert aan het hertogdom
Brabant en de hoorns aan het geslacht van
Horne.

GOUVERNEURS EN COMMISSARISSEN VAN DE
PROVINCIE NOORD-BRABANT

1. Mr Carel Gerard Hultman, geb. Zutphen 10.7.1752, gouverneur
28.4.1814-16.1.1820, overl. 's-Hertogenbosch 7.3.1820.

2. Jhr Mr Benoit Joseph Holvoet, geb. Dadizele (West-Vlaanderen)
27.2.1763, gouverneur 10.2.1820-28.8.1822, overl. Mechelen (Antwer-
pen) 24.1.1838.

3. Mr Ewout baron van Vredenburch, geb. Delft 12.12.1779, gouverneur
22.4.1822-2.8.1826, overl. 's-Gravenhage 12.6.1861.

4. (Mr) Alexander Francois Ghislain burggraaf van der Fosse, geb. Me-
chelen 20.5.1769, gouverneur 12.8.1826-15.2.1830, overl. Mechelen
28.2.1840.

5. Jhr André Jean Louis baron van den Bogaerde van ter Brugge, geb.
Gent 7.7.1787, gouverneur 17.2.1830-14.5.1842, overl. kasteel van
Heeswijk 12.1.1855.

6. Mr Anton Joseph Lambert Borret, geb. Gemert 12.8.1782, gouverneur
19.5.1842-9.7.1850, commissaris des konings 10.7.1850-29.8.1856,
overl. Delft 7.9.1858.

7. Jhr Mr Paulus Jan Bosch van Drakestein, geb. Utrecht 15.2.1825, com-
missaris des konings (der koningin) 2.10.1856-25.5.1894, overl. 's-Her-
togenbosch 25.5.1894.

8. Mr Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst, geb. Elden
(huis Westerveld) 31.12.1858, commissaris der koningin 1.9.1894-
27.7.1928, overl. 's-Hertogenbosch 27.7.1928.
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HULTMAN HOLVOET VAN VANDERFO55E
VREDENBURCH

V. DEN BOGAERDE BORRET BOSCH VAN VAN VOORST
VAN TERBRUGGE DRAKENSTE1N TOT VOORST

VAN
RUCKEVORSEL

SMITS
VAN OYEN

DE QUAY

9. Jhr Mr Dr Augustus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel,
geb. 's-Hertogenbosch 10.2.1882, commissaris der koningin (der pro-
vincie) 20.9.1928-1945, overl. 's-Gravenhage 30.4.1957.

10. Jhr Mr Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen, geb. Eindhoven
28.6.1888, waarn. commissaris der koningin 4.10.1944-1.11.1946,
overl. Brussel 10.6.1978.

11. Dr Jan Eduard de Quay, geb. 's-Hertogenbosch 26.8.1901, commissaris
der koningin 2.11.1946-19.5.1959, woonachtig te Beers.

12. Dr Constantinus Nicolaas Maria Kortmann, geb. Weert 12.7.1908,
commissaris der koningin 1.10.1959-31.7.1973, woonachtig te Mook.

13. Jan Dirk van der Harten, geb. Eindhoven 13.5.1918, commissaris der
koningin sedert 1.12.1973.
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Voormalige St Catharinakerk in 1738. Door een sladsbrand verwoest in 1486, maar spoedig
herbouwd in deze slaat.

De eerste predikant, Ds Joh. van der Hagen, kwam in 1631 en hield kerkdiensten in de slotkapel
van het kasteel Ravensdonck. Na de vrede van Munster in 1648, werd de St Catharinakerk ge-
naast door de protestanten. Deze kerk gebruikten de Fransen in 1794 als bakkerij en later als

fouragemagazijn. In 1809 gaf Lodewijk Napoleon de kerk terug aan de Katholieken.

tei

Café Centraal en tramhalte omstreeks 1900 (hoek Emmasingel-Parallelweg).
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De koningsketen van de ridderlijke gilde van Sint Sebastiaan te
Eindhoven uit 1753*

De oorspronkelijke broederschap van Sint Antonius en Sint Sebastiaan,
die in ieder geval al in 1482 bestaat, wordt in het begin van de 16e eeuw
omgevormd tot een schutsgilde. In 1566 verdwijnt deze gilde om in 1603
weer uit de slaap te worden gewekt.

Artikel 5 van de kaart (= reglement) van 1616 schrijft voor, dat de kapi-
tein en de vaandrager „tot haerder eeuwigher memorien" de gilde moeten
vereren met een halve ton bier èn een zilveren schild ter waarde van 2 gul-
den. Dit artikel is, voor zover kan worden nagegaan, nooit nageleefd.

Artikel 25 verplicht de koning vóór Sint Sebastiaan van het jaar volgend
op dat van zijn koningsschot aan de brosie een zilveren schild ter waarde
van 2 gulden te leveren, „wel meer niet min", op boete van 3 gulden, waar-
voor de dekens er dan een zullen laten maken. De koning zal de dekens vol-
doende borg stellen voor brosie en zilverwerk en 's avonds na het dragen
moet hij het zilverwerk weer in handen van de dekens overdragen (art. 27).

Hij, die driemaal koning schiet is keizer. De keizer en zijn vrouw zullen
hun leven lang op de gewone teerdagen vrij zijn of de dekens kunnen hem
voor zijn leven de brosie, zonder het zilverwerk, geven (art. 26). Ook de
koning zal, met zijn koningin, op de gewone teerdagen vrij zijn van kost en
drank, mits hij voor zijn koningschap 5 gulden of een aam bier aan de gilde
betaalt (art. 24).

Met de „brosie" zal hier een medaillon zijn bedoeld, waaraan mogelijk
een vogel heeft gehangen. Bij ieder koningschieten wordt de keten, waar-
aan het medaillon hangt, verzwaard met een zilveren schild of schakel, die
met linten wordt vastgemaakt.

Op 8 januari 1653 ontvangt de nieuwe deken van kapitein en oude dekens
47 schilden, zonder de brosie. In 1673 wordt een doosje aangeschaft „daer
de schakelen in waren gevlucht".

In-de vergadering van 28 december 1752 wordt besloten door de over-
vloed van zilveren schakels, die „tot een merckelijck last aen den coninck"
zijn, deze te laten vermaken tot een zilveren vlies of beuk van zodanige
grootte en fatsoen als de officieren der gilde zullen goedvinden. Tevens be-
sluiten de broeders dan dat de koning in de toekomst in plaats van een zilve-
ren schakel een dukaat in de gildekas moet storten naast'de dukaat in de
kaart vermeld.

De gildeleden, die hun familiewapen in het vlies willen hebben, moeten
daarvoor uit eigen zak een dukaat betalen. Deze dukaat wordt betaald door
kapitein Martinus van Hooff, alpheris Pieter Bunnens, Paulus van Vloc-
hoven, Gerard Arnold Raessens, Daniël de Haes en P. Goltfus. Laatstge-
noemde tekent er bij aan, dat hij zijn wapen wenst op de plaats „na order en
rang ingevalle officiers manqueren".

De gildebroeders machtigen nog in dezelfde vergadering Gerard Arnold
Raessens en zijn zoon Jan Raessens om naar hun goeddunken van de scha-
kels een verguld zilveren vlies te laten maken. Waarschijnlijk heeft vader
Raessens zijn zoon alleen op pad gestuurd, daar alleen Jan Raessens reke-
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ning en verantwoording aflegt. De gilde zal de tekening met het ontwerp
voor de keten, die Jan Raessens waarschijnlijk van een ander gilde heeft
verkregen, hebben goedgekeurd, zij het met enkele wijzigingen op de
borstsluitplaat, waarop St Antonius wordt vervangen door de Eindhovense
parochiepatrones St Catharina.

De Brusselse goud- en zilversmid Petrus Josephus Fongon vervaardigt
een verguld zilveren gildeketen met gedreven borstschild met de voor-
stelling van Sint Sebastiaan en Sint Catharina. Het schild draagt de volgen-
de keuren: 1. de stadskeur van Brussel, bestaande uit (a) een engeltje met
daarboven een kruis en (b) een leeuw, staande afgebeeld en gewend naar
links met daarboven een kroon; 2. het keur met de jaarletter 53 met daarbo-
ven een kroon, staande voor 1753; 3. het meesterteken van P. J. Fongon,
zijnde de hoofdletters F en S met daartussen het onleesbare teken van Fon-
gon.

Ontwerptekening voor de koningsketen
van de Ridderlijke Gilde. Het ontwerp
vertoont dezelfde tekst op de wimpel
„lek ben te winnen", doch geeft bovenin
de borstplaat het jaartal 1583 en wijkt
ook voor de borstplaat af van hel uitein-
delijke model. Oorspronkelijk bezit van

de gilde, thans in particulier bezit.
folf) P. Smwinski

Koningsketen, thans zonder de vogel ka-
piteinsketen, van de Ridderlijke Gilde uit

1753 (in het bezit van de gilde).
ftntï P. Slawinski

De keten bestaat uit 8 schakels waarin wapens zijn gegraveerd en 7 orna-
mentschakels (vuurslagen) waarin vlammen en boogpijlen zijn verwerkt.
Tussen al deze schakels bevinden zich kleine ornamenten in de vorm van
gestyleerde pijlkokers. Alle onderdelen zijn met ringen aaneengegaard.
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Het is aan te nemen dat de schakel, die thans voorzien is van het wapen van
de prins van Oranje en die als enige gedreven is, als model heeft gediend
voor de andere wapenschakels, die zijn gegoten. De schakel met het Oran-
jewapen heeft oorspronkelijk ook een rocaillerand gehad doch deze is weg-
geslagen en gepolijst om plaats te maken voor de kousenband. De orna-
mentschakel in het midden aan de achterzijde is gedreven en moet ook het
model zijn geweest voor het gietwerk van de andere.

De volledige groep van vier keuren bevindt zich op het borstschild. Op
het eerste ornamentschild en het eerste wapenschild aan de linkerzijde van
het hoofdschild — gezien vanuit de beschouwer — en het eerste wapen-
schild aan de rechterzijde bevinden zich steeds de eerste stadskeur en de
jaarletter. De onder aan het borstschild hangende wimpel, waarop de in-
scriptie „lek ben te winnen", vogel, wapenschild van Sint Sebastiaan en
twee handboogjes zijn niet voorzien van keuren. Bovenin het borstschild is
het jaartal 1753 gegraveerd1.

Het oude zilverwerk levert 235 gulden op en de intekenaars voor familie-
wapens betalen 30 gulden en 6 stuivers. Het verguld-zilveren vlies kost 247
gulden, 15 stuivers en 8 penningen, het graveren van de wapens 4 gulden en
18 stuivers. Het vlies wordt vastgemaakt op een fluwelen kraag, die met
rood lijnwaad wordt gevoerd. Voor het vlies wordt een houten kist ge-
maakt, voorzien van twee sloten en van binnen bekleed met papier en grof
laken. Gildebroeder Leemans schildert de kist tweemaal. Kosten en baten
zijn zodanig met elkaar in evenwicht, dat deken Van Vlochoven slechts 1
gulden, 1 stuiver en 8 penningen behoeft aan te vullen. Ter gelegenheid van
het feit, dat opdracht is gegeven de oude koningsschilden om te smelten in
een zilveren vlies, wordt in 1752 een lijst van schilderen opgesteld vanaf
1561!

De verguld-zilveren keten is gedragen door de koningin van de gilde. Hij
wordt in 1784 schoongemaakt door Francis van Osch, een Eindhovense zil-
versmid. In 1806 raakt tijdens het schieten één van de boogjes van de „scha-
kel" zoek. De vinder van dit boogje krijgt als beloning 6 stuivers.

Eerst in 1895 vernemen wij weer van de keten, als Bernard de Leeuw 62
nieuwe oogjes aan de schakel maakt. Na dat jaar worden regelmatig repara-
ties en schoonmaakbeurten van de keten vermeld. Op 10 mei 1916 wordt
een nieuwe eiken kist voor de „schakel" gekocht bij L. Stultiens en Zn te
Eindhoven.

Een voorstel in de vergadering van 21 juni 1937 om naast de vaandels en
schilderijen ook de gildeketen en oude trom aan het museum Kempenland
in bruikleen te geven, wordt niet afgehandeld omdat men niet tot een be-
sluit kan komen. Een opmerking in dezelfde vergadering van deken P. van
der Putt verklaart genoemd voorstel: „de antiquarische waarde van de keten
moet niet te hoog worden aangeslagen. Zo oud is de keten niet en deze kan
dus gevoegelijk worden vervangen".

Gelukkig ontbraken toen de middelen om de keten te vervangen. In de
vergadering van januari 1944 wordt de keten aan de ridders doorgegeven.
Ridder De Haes ontdekt zijn familiewapen (een haas tegen een boom) in
een der schilden van de keten. Aan deken Van der Putt wordt opgedragen
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na te gaan welke wapens nog meer in de keten voorkomen. Hierin zal hij
niet zijn geslaagd, daar het oude archief van de gilde toen ontbrak. In de-
zelfde vergadering wordt besloten, dat de gildeketen, eertijds door de kapi-
tein, later door de keizer gedragen vanwege de papegaai, voortaan weer de
kapitein zal sieren. Een keizer dient de schilden met de papegaai te dragen,
een koning de schilden al dan niet met papegaai.

Uit een opmerking in de notulen van 5 juli 1966 blijkt, dat deze keten
door de kapiteins Louis van der Putt (1906-1924), Frans Boex (1924-1935),
Henri van der Putt (1936-1947) en Jo van der Putt (1947-1966) is gedragen
en dat de nieuwe kapitein Louis van der Putt (1966-1971) deze keten zal
gaan dragen.

De identificatie van de wapens op de koningsketen van 1753

Hiervoor hebben wij al gezien, dat de gildebroeders hun familiewapen in
de koningsketen hebben kunnen laten graveren. Zes gildebroeders betalen
een dukaat en hun wapens zullen „naar rang en order" worden geplaatst:
Martinus van Hooff (kapitein), Pieter Bunnens (alpheris), Paulus van Vloc-
hoven, Gerard Arnold Raessens, Daniël de Haes en Guillielmus Paschasius
Goltfus M.L. Het wapen De Haes is al in 1944 geïdentificeerd (een haas te-
gen een boom) door ridder Ign. de Haes (zie hiervoor).

De volgende wapens komen op de keten voor:
1. Het wapen van de stad Eindhoven.
2. Het wapen van de prins van Oranje, heer Van Eindhoven, met de orde

van de kousenband (Honi soit qui mal y pense).
3. Een wapen: gedeeld: rechts drie leeuwen (2,1); links: doorsneden: bo-

ven in blauw drie ballen naast elkaar; onder: in rood twee naar elkaar
gewende leeuwen. Dit wapen betreft het familiewapen Van Hoöff-Bols,
zoals blijkt uit het zegel, dat Theresia van Hooff gebruikt op een brief
aan haar broer Jan van Hooff op 18 augustus 17872. Als helmteken komt
daar boven beide ovale schilden een uitkomende stappende leeuw voor.
Het tijdschrift Taxandria3 geeft als wapen Van Hooff: in zilver drie rode
leeuwen (2,1). De collectie R. T. Muschart4 geeft als wapen Bols: in
rood twee toegewende gouden leeuwen; in een blauw schildhoofd drie
gouden penningen naast elkaar. Dit wapen is dus een alliantiewapen van
het echtpaar Martinus van Hooff (1706-1774), kapitein der gilde, en An-
na Elisabeth Bols.

4. Een wapen: gedeeld: rechts doorsneden: boven.drie molenijzers (2,1),
onder drie naast elkaar geplaatste hangende olie- of godslampjes, links:
drie leeuwen (2,1). Het betreft hier wederom een alliantiewapen van een
gildelid, gehuwd met een Van Hooff (zie onder 3). Het wapen met de
drie hangende olielampjes komt ook voor op het koningszilver van de St
Jan Baptistgilde van Leender-Strijp. Het koningsschild van Aert Raessen
uit 1663 geeft drie hangende olie- of godslampjes (2,1) en eenzelfde
helmteken5. Dit wapen is dus het alliantiewapen van het echtpaar Ge-
rard Arnold Raessens (1691-1767) en Maria van Hooff, zuster van kapi-
tein Martinus van Hooff.

182



dndfiouen
Prins voiOranh

SkJiaes £Bunn<zn$- Qoltfus

8 wapentekeningen, zoals die voorkomen in de schakels van de koningskeien van de gilde.

5. Een wapen: gedeeld: rechts een springende haas tegen een boom, ge-
plaatst op een ondergrond: links drie dwarsbalken waarboven twee naast
.elkaar geplaatste ringen. Dit is het wapen van Daniel de Haes (1710-
1786), gehuwd met Allegonda Valkenaers, die in 1750 overlijdt en eerder
is gehuwd geweest met Servaes Staessens. Of het linkerwapen hier het
wapen Valkenaers, dan wel het wapen van Daniels moeder, Maria van
der Schoot, voorstelt, is niet bekend. Volgens de overlevering in de fami-
lie De Haes moet dit wapen het familiewapen Ribbius zijn, wat hier ech-
ter niet kan opgaan6.

6. Een wapen: gedeeld: rechts drie ossekoppen (2,1), links een pentalpha.
Dit wapen moet gezien de identificatie van de overige wapens, het fami-
liewapen van Pieter Bunnens (1712-1769) zijn geweest, die ongehuwd als
zoon van Judocus Bunnens en Maria Catharina Schenaerts overlijdt.

7. Een wapen: in blauw een rechterbeen (+ voet), vergezeld van de letters
M en L. Dit moet het wapen van de chirurgijn Guillielmus Paschasius
Goltfus (1723-1791) zijn geweest, die achter zijn handtekening telkens
de letters M en L plaatst als teken dat hij licentiaat in de medicijnen is.
Het betreft hier een sprekend wapen. G. P. Goltfus is afkomstig van
Haecht bij Leuven en is achtereenvolgens gehuwd geweest met Elisabëth
Wellens en Johanna Josepha Stakenborg, laatstgenoemde als weduwe
van Andreas Le Heu.

8. Een wapen: drie naast elkaar geplaatste bloemen op lange stelen, alle
geplaatst op een ondergrond. Jolles7 geeft als familiewapen van Johan
van Vlockhoven, koning (1774 en 1780) van de Catharinagilde van Ges-
tel bij Eindhoven: gedeeld: rechts doorsneden: boven drie langgesteelde
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bloemen, onder bloedkleur; links kroon, pentagram en weegschaal on-
der elkaar. Dit wapen is dus het familiewapen van Paulus van Vlochoven
(1721-1778), gehuwd met Maria Elisabeth Raijmakers.

Het Antwerpse vlies

In de vergadering van 21 januari 1895 deelt voorzitter Fens mee, dat er te
Antwerpen in een der musea nog een kostbaar gedeelte van een oud schild
van de Ridderlijke Gilde moet berusten. De nieuwe kapitein, Alphons
Schellens, ervaren op het gebied der oudheidkunde, licht deze mededeling
nog enigszins toe, waarna wordt besloten alle pogingen in het werkte stel-
len om genoemd stuk weer in het bezit der gilde te brengen.

In 1909 publiceert de Rotterdammer Ch. Verreyt een artikel over de ko-
ningsketen van het schuttersgilde van St Sebastiaan te Eindhoven, die in
museum 't Steen te Antwerpen berust8. Aan deze keten hangt een schildje
met de inscriptie „Einthoven anno 1619" en een koningsschild van de uit
Woensel afkomstige9 priester Godefridus Luytelaer. Waarschijnlijk is Ver-
reyt door deze schildjes misleid geweest.

Op 17 juni 1931 benoemt de gilde een commissie tot terugverkrijging van
de geroofde attributen die in 't Steen te Antwerpen berusten. Piet van der
Putt zal er archivaris Van der Waerden over aanspreken en zich met Ant-
werpen in verbinding stellen. In de vergadering van 19 januari 1932 deelt hij
hierover een en ander mee.

Ook in de jaren 1947, 1948 en 1949 acht ridder Clé Schellens het tijd wor-
den pogingen te wagen tot het terugkrijgen van de oude gildeketen, die in
het Vleeschhuis te Antwerpen is terechtgekomen. In een door mij in 1977
gepubliceerd artikel wordt het artikel van Verreyt uit 1909 gerectificeerd en
wordt aangegeven, dat het vlies te Antwerpen heeft behoord aan de Sebas-
tiaansgilde van Enthout in België, waar Godefridus Luytelaer in 1696 kape-
laan is geweest en welke plaatsnaam vroeger ook als Eindhoven werd ge-
schreven10.

J.Th.M.MELSSEN

Noten

* Alle genoemde gegevens, tenzij anders aangegeven, zijn ontleend aan het archief van de
Ridderlijke Gilde, dat berust in de archiefbewaarplaats van het Streekarchief Zuid-Oost
Brabant te Eindhoven. Het artikel is een uitgebreide bewerking van een paragraaf uit mijn
werk ..De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482-1982", 750 blz., dat mo-
gelijk nog dit jaar in druk zal verschijnen.

1 Brief van de antiquaire Charles van der Heyden te Rotterdam, dd. 20 november 1981. in het
gildearchief.

2 Rijksarchief in Noord-Brabant, Archief van de Raad van Brabant (oud), inv.nr443. stuk nr
63b.

3 Taxandria, Bergen op Zoom 1895, p. 192.
4 Centraal Bureau voor Genealogie. 's-Gravenhage. Heraldische Collectie R. T. Muschart.

wapenfiche Bols 19-y.
5 Eigen waarneming en S. A. Mulder. De Leendse gilden, in: Dyt Gheyt aen der kyreken van

Leendt, Leende 1974. p. 148.
6 Mededeling van P. C. de Haes te Eindhoven.
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7 J. A. Jolles, De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1933,
deel 1, p. 118.

8 Taxandria, Bergen op Zoom 1909, p. 223-225.
9 H. Bots e.a., Noordbrabantse studenten 1550-1750, Tilburg 1979, p. 493.

111 Mededelingenblad van de Heemkundige Studiekring Kempenland. Eindhoven, 1977. p. 95-
96; L. G. van Dijck, Gewapend Eindhoven, in: De Brabantse Leeuw, jrg. 21, 1972, p. 49-
50.

Stamreeks Raessens

I. Arnoldus (ook: Aert) Raessens*, borgemeester van Leende 1590, in
1616 „negotierende en comenschappende met fijn lijnwaet als anderen han-
delinge", overl. Leende 24.9.1645, tr. Guilielma N, overl. Leende
21.10.1633. Uit dit huwelijk:

II. Franciscus Raessens, geb. Leende ca 1610, overl. ald. 9.7.1685, tr. ca
1638 Joanna Verweerdingen, overl. Leende 15.8.1665, verm. dr van Theo-
dorus Egidius (Dirk Dielissen) van Weerdingen, burgemeester van Leende,
en Catharina Joannis Schwartssen. Uit dit huwelijk:

III. Guilielmus (Willem) Raessens, ged. Leende 3.4.1643, landbouwer,
overl. ald. 16.6.1695, tr. Leende 27.6.1675 Anna Cox, ged. ald. 29.5.1646,
overl. ald. 20.8.1704, dr van Judocus Petri Cox en Maria Joannis Bluyssen.
Uit dit huwelijk als tweede kind en oudste zoon:

IV. Petrus Raessens, ged. Leende 29.4.1680, landbouwer, overl. ald.
22.1.1723, tr. Leende (kerk) 28.6.1716, Heeze (voor schepenen) 15.7.1716
Joanna Maria Coppens, ged. Leende 12.8.1691, overl. na 16.2.1752, dr van
Henricus Coppens en Margaretha Clovers. Uit dit huwelijk als tweede kind
en tweede zoon:

V. Godefridus Raessens, ged. Leende 5.3.1719, landbouwer ald., enige
malen burgemeester, overl. ald. 12.10.1795, tr. Leende 5.8.1742 Gulielma
(Wilhelmina) Bloem, ged. Maarheeze 15.2.1723, overl. ald. 15.2.1802, dr
van Jacobus Bloem en Catharina Praats. Uit dit huwelijk als vierde kind en
vierde zoon:

VI. Henricus Franciscus Raessens, ged. Leende 2.2.1750, vestigde zich
rond 1780 te Nuenen (door toedoen van zijn heeroom en peetvader Henri-
cus Franciscus Raessens (1721-1795), pastoor te Nuenen) landbouwer,
overl. ald. 1.1.1841, tr. Nuenen 15.1.1786 Agneta Deckers, ged. ald.
18.3.1757, overl. ald. 3.7.1818, dr van Franciscus Deckers en Joanna Maria
Wouters. Uit dit huwelijk als oudste kind:

VII. Franciscus Raessens, ged. Nuenen (door zijn oudoom pastoor Raes-
sens) 20.11.1790, timmerman, overl. ald. 26.3.1851, tr. Nederwetten
9.12.1810 Mechelina van de Meerakker, ged. Nederwetten 7.2.1788, overl.
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Nuenen 13.2.1833, dr van de landbouwer en president-schepen Lambertus
van de Meerakker en Joanna de Rooy. Uit dit huwelijk als oudste kind:

VIII. Lambertus Raessens, geb. Nuenen 25.10.1815, timmerman, overl.
ald. 5.2.1900, tr. Nuenen 5.6.1840 Joanna de Greef, ged. 23.5.1810, overl.
ald. 8.3.1876, dr van de landbouwer Reinerus de Greef en Helena de Louw.
Uit dit huwelijk als oudste kind:

IX. Martinus Raessens, geb. Nuenen 13.7.1841, timmerman en aanne-
mer, overl. ald. 21.7.1904, tr. Nuenen 23.5.1878 Maria Jacoba van Hom-
bergh, geb. Nuenen 16.5.1849, richtte na de dood van haar man samen met
haar zoons de firma Weduwe M. Raessens en Zonen, stoomtimmerfabri-
kanten op, overl. ald. 18.4.1922, dr van de landbouwer en herbergier Fran-
ciscus van Hombergh en Joanna Maria Vogels. Uit dit huwelijk als elfde
kind en vierde zoon:

X. Josephus Frederikus Ferdinandus Raessens, geb. Nuenen zaterdag
1.3.1891 des nachts te 1 uur en direct daarop gedoopt met de namen van
zijn heer(oud)oom Fredericus Ferdinandus van Hombergh (pastoor te Soe-
rendonk), houtwarenfabrikant te Nuenen, overl. Eindhoven 17.7.1971, tr.
Nuenen 3.6.1919 (huwelijksinzegening door de enige broer van de bruid
pastoor H. W. van Soest) Johanna Theodora van Soest, geb. Utrecht
12.2.1888, overl. Eindhoven 8.7.1969, dr van de slager en vice-voorzitter
Ned. Ver. van Oud-Zouaven Fredericus Josephus van Soest en Adriana
Uijttewaal. Uit dit huwelijk:

Xla. Frederik Jozef Maria Raessens, geb. Nuenen 23.5.1920, overl. ald.
ongehuwd 15.6.1950.

Xlb. Jacques Henri Willem Raessens, geb. Nuenen 15.1.1922, houttech-
nisch ingenieur, tr. (1) Nijmegen 27.4.1953 (echtscheiding 2.4.1960) Cle-
mentina Elisabeth Wilhelmina de Mandt, geb. Nijmegen 15.4.1932, dr van
de groothandelaar in schoenen Johannes Augustinus de Mandt en Florentia
Maria Anthonetta van Dinter, tr. (2) Breda, 14.4.1962 Anna Maria Clazina
Faase, geb. Noordwijk 25.11.1922, dr van de bloembollenhandelaar Alber-
tus Henricus Faase en Alida Maria van Eeden. Uit het eerste huwelijk twee
dochters.

XIc. Martina Maria Jacqueline Raessens, geb. Nuenen 14.9.1923, tr. ald.
(burg.) 14, (kerk.) 15.7.1952 Mr Antonius Cornelis Maria de Graaf, geb.
Utrecht 21.5.1918, oud-advocaat en procureur, zn van de architect Cornelis
de Graaf en Maria Johanna Cornelia Stuyvenberg.

Xld. Henri Martin Ferdinand Raessens, geb. Nuenen 1.7.1925, oud-hout-
warenfabrikant te Nuenen, oud-lid gemeenteraad ald., tr. Lieshout
23.9.1952 Maria Andrea Josophina Merkelbach, geb. Lieshout 18.3.1928,

186



dr van de meubelfabrikant Gerardus Johannes Merkelbach en Wilhelmina
Maria van Cuyck. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

Xle. Adriaan Johan Theodoor Raessens, geb. Nuenen 27.4.1928, fabri-
kant ald., overl. Eindhoven 19.9.1968, tr. Vught 20.9.1957 Annie Cunera
Maria Maessen, geb. Roermond 24.5.1927, maatschappelijk werkster, dr
van George Guillaume Clement Maessen en Anna Henrica Maria Bomers.
Uit dit huwelijk drie zoons.

Xlf. Martin Jozef Maria Raessens, geb. Nuenen 10.12.1929, inspecteur
sociaal-pedagogisch onderwijs, tr. Eindhoven 28.12.1961 Petronella Maria
van de Lokkant, geb. Haps 14.12.1928, dr van Cornelis Martinus van de
Lokkant en Petronella Lamers. Uit dit huwelijk twee dochters.

C. J .VANHUNNIK

* De oudste generatie danken wij aan het onderzoek naar een andere tak van dit geslacht door
de heer J. Th. M. Mclsen. Zie ook Brab. Leeuw 1981 pag. 169 e.v.

Nadat het stadhuis in de nacht van 2 op 3 januari 1554 was afgebrand (drie kwart van de stad
werd toen verwoest), werd aan de Rechtestraat het hier afgebeelde gebouwd, wat inmiddels is

afgebroken.
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Er waren eens twee archieven en nu is er nog maar één

Die twee archieven waren het Eindhovense gemeente-archief en het
streekarchivariaat Noord-Kempenland. Beide zijn opgeheven. Hun taak is
per 1 januari 1982 overgenomen door het Streekarchief Zuid-Oost Brabant.

Het gemeentearchief was het oudste, ofschoon het vergeleken bij veel an-
dere stadsarchieven nog vrij jong was. Lange tijd was de zorg voor de Eind-
hovense archieven aan de stadssecretaris toevertrouwd. Deze functionaris
was tevens secretaris van de dorpen Gestel, Stratum, Strijp en Woensel. De
stads- en dorpsarchieven lagen aanvankelijk bij hem thuis. Later verhuisden
ze naar het stadhuis, waar tenslotte ook de archieven van de Eindhovense
notarissen, het kwartier Kempenland en Eindhoven-Cranendonk van de
Nassause Domeinraad terechtkwamen.

Nadat Napoleon in 1810 het Koninkrijk Holland had geannexeerd, werd
bevolen de dorpsarchieven naar de betreffende gemeenten te brengen en de
rechterlijke archieven naar de griffie van de rechtbank. De dorpsarchieven
werden daarop enigszins uitgeschift en naar de dorpen gezonden, maar de
rest bleef nog vele jaren op het stadhuis liggen.

In 1857 besloot de gemeenteraad om de archieven die voor een deel op
zolder „geheel aan verrotting en vernietiging waren blootgesteld" te laten
inventariseren. Het werk werd opgedragen aan het raadslid W. T. Her-
mans. Twaalf jaar later beëindigde deze zijn taak. Hij had toen de helft van
de stukken geordend en in de archiefkamer van het juist gereedgekomen
stadhuis geplaatst en de rest „tot bondels gebonden en tevens gerangschikt"
op zolder. Deze laatste stukken betroffen de dorpen of waren in Hermans
ogen voor de stad van slechts gering belang.

Van de stukken in de archiefkamer had Hermans een „Algemeene inven-
taris" gemaakt. Deze opende met een variacollectie „Charters en geschied-
kundige bescheiden", waarna zonder enige logica grote archiefdelen wer-
den opgesomd en tot slot de andere zaken die in de archiefkamer werden
bewaard. Op de eerste veertien nummers had Hermans „inventarissen" ge-
maakt, in feite tafels met een beknopte omschrijving van de inhoud der
stukken.

Na de periode Hermans viel er een stilte over de archieven. In de jaren
tachtig werden de werkzaamheden hervat. Er werden toen onder meer
klappers gemaakt op de doop-, trouw- en begraafboeken. Inmiddels was er
in 1879 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd, waarbij werd bevolen de oude
rechterlijke archieven uit de tijd van vóór de invoering van de Franse wet-
geving naar het Rijksarchief te 's-Gravenhage of naar het archiefdepot in de
provinciehoofdstad over te brengen. Eindhoven stribbelde heftig tegen,
waarop de voor de stad verboden archieven tenslotte in 1888 door de Com-
missaris des Konings in beslag werden genomen, of zoals het gemeentever-
slag vermeldde uit het „voor de archieven bestemde, doelmatig ingerichte
lokaal (werden) ontvoerd". Het verslag vervolgde: „Wij hebben vermeend
hiervan aantekening te moeten maken, teneinde het nageslacht te doen we-
ten, dat die ontvoering niet lijdelijk is aangezien en niet zonder verzet heeft
plaatsgehad".
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De belangstelling voor het archief was hierna verdwenen en ook naar de
stukken die nog wel aanwezig waren, werd niet meer omgezien. Deze hou-
ding veranderde, toen in het begin van deze eeuw een nieuwe gemeentese-
cretaris werd aangesteld. Hij wenste een verbetering van de ongeregelde
toestand en verzekerde zich van de steun van de Rijksarchivaris. In 1911
werd M. van der Waerden tot gemeentearchivaris aangesteld. Het aan de
functie verbonden jaarsalaris bedroeg slechts ƒ 30,—, want het archivaris-
schap werd nog niet als een volledige dagtaak beschouwd. Met frisse moed
begon Van der Waerden aan het ordenen van de stukken die hij in de ar-
chiefkamer aantrof. In 1916 kwam hij toe aan de bescheiden die Hermans
op zolder had geplaatst. Maar intussen waren zijn overige werkzaamheden
zo gegroeid, dat hij nauwelijks meer tijd had voor het archief. Van een ver-
dere ordening kwam dan ook nog maar weinig terecht. Nadat Eindhoven op
1 januari 1920 de dorpen Gestel, Stratum, Strijp, Woensel en Tongelre had
geannexeerd, vergrootten de dorpsarchieven de achterstand nog meer.

In 1935 ging M. van der Waerden met pensioen. Hij werd tijdelijk ver-
vangen door de rijksarchiefambtenaar A. R. M. Mommers. Pas in 1937
werd een nieuwe gemeentearchivaris aangesteld. Dr W. J. A. Visser was
tevens leraar en directeur van het Stedelijk Van Abbemuseum. In verband
met het aannemen van een volledige baan als leraar, nam hij echter enkele
jaren later al weer ontslag.

Na de duistere jaren veertig kreeg Eindhoven pas in het begin van het
volgende decennium een nieuwe gemeentearchivaris. Het was A. Tops, die
in 1952 het genoegen smaakte de archieven over te kunnen brengen naar de
bewaarplaats in de eerste vleugel van het nieuwe stadhuis. Omdat deze be-
waarplaats aan de eisen van de wet voldeed, kreeg de stad korte tijd later
ook de oude rechterlijke en notariële archieven en de retro-acta van de
Burgerlijke Stand in bewaring.

Plannen kunnen veranderen, ook bouwplannen van stadhuizen. Zo be-.
sloot de Eindhovense raad in de jaren zestig tot de bouw van een geheel
nieuw gemeentehuis. In 1969 kwam het gereed. De verhuizing van de ar-
chieven stond dit keer onder leiding van mr A. L. G. M. van Agt, die dat
jaar A. Tops als gemeentearchivaris was opgevolgd.

In de volgende jaren werd hard gewerkt aan het nader toegankelijk ma-
ken van de archieven. Er zijn nu dan ook nog maar weinig bestanden die
niet in een moderne inventaris beschreven zijn.

Na een voorbereidingstijd van ongeveer vijf jaar ging in 1961 het Streek-
archivariaat Noord-Kempenland van start. Het verzorgingsgebied omvatte
de gemeenten Oirschot, Best en Veldhoven. De eerste archivaris was J. P.
Rogier, die in 1964 werd opgevolgd door W. Klaassen. Aanvankelijk reisde
de archivaris van de ene gemeente naar de andere. In de loop van de jaren
veranderde dit echter, omdat in 1970 en 1974 de oude archieven van Veld-
hoven, resp. Best naar de archiefbewaarplaats van Oirschot werden overge-
bracht.

Vanaf het begin werd ook hard gewerkt aan het verkrijgen van nieuwe
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archieven. Aanvankelijk gold de belangstelling met name het deel van het
oude dorpsarchief van Oirschot dat in bezit was van de R.K. parochie en
het oude dorpsarchief van Oerle, dat in bezit was van het Rijk. Maar daar-
naast waren de opeenvolgende archivarissen ook attent als archieven van
particuliere bedrijven of instellingen verloren dreigden te gaan. Met het
verstrijken der jaren groeide zo het bestand.

Tegelijk groeide ook de werkruimte. Kreeg de archivaris in 1963 een
eigen kamer bij de archiefbewaarplaats in het Oirschotse kantongerechtsge-
bouw, vier jaar later beschikte hij over drie vertrekken en tenslotte werd
het gehele gebouw aan het archivariaat ter beschikking gesteld. Dat was
ook hard nodig, want het gonsde in Oirschot van de activiteiten. De archi-
varis gaf cursussen oud schrift, in 1971 trad de dienst naar buiten met een
eigen tijdschrift „Campinia" en tenslotte beschikte het archivariaat ook nog
over een eigen restauratieatelier.

Per 1 januari 1982 zijn stadsarchief en streekarchivariaat opgegaan in het
Streekarchief Zuid-Oost Brabant. Dit bestrijkt de gemeenten Bergeyk,
Best, Bladel ca., Eersel, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Hoogeloon ca.,
Leende, Luyksgestel, Nuenen ca., Oirschot, Reusel, Riethoven, Valkens-
waard, Veldhoven, Vessem ca., Waalre en Westerhoven. De dienst is in
Eindhoven gevestigd, maar in Oirschot is een rayondepot waar de archie-
ven van Oirschot, Best en Veldhoven kunnen worden geraadpleegd.

Voor genealogen wil dit niet zeggen, dat in de twee vestigingsplaatsen al-
le archieven van de aangesloten gemeenten worden bewaard. Wel zijn (of
worden op korte termijn) de administratieve archieven naar de openbare
archiefbewaarplaatsen overgebracht, maar de dienst beschikt bij het schrij-
ven van dit artikel nog niet over alle bevolkingsregisters, registers van de
Burgerlijke Stand, doop-, trouw- en begraafboeken, schepenbankarchieven
en oude notariële archieven. Als u bepaalde bronnen wenst te raadplegen,
is het daarom verstandig om eerst even te informeren of de gewenste stuk-
ken aanwezig zijn. Het kan u een vergeefse reis besparen.

J. SPOORENBERG

Voormalig kasteel Eindhoven, ter plaat-
se waar nu „Cocagne" en „Ravens-

donck" staan.
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Stralumseind gezien vanuit Slralum, omstreeks 1900. Tot 1920 vormde deze brug over de Dom-
mel de rechtstreekse verbinding tussen de gemeenten Eindhoven en Stratum. Zoals in geheel
Eindhoven is de situatie ook hier grondig gewijzigd, zoals onderstaande plaat laat zien. Op de

achtergrond de Catharinakerk.
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16

JOANNES
CORSTIAANS

VAN COLL

zn van Corstiacn
van Coll en

Adriana Hccs-
mans

' Aalst (?) ca
1690

t vóór 1765

17

ANTONIA
MARCELIS

VAN BUSSEL

• Asten ca 1690
tvóór 1743

CB Eindhoven 18.6.1713

HENRICUS
DECKERS

19

ALDEGUNDA
HERBERTS

VAN CERWEN

' Sonca l715
t na 1770

CBWoenscl 3.2.1737

20

JOHAN VAN
VAN DIJCK

zn van Godcfri-
dusvan Dijck en

Joanna Maria
vanden Heuvel

wolwcvcr/
droogschecrdcr

— Geldrop
31.5.1713

t Eindhoven
20.2.1777

HENRICA
DIELEN

dr van Hcnricus
Diclen en Maria

Kievits

* Woensel ca
1710

t Eindhoven
12.4.1759

<£> Woensel 30.6.1737

22

JOHAN(NES)
NICOLAES

VAN MIERLO

zn van Nicolacs
van Mierlo en

Maria van Ennct-
ten

* Eindhoven
13.12.1703

t Eindhoven
14.1.1756

MARIA
THERESIA
VAN DER
HOEVEN

dr van J(oh)an
van der Hoeven
(Verhoeven) en
Cornelia Bcens

_ Breda
16.9.1708

t Eindhoven
23.9.1765

OD Breda 7.7.1738

CHRISTIANUS
FRANCISCUS VAN KOL

HERBERDINA DECKERS

— Woensel 17.2.1718
t Woensel 24.12.1783

•Woensel 3.2.1741
tBladel 26.8.1809(7)

HENDRICUS
VAN DIJCK

handelaar en koopman in
kolen en staal; vestigt zich
1771 te Waalwijk, schepen
ald. 1795; Prov. Rep. Bat.

Brabant

'Eindhoven 10.5.1741
t Waalwijk 27.1.1809

ANNA ELISABETH VAN
MIERLO

'Eindhoven 29.5.1751
t Waalwijk 29.12.1813

(©Woensel 1.3.1778 OD Eindhoven 9.6.1771

JOHANNES VAN KOL

koopman

PETRONELLA VAN DIJCK

•Woensel 30.1.1782
t Eindhoven 18.3.1842

rentenierster

•Waalwijk 18.5.1791
t Eindhoven 20.1.1849

OD Eindhoven 9.5.1813

CHRISTIANUS (JANUS) ADRIANUS HUBERTUS VAN KOL
leerlooier/hotelhouder/wijnhandelaar

Eindhoven 9.5.1824 t Eindhoven 23.2.1894
OD Eindhoven

IR HENRICUS HU
student te Delft; ingenieur in Ned. Indië 1876-1892;

van de SDAP; een der eerste socialistische kamer
Eerste Kamer (1913-1924)

Eindhoven 23.5.1852

Samenstelling: J. Th. M. Mclsscnen J. Spoorcnberg (Streekarchief Zuidoost Brabant)
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24

GERARDUS
SCHIJFJES

zn van Matthias
JanszSchutjcns
en Anna Daen-
dcls van Zcclst

_ S o n 8.4.1716
t Eindhoven

6.8.1762

25

MARIA
CATHARINA

DE LAU(WE)RE

dr van Abraham
de Laure en

Joanna Sprceu-
wenburgh

molenaresie
Oirschot

Eindhoven
5.6.1713

t Gestel 7.5.1770
(?)

COSon 14.2.1740

12

ABRAHAM SCHUTJES

winkelier/hoedenmaker

*/~Son 1/3.2.1753
t Eindhoven 12.5.1820

26

ADRIANÜS
VAN

LIESHOUT

• Wocnsel ca
1730

t Woenscl
6.6.1775

27

ADRIANA
RAEIJMAKERS

'Micrlocu 1735
t na 2y.12.17Kt

CC Eindhoven 21.6.1761

13

MARIA ANNA VAN
LIESHOUT

winkelierster

— Woensel 19.2.1763
t Eindhoven 20.10.1839

ODWoensel 16.4.1780

6

GERARDUS SCHUTJES

koopman

•Eindhoven 9.7.1801
t Eindhoven 14.8.1853

GD Eindhove

28

HENRICUS
VAN BREE

* "s-Hertogen-
bosch ca 1720
t Eindhoven

3.12.1773

29

MARIA VAN
DER HEUDEN

dr van Petrus van
der Heijden en

Judith van Doren

Eindhoven
18.3.1724

t Eindhoven na
1789

CD Eindhoven 8.9.1748

14

MARTINUS VAN BREE

mr hoedenmaker/
hoedenfabrikant

„Eindhoven 1.11.1761
t Eindhoven 20.8.1843

7

HENDRINA

30

ANTONIUS
VAN DEN
EYCKHOF

zn van Joseph
van den Eyckhof
en Margriet Hen-

driks

Tongelrc
27.12.1744

t Nuencn (?)

31

JENNEMARIE
VOGELS
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VAN GELOVEN

De bakermat van het geslacht Van Geloven ligt in de Kempen: de stam-
vader, die nog in de 14de eeuw moet zijn geboren, was gegoed in Hooge-
Mierde en Wintelre; door huwelijk trok zijn nageslacht aanvankelijk naar
Zonderwijk (thans Veldhoven bij Eindhoven) en tegen het einde van de
15de eeuw naar Verrenbest (onder Best bij Oirschot) waar het drie eeuwen
lang gevestigd bleef.

Er zijn in feite drie geslachten Van Geloven te onderscheiden: het oor-
spronkelijke dat in de 17de eeuw uitstierf, het tweede dat in vrouwelijke lijn
uit het oorspronkelijke geslacht stamt en vermoedelijk eveneens is uitge-
storven, en het thans levende geslacht dat, door bastaardij uit het vorige ge-
sproten, na 1700 in Tilburg tot bloei kwam en zich van daaruit verspreidde.
Het onderstaande is een poging om de drie geslachten in één genealogisch
verband samen te brengen', aanvangend bij de eerste vermelding rond 1420
en eindigend in de 18de eeuw, bij het vertrek uit Kempenland2.

De familienaam luidde oorspronkelijk Van Loven, oudtijds meestal Loe-
ven gespeld. Ongetwijfeld hebben wij hier te maken met een toponym,
waarbij aan Leuven zou kunnen worden gedacht, maar ook aan Loven
(thans het Loo) bij Bergeijk, of aan Loven (thans Loveren) bij Westerho-
ven. Bij Bladel is in 1509 sprake van het Loeverbroek3, terwijl de ieder één-
maal voorkomende spellingen „van Loo ven" en „van Loovenne"4 weer in
een andere richting zouden wijzen. Omstreeks 1475 gaat van Loeven over
in van Geloeven zonder dat de achtergrond van deze verandering duidelijk
wordt. Het voorvoegsel ge- kan een collectiviteit aanduiden; analoog aan
het ontstaan van namen als bijvoorbeeld Ingenhousz zou ook gedacht kun-
nen worden aan ontwikkeling uit van gen(e) Loeven, misschien juist ter on-
derscheiding van naamgenoten die uit Leuven afkomstig waren5, maar tus-
senvormen die deze hypothese zouden kunnen ondersteunen, trof ik niet
aan6.

I. Goyaert Agnezen (Nesen), overl. vóór 12.4.1427, tr. Lijsbet N., die
een rente van 18 lopen rogge uit een erf in Hooge-Mierde aan haar zoon
beloofd had7.

Uit dit huwelijk:

II. Dirck van Loeven, vermeld van 1421 af in verband met goederen in
Hooge-Mierde, Wintelre, Moergestel en Vessem, beleend met twee stuk-
ken land in Wintelre jaarlijks waard zes mud rogge 29.7.1440, verkoopt
9.2.1453 een huis in Kerkoerle aan zijn natuurlijke zoon Goyaert, overl.
tussen 18.5.1453 en 18.7.1460, tr. vóór 31.10.1421 Margriet, dr van Dirck
van de Laer (en van Geertruyt N.?)8.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt III.
2. Gielis Dircks van Loeven, transporteert XM van zijn vaders nalatenschap

aan zijn zwager Jan Willem Peters 18.7.1460, wordt beleend met zes mud
rogge 's jaars uit twee stukken land in Wintelre 22.4.1462, transporteert
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een cijns die zijn vader schuldig was uit de hoeve te Veneynde in Wintel-
re 21.2.1464, transporteert erfpacht uit land in Hooge-Mierde afkomstig
van zijn zwager 1.3.14869, tr. NN.

Uit dit huwelijk:
Dirck Gielisz van Loven, tr. Margarela N., die hem overleefde maar blijkbaar geen kin-
deren naliet10.

3. Margriet Dircks van Loeven, tr. Frank, natuurlijke zoon van Jacob van
der Voert".

4. Lijsbet Dircks van Loeven, tr. Jan, natuurlijke zoon van Willem Peters12,
beleend met zes mud rogge 's jaars na koop van zijn zwager 1.3.1470,
overl. vóór 17.7.1486.
Bovendien had hij een natuurlijke zoon:

5. Goyaert, natuurlijke zoon van Dirck van Loeven13, vermeld in verband
met goederen in Mierde en Wintelre van 1443 af, woonde laatstelijk in
Lage-Mierde14, tr. Anna Laureyns Jans van Broechovensdr, uit Ves-
sem15.

Uit dit huwelijk:
a. Jan Coyaerts van Loeven, vermeld met zijn ooms Jan en Gielis in 148616.
b. Joesl Goyaerls van (Ge)loeven, gegoed in Wintelre, overl. vóór 27.1.1495, tr. Aleyt

Daniels, dr van Daniël Jans Denenen Lijsbet N., waaruit:
JanJoeslen van Geheven, priester17.

c. Katarina Goyaert Dircks van Loven, cijnsplichtig onder Wintelre.

III. Jan Dircks van (Ge)loeven, ontvangt met de familie van zijn reeds
overleden eerste echtgenote op 22.8.1471, mede ten gunste van zijn zoon
Dirck, een huis en een erfpacht in Veldhoven, ontvangt op 13.9.1488 met
zijn zoon Dirck de hoeve te Smedebroeck in de parochies Zonderwijck en
Meerfelt aldaar in erfpacht van de rector van het Groot-ziekengasthuis te 's-
Hertogenbosch en doet ten behoeve van Dirck afstand van het vruchtge-
bruik, tr. (1) Heilwich Henrick Michiels, overl. vóór 22.8.1471, waarsch. dr
van Henrick Michiel Henrick Aleytenz en Heilwich Everart Jans die Prin-
cedr18; tr. (2) Maria Ansem Michiels, vermeld als zijn weduwe in 1521, dr
van Ansem Michiel Henrick Aleytenz en Elizabeth N19.

Uit het eerste huwelijk:
1. Dirck, volgt IV.
2. mogelijk ook: Mechteld Jans van Loven, die een erfrente van negen lo-

pen rogge uit een erf in Hooge-Mierde beloofd had20.
Uit het tweede huwelijk vermoedelijk:

3. Jan Jans van (Ge)loeven, transporteert een erfpacht van een mud rogge
te Vessem aan zijn broer Goyaert 19.5.149121, overl. vóór 27.11.1538.

Hij had een natuurlijke dochter Marie, die tr. (1) Lamben Thomas, en (2) vóór
27.11.1538 Ruiger Lamberls Lathouwer die op laatstgenoemde datum hun erfrecht in
de goederen van haar vader, die haar oom Goyaert in bezit heeft, aan deze Goyaert
overdraagt.

4. Goyaert Jans van Geheven, vermeld als bontwerker (pellifex) in 1503,
ontvangt erfpacht van een mud rogge in Vessem van zijn broer Jan
19.5.1491, verkoopt cijns uit '/i huis, erf, hof en boomgaard aan het
Smeebroeck in Zonderwijck en uit land naast zijn broer Jan 5.8.1532,
transporteert zijn erfrecht in de nalatenschap van zijn broer Jan en zijn
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zuster Marie, gelegen in Mierde, aan zijn nicht 27.11.1538; tr. Elsbene,
dr van Dirck Duysschen en Mechteld N22.

5. Marie Jans van Geloeven, overl. vóór 27.11.1538.

IV. Dirck Jan Dircks van (Ge)loeven, vermeld te Veldhoven op
22.8.1471, ontving op 13.9.1488 met zijn vader de hoeve te Smedebroeck
aldaar in erfpacht en het vruchtgebruik ervan van zijn vader.

Aangezien zijn neef Dirck Gielisz van Loven kinderloos schijnt te zijn
overleden, was hij waarschijnlijk de vader van:

V. Goyaert Dircks van (Ge)loeven, vermeld te Verrenbest van 12.3.1497
af, wanneer hem door zijn schoonfamilie een huis en land aldaar wordt
overgedragen. Met zijn tweede echtgenote testeert hij 14.5.1535; op
6.5.1552 wordt hun nalatenschap verdeeld. Hij tr. (1) vóór 12.3.1497 Clara
Wiltems van Dormalen, overl. vóór 24.2.1499, dr van Willem Jans van Dor-
malen; tr. (2) vóór 10.1.1501 Henrica, dr van Rutger Mathijsz Huyskens en
Catharina Claes Beckersdr23.

Uit het eerste huwelijk:
1. Lijske Goyaerts van Geloeven.
2. Lijnke (Katrine) Goyaerts van Geloeven.

Uit het tweede huwelijk:
3. Dirck, volgt Vla.
4. Clara Goyaerts van Geloeven, tr. (1) Jan Gerit Willemsz, tr. (2) Antonis

die Cort.
5. Adriana, volgt VIb.

Vla. Dirck Goyaerts van Geloeven, was in 1535 in dienst van zijn ouders
op hun huis en land in Verrenbest werkzaam, ontvangt in 1546 land in Aarle
bij Best van zijn schoonfamilie, overl. vóór 9.2.1560, tr. Barbara, dr van
Dirck Jans Stockelmans en Geertruyt Henrick Willemsdr; zij hertr. vóór
15.4.1561 Gerlach Goyaert Thomasz van de Melckroet. De kinderen verde-
len hun nalatenschap op 22.7.158324.

Uit dit huwelijk:
1. Merike Dircks van Geloeven, tr. vóór 6.2.1562 Peter Peter Jan Corstens,

overl. tussen 4.3.1621 en 27.4.1621, zn van Peter Jan Corstensz en Mar-
griet Thomas Goossens van Oudenhoven. Hun nalatenschap wordt op
11.3.1622 verdeeld24».

2. Goyaert Dircks van Geloeven, geb. ca 1535, gegoed in Verrenbest, kerk-
meester parochiekerk van St Odulphus te Best in 1602, overl. 101 jaar
oud, Best 3.12.1636, tr. vóór 18.1.1564 Anna Henricks van der Heynen,
dr van Henrick Dirck Hermans (broer van de echtgenoot van VIb Adria-
na) en IJken Jans van de Eckere25.

Uit dit huwelijk:
a. Jan Goyaerts van Geloven, kanunnik in Turnhout, overl. vóór 9.1. 162726.
b. Henrick Goyaerts van Geloven, overl. Best 8.3.1649; zijn nalatenschap wordt ver-

deeld 28.4.164927.
c. Jenneke Goyaerts van Geloven, overl. vóór 8.3.1621. tr. Pauwei Pauwels van Croo-

nenborch.
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d. Merike Goyaens van Geloven, overl. vóór 9.1.1627, tr. (1) Aert Hoevens, tr. (2)
vóór 8.3.1621 lorden Willems.

e. Dirckske Goyaens van Geloven, tr. Aelberl Henrick Boelartsz, overl. Best, begin
mei 1629.

f. Dympna Goyaens van Geloven, tr. Best 17.6.1623 Lenaert Henrick Boelartsz, bei-
den overl. Best 1.12.1637.

g. Ike Goyaerts van Geloven, begr. Best 20.1.1652; haar nalatenschap wordt verdeeld
21.3.165228.

3. Dirck Dircks van Geheven, blijkbaar vóór 22.7.1583 overleden.
4. Henrick Dircks van Geheven, geb. ca 1550, ongehuwd overl. omstr. 70

jaar oud, Best 15.1.1621 (gaf verscheidene legaten aan de kerk); zijn na-
latenschap wordt verdeeld 8.3.1621 en 17.3.162229.

5. Jan Dircks van Geheven, gegoed in Verrenbest, overl. vóór 8.3.1621, tr.
Elisabeth Dircks van de Spijcker, overl. vóór 4.11.159530.

Uit dit huwelijk31:
a. Jan Jan Dircks van Geloven, gegoed in Verrenbest in 1621, 1624, 1627, 1628, tr.

NN., waaruit:
Maria Jans van Geloven, tr. Best 14.5.1626 Arien Peter Ariens Quint.

b. Dirck Jans van Geloven, gegoed in Verrenbest in 1621, 1624, 1628, overl. Best
N C 25.5.1635, tr. Margriet Jan Adriaensdr, wed. van Dirck Niclaes Dircks van de

Spijcker, waaruit: '

Johanna Dircks van Geloven, ged. Best 10.12.1617.

6. Jacob Dircks van Geheven, gegoed in Verrenbest, overl. ald. 17.3.1641,
tr. Catharina Jacob Henricks van Gestel, overl. Best 22.10.1636. Zij tes-
teren 29.12.1633; op 25.2.1647 wordt hun nalatenschap verdeeld32.

Uit dit huwelijk:
a. Jacob Jacobs van Geloven, overl. Best 24.7.1630 (pest).

p b. Maria Jacobs van Geloven, overl. Best „in flore aetatis suae" 15.5.1628.
Y~ c- Dirckje Jacobs van Geloven, tr. Best 11.1.1624 Jan Dircks van de Spijcker.

d. Barbara Jacobs van Geloven, vermeld als weduwe april 1662, tr.Best 4.5.1638 Hen-
rick Willems Olislager.

e. Margriet Jacobs van Geloven, overl. Best 9.2.1650, tr. ald. 14.1.1646 Peter Arien
Joosten Blocx, begr. Best 5.5.1692.

VIb. Adriana (Arike) Goyaerts van Geheven, overl. na 25.7.1566, tr. ca
1528 Jan Dirck Hermans, gegoed in Verrenbest, overl. vóór 30.1.156133, zn
van Dirck Hermans van der Heynen en Henrica Rutgers van der Hoven34.

Uit dit huwelijk:
1. Dirck, volgt VII, als enige der kinderen die met de naam Van Geloeven

voorkomt. Het duurde nog tot diep in de 17de eeuw voordat zijn nage-
slacht die naam consequent ging gebruiken.

2. Denis Jan Hermans, uit hoofde van zijn testament wordt door zijn fami-
lie op 11.9.1592 een rente aan de kerkmeester van de parochie van St.
Odulphus te Best overgedragen35.

3. Henrick Jan Hermans.
4. Henrickske Jan Hermans.
5. Lijsbet Jan Hermans, waarsch. overl. Best 1.9.1637, tr. vóór 11.9.1592

Laureys Joachims Schonen (Schuenen) uit Hoogeloon, overl. Best
20.1.161836.

VII. Dirck Jan Hermans (van Geloven), gegoed in Verrenbest, overl.
vóór 3.10.1583, tr. vóór 22.1.1564 Lijsbet, dr van Rutger Willems van der
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Vleuten (die Brouwer) en Janneke Henricksdr. Op 3.10.1583 wordt hun na-
latenschap verdeeld.

Uit dit huwelijk37:
1. Andries, volgt Villa.
2. Aert Dirck Jan Hermans (van Geloven), reeds mondig op 3.10.1583, ge-

goed in Verrenbest, overl. ald. 29.11.1632, tr. Heylken Rutgers Stael,
overl. Best 27.10.1617. Hun nalatenschap wordt verdeeld 24.10.163938.

Uit dit huwelijk (allen meerderjarig op 24.10.1639):
a. Rutger Aerts van Geloven, getuige bij de huwelijken van zijn neef Jan (IXd) en zijn

achterneef Abraham (Xb), begr. Best 6.3.1656.
b. Dirck Aerts van Geloven, waarsch. overl. Best 6.11.1676.
c. Elisabeth Aerts van Geloven.
d. Jenneke Aerts van Geloven, vermeld in 1635 en 163639.
e. Maria Aerts van Geloven, vermeld in 163840, tr. Best 1.3.1642 Willem Wouters
f. Margriet Aerts van Geloven.

3. Rutger Dirck Jan Hermans (van Geloven), reeds mondig op 3.10.1583,
gegoed in Verrenbest, testeert 2.6.163541, waarsch. begr. Best 5.1.1646.

4. Merike Dirck Jan Hermans (van Geloven), nog onmondig op 3.10.1583,
overl. Best 14.2.1649, tr. vóór 11.9.1592 Jan Mathijs Daniels van de
Dijck, overl. Best 5.12.164642.

5. Jan Dirck Jan Hermans (niet aangetroffen met de naam Van Geloven),
nog onmondig op 3.10.1583, gegoed in Verrenbest, overl. ald. ca
1.12.1633, tr. Cathelijn Jan Niclaes van der Vleuten, overl. Best
14.3.1650. Begin 1651 wordt hun nalatenschap verdeeld43.

Uit dit huwelijk:
a. Dirck Jan Dirck Jan Hermans, tr. Oirschot/Best 13/16.8.1651 Margriet Willems van

Dormalen en had mogelijk nageslacht, dat echter niet de naam Van Geloven ge-
bruikte.

b. Lijsken Jan Dirck Jan Hermans, tr. (1) Aeriaen Aerts van Taertwijck, tr. (2) Denis
Jacob Kemp, tr. (3) Joost Corsten Goorts van Ham.

6. Goyaert, volgt VlIIb.

Villa. Andries Dirck Jan Hermans (van Geloven), reeds mondig op
3.10.1583, overl. („anno aetatis circiter 90", hetgeen schromelijk overdre-
ven moet zijn) Best 6.2.1621, tr. Heijlke, dr van Goyaert Dirck Mathijsz van
Oerle en Margriet Niclaes Henricks van Nistelroy43a.

Uit dit huwelijk:
1. Dirck, volgt IXa.
2. mogelijk ook: Tholoff Andries Dircksz, overl. Best 27.11.1635.

IXa. Dirck Andriessen van Geloven, vermeld in 1627 als een der notabel-
ste personen en ingezetenen der drie hertgangen van de parochie van St
Odulphus te Best, overl. ald. 9.12.1648, tr. (1) Aleyt Lambert Frankendr,
overl. Best 17.11.1635, tr. (2) Best 3.4.1638 Maria Paulsdt40'.

Uit het eerste huwelijk, ged. Best:
1. Jan Dircks van Geloven, ged. 3.12.1612, overl. Best 8.11.1635.
2. Haelken Dircks van Geloven, ged. 28.9.1614, tr. vóór 15.2.1649 Dielis

Willemsz.
3. Goyaert Dircks van Geloven, ged. 8.4.1617, begr. Best 12.5.1686.
4. Lambert Dircks van Geloven, ged. 24.11.1619, overl. Best 12.12.1678.
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5. Tholoff Dircks van Geloven, ged. 15.3.1622, overl. vóór 1637.
6. Maeyke Dircks van Geloven, ged. 23.8.1630, vermeld 1649.
7. Andries Dircks van Geloven, ged. 21.11.1632, vermeld 1649.

Uit het tweede huwelijk:
8. Jan Dircks van Geloven, ged. 1.4.1638, overl. Best 1.1.1677.
9. Calharina Dircks van Geloven, ged. 19.8.1639.

10. Tholoff, volgt Xa.
11. Maria Dircks van Geloven, ged. 15.4.1645.

Xa. Tholoff Dircks van Geloven (Hermans), ged. Best 29.5.1641, gegoed
in Verrenbest, begr. Best 6.3.1730, tr. Oirschot 22.1.1668 Maeyke Jan Phi-
lip Jansendr, begr. Best 18.9.171245.

Uit dit huwelijk46:
1. Dirck Tholoffs van Geloven, verongelukt door het vallen van een boom,

begr. Best 26.1.1739, tr. Oirschot/Best 3.3.1715 Maria Jans van de Leur,
begr. Best 2.4.1726.

2. Jan Tholoffs van Geloven, begr. Best 13.8.1742, tr. Oirschot/Best
3.7.1718 Jenne Marie Gerits Verhaegen, begr. Best 9.3.1730.

Uit dit huwelijk:
a. Maria Jans van Geloven, ged. Best 9.4.1720.
b. Elisabeth Jans van Geloven, ged. Best 9.11.1721, begr. St Oedenrode24.11.1750.
c. Helena Jans van Geloven, ged. Best 13.5.1724.
d. Tholoff Jans van Geloven, ged. Best 30.6.1725.
e. Tholoff Jans van Geloven, ged. Best 23.4.1728, begr. Best 17.1.1760.

3. Maria Tholoffs van Geloven, begr. Best 10.4.1753, tr. Oirschot/Best
25.8.1720 Wilbert Hendriks van der Sande, begr. Best 3.4.1750, wedr
van Helena Aerts van Dormalen.

VlIIb. Goyaert Dirck Jan Hermans (van Geloven), nog onmondig op
3.10.1583, gegoed in Verrenbest, begr. Best 20.8.1656, tr. Margriet Jan Pe-
ter Corstens (van Oudenhoven), waarsch. overl. Best 8.4.1640, dr van Jan
Peter Corstens (die een zoon was van Peter Jan Corstiaens en Margriet
Thomas Goossens van Oudenhoven; verg. Vla 1). Op 9.9.1656 wordt hun
nalatenschap verdeeld47.

Uit dit huwelijk:
1. Dirck, volgt IXb.
2. Antonis, volgt IXc.
3. Willem Goyaert Dircks, vermeld als getuige bij het huwelijk van zijn

broer Peter in 1624, blijkbaar overl. vóór 9.9.1656.
4. Andries Goyaert Dirck Hermans, tr. Best 12.1.1623 Geertgen Goyaert

Gijsberts Hoppenbrouwer, begr. Best 29.9.165648.
Uit dit huwelijk, ged. Best:
a. Goyaert Andriessen, ged. 13.10.1623, begr. Best 27.7.1625.
b. Maria Andriessen, ged. 4.7.1627.
c. Jan Andriessen, ged. 17.8.1631.

5. Peter Goyaert Dircks van Geloven (Hermans), overl. tussen 9.9.1656 en
4.4.1657, tr. (1) Best 21.5.1624 Maria Henrick Martens Mercx, overl. (in
het kraambed) Best 14.3.1639, dr van Henrick Martens Mercx en Iken
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N., tr. (2) Best 15.6.1645 Barbara Jan Vogels, wed van Jorden Lam-
berts49.

Uit het eerste huwelijk, ged. Best:
a. Helena Peters van Geloven, ged. 1.3.1625.
b. Jan Peter Goyaerts van Geloven, ged. 29.8.1627. Over hem werd verder niets gevon-

den. Hij zou in aanmerking kunnen komen als vader van Peter Jans van Geloven
die, wonend in Veldhoven, op ca 3O-jarige leeftijd tr. Oirschot 29.10.1685 Cornelia
Bartels Buckincx. Hieruit vijf dochters en één zoon Bartel van Geloven, ged. Veld-
hoven 9.4.1693, linnenkoopman, schepen, collecteur der algemene middelen en bur-
gemeester te Veldhoven50, tr. Zeelst/Veldhoven 8/21.6.1728 Adriana Jansdr de Wit.

c. Elias Peters van Geloven, ged. 10.4.1629.
d. Maria Peters van Geloven, ged. 5.12.1630.
e. Elisabeth Peters van Geloven, ged. 20.1.1633.
f. Margriet Peters van Geloven, ged. 18.3.1635, tr. Oirschot 15.2.1660 Aert Peters.
g. Maria Peters van Geloven, ged. 1.2.1637.

6. Jan, volgt IXd.
7. Jenneke Goyaert Dirck Jan Hermans, overl. Best 25.1.1643, tr. ald.

8.2.1630 Corst Lamberts van Creyelt. Zij testeren Oirschot 24.1.164151.
Hij hertr. Maria Adriaens Joris.

IXb. Dirck Goyaert Dirck Jan Hermans (van Geloven), doodgeslagen
door Jacob Thomasz van der Vleuten op 11.4.1638, welke doodslag werd
gezoend op 23.4.1638, tr. Best 26.2.1620 Agnes Jan Adriaens van den Heu-
vel, overl. Best 29.11.1636 (pest)52.

Uit dit huwelijk:

Xb. Abraham Dirck Goyaerts van Geloven (Hermans), ged. Best
17.2.1621, gegoed in Verrenbest en Naastenbest, overl. vóór 27.4.1677, tr.
Best/Oirschot 20/27.11.1650 Aeltje Dirck Cornelissen van Gruythuysensdr,
overl. Best 14.6.1678, Hun nalatenschap wordt op 13.4.1679 verdeeld53.

Uit dit huwelijk:
1. Dirck, volgt XIa.
2. Jan Abrahams van Geloven, ged. Best 2.3.1656, jong overl.
3. Agneeske Abrahams van Geloven, tr. Best/Oirschot 22.1/11.2.1680 Cor-

nelis Eymers Snellaers, overl. vóór 18.6.170854.
4. Peter, volgt Xlb.

Xla. Dirck Abrahams van Geloven, ged. Best 25.8.1651, wonend en ge-
goed in Verrenbest aan de Middeldrom55, begr. Best 15.7.1712, tr. ca 1680
Mechteld Andries Peters Oerlemans, testeert 17.6.172756, begr. Best
25.6.1727.

Uit dit huwelijk:
1. Aldegonda Dircks van Geloven, begr. Best 20.6.1750, tr. Best/Oirschot

8/22.11.1705 Claes Henricks Mercx, begr. Best 1.5.1755.
2. Adriaen Dircks van Geloven, ged. Best 14.1.1684.
3. Jan Dircks van Geloven, ged. Best 25.11.1685, begr. ald. 28.10.1741.
4. Catharina Dircks van Geloven, ged. Best 9.1.1687, beg. ald. 7.12.1759,

tr. Oirschot 25.5.1710/an Leenders van derSande, begr. Best 26.2.1765.
5. Hendrik Dircks van Geloven, ged. Best 12.6.1688, tr. Elisabeth Jans

Blockx, waaruit:
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a. Petronilla Hendriks van Geloven, ged. Best 17.4.1721, tr. ald. 30.4.1758 Maltijs Jans
van der Vleuten.

b. Jan Hendriks van Geloven, ged. Best 22.3.1723.

c. Adriaan Hendriks van Geloven, ged. Best 12.11.1724, begr. ald. 11.2.1726.

6. Adriaen Dircks van Geloven, ged. Best 19.2.1690.
7. Margriet Dircks van Geloven, ged. Best 25.3.1691.
8. Andries Dircks van Geloven, ged. Best 24.5.1692.
9. Jacob Dircks van Geloven, ged. Best 5.7.1693.

10. Maria Dircks van Geloven, tr. Oirschot 25.1.1722 Claes Jans van der
Vleuten.

11. Margriet Dircks van Geloven, ged. Best 2.6.1698, begr. ald.
11.10.1741, tr. Oirschot/Best 12.2.1730 Jan Hendriks van der Sande,
begr. Best 19.11.1741.

12. waarsch. ook: Abraham Dircks van Geloven, begr. Best 17.10.1703.

Xlb. Peter Abrahams van Geloven, geb. ca 1660, gegoed in Aarle bij
Best, begr. Best 2.12.1702, tr. (1) Oirschot/Best 9/24.2.1692 Catharina
Dircks Hoppenbrouwer, begr. Best 19.3.1695, tr. (2) Best/Oirschot
27.5/9.6.1696 Maria Jaspers Surmonts, begr. Best 21.3.1727, wed. van
Adriaen van den Berck57.

Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Peters van Geloven, ged. Best 4.3.1695.

Uit het tweede huwelijk:
2. Abraham Peters van Geloven, ged. Best 17.5.1697, begr. ald. 6.11.1756,

tr. Best/Oirschot 13/14.1.1726 Anna Maria Goorts van den Heuvel,
overl./begr. Best 5/7.5.1764.

Vóór en uit dit huwelijk, geb. Best:
a. Petronilla Abrahams van Geloven, ged. 1.4.1723, begr. Best 6.5.1797, tr. Oirschot/

Best 26.1.1755 Arnold Joosten van Vucht, begr. Best 12.8.1780.
b. Goort Abrahams van Geloven, ged. 14.3.1726.

IXc. Antonis (Theunis) Goyaerts van Geloven, tr. Best 18.9.1627 Johan-
na Jan Claessensdr (zij was waarsch. als Anna Antonis van Geloven doop-
getuige op 12.2.1676). Hun nalatenschap wordt 9.3.1679 verdeeld58.

Uit dit huwelijk, ged. Best:
1. Jan, volgt Xc.
2. Maria Antonissen van Geloven, ged. 3.3.1632, overl. vóór 9.3.1679, tr.

Joost Jans van de Ven, overl. na 9.3.1679.
3. Claes Antonissen van Geloven, ged. 22.3.1634, blijkbaar overl. vóór

9.3.1679.
4. Margriet Antonissen van Geloven, ged. 16.2.1636, begr. Best 6.9.1703,

tr. CorstiaenJans van Woensel, overl. na 9.3.1679, vóór zijn echtgenote.

Xc. Jan Antonis Goorts van Geloven, ged. Best 3.2.1630, woonde bij hu-
welijk in Naastenbest, gezworene in Oirschot 1682-84, schepen ald. 1684-
85, begr. Best 2.12.1704, tr. Oirschot 2.3.1664 Jenneke Goort Willemsdr,
begr. Best 6.11.170459.

201



Uit dit huwelijk:
1. Goort, volgt XIc.
2. Jan Jam van Geloven, ged. Best 12.2.1676, begr. ald. 11.3.1699.
3. verm. ook: Antonia van Geloven, begr. Best 19.5.1695.

XIc. Goort Jans van Geloven, geb. ca 1670, brouwer en tapper te Ver-
renbest, begr. Best 2.2.1745, tr. (1) Oirschot/Best 21.1/5.2.1696 Jenneke
Goorts Byemans, begr. Best 2.7.1700, tr. (2) Best/Oirschot 1/14.5.1701 An-
na Antonissen van Engelant, begr. Best 26.5.172760 (beide huwelijken met
dispensatie).

Uit het eerste huwelijk, geb. Best:
1. Anneke Goorts van Geloven, ged. 24.6.1700, waarsch. begr. Best

5.5.1735, tr. Oirschot 25.1.1728 Jan Wilberts van der Sande, begr. Best
28.6.1749. Hij hertr. Eerke Dirks Jonkers en Jenneke Peters van Nieu-
wenhuysen.
Uit het tweede huwelijk:

2. Antony Goorts van Geloven, ged. 14.5.1702, begr. Best 28.8.1742, tr.
(1) Willemijn Dircks Demmincx (Demers), begr. Best 25.1.1727, tr. (2)
Best/Oirschot 25/26.9.1728 Man') Willems van den Boom, begr. Best
27.7.1743.

Uit het eerste huwelijk:
a. Johanna Antonissen van Geloven, ged. Best 30.12.1726.
Uit het tweede huwelijk, ged. Best:
b. Willem Antonissen van Geloven, ged. 8.7.1729.
c. Hendrik Antonissen van Geloven, ged. 18.8.1730.
d. Anna Antonissen van Geloven, ged. 21.10.1735, woonde bij huwelijk in Boxtel, tr.

Best 1.2.1761 Jan Jans Weijtens, uit Meeuwen bij Hasselt.
e. Cornelia Antonissen van Geloven, ged. 28.9.1737, tr. 1.2.1767 Jan Gerits Blocx,

wedr van Johanna Bernards van der Sande.

3. Johannes Franciscus Goorts van Geloven, ged. 27.1.1704.

IXd. Jan Goyaert Dircks van Geloven (Hermans), gegoed in Verrenbest,
overl. tussen 26.5.1657 en 8.11.1662, tr. Best 26.2.1634 (met dispensatie
wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad) Maria Laureys
Schuenen (Schonen), overl. na 27.8.1668, dr van Laureys Joachims Schue-
nen en Lijsbet Jan Hermans (zie VIb 5)61.

Uit dit huwelijk, ged. Best:
1. Laureys, volgt Xd.
2. Dirck Jans van Geloven, ged. 19.5.1639, overl. Best 4.5.1678.
3. PaulusJan Goyaerts van Geloven, ged. 25.1.1642, overl. na 12.12.1662.

Over hem werd verder niets gevonden. Hij moet de vader zijn van: Jenneke Pauls van
Geloven, begr. Best 31.1.1733, tr. Oirschot/Best 4/6.3.1685 Paul Dircks van den Berck,
begr. Best5.7.1714.

4. Anna Jans van Geloven, ged. 11.5.1644, begr. Best 19.5.1699, tr. Oir-
schot 21.3.1683 Jan Truyens van Diest.

5. Margriet Jans van Geloven, ged. 9.3.1647, ontvangt de lijftocht van xh
campke land in Verrenbest van haar moeder in verband met verkoop
7.3.1667, waarsch. overl. Best 29.4.1675.
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Xd. Laureys Jan Goyaerts van Geloven (Hermans) (Vreys Jansen), ged.
Best 20.8.1634, gegoed in Verrenbest, beleent en verkoopt daar verschei-
dene stukken land, begr. Best 28.4.1706. Hij had in 1662 een onwettige re-
latie met Henrickje Henricks Cluppers62. Hij tr. Oirschot (voor schepenen;
zegt bij de ondertrouw 48 jaar oud te zijn) 16.11.1697 Maria Jans van de
Lusdonck (zij zegt 28 jaar oud te zijn), ged. Oirschot 6.6.1659, begr. Best
14.11.1729, dr van Jan Hogaerts van de Lusdonck en Agnes Jans van de
Marselaer63.

Uit de onwettige relatie:
1. Jan, volgt Xld.

Uit het huwelijk, ged. Best:
2. Maria Laureysen van Geloven, ged. 19.12.1698, liet te Best op 26.4.1732

haar onechte dochter Anna Maria dopen (aan de vroedvrouw had zij Ja-
cob Dirck Goossens als vader genoemd), overl./begr. Best 5/7.1.1764,
tr. Oirschot/Best 20.1.1732 Jan Hendriks van Gestel, begr. Best
10.3.1751.

3. Jan Laureysen van Geloven, ged. 20.2.1700.
4. Willem Laureysen van Geloven, ged. 20.2.1700.
5. Abraham Laureysen van Geloven, ged. 14.11.1703.

Xld. Jan Laureysen (VreysenIVraeys Goorts) van Geloven, ged. Best
2.12.1662 als onecht kind van Laurens Jan Goerts en Henrickje Henricks
Cluppers, verkoopt met zijn echtgenote haar aandeel in de nalatenschap
van haar ouders 29.2.1682 en vertrekt naar Tilburg, tr. Oirschot/Best
11/15.5.1681 Jenneke Tholofs van Croonenborch, ged. Best 23.3.1659, dr
van Tholof Gijsberts van Croonenborch en Petronella van den Dunghen64.
Hij is de stamvader van het Tilburgse geslacht Van Geloven.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Jans van Geloven, geb. ca 1690, tr. Tilburg 10.5.1711 (bij de on-

dertrouw 20 jaar, geboortig van Oirschot en wonende van jongs tot Til-
burg, nu aen de Postelstraat), Jan Pieter Somers.

2. Norbert van Geloven, ged. Tilburg 14.8.1698, tr. ald. 19.1.1716 Digna
van Dijck, ged. Dongen 28.6.1693, begr. Tilburg 17.1.1763, dr van Ste-
ven Andriesz van Dijck en Marij Jansdr. Hieruit nageslacht.

3. Henrica van Geloven, ged. Tilburg 12.6.170265.
G. J. J. VAN WIMERSMA GREIDANUS

Noten
1 Gaarne betuig ik mijn dank aan de heer F. van Gemert te Eindhoven voor het verstrekken

van waardevolle informatie, zonder welke dit artikel niet had kunnen worden geschreven.
2 Het is niet gelukt om alle naamdragers die voor 1700 leefden onder te brengen. Met name

ontbreekt de aansluiting van Jan Michiels van Geloven te Zeelst/Veldhoven die voor 1665
getrouwd moet zijn met Mayken Peters alias Meesters, en in 1676 testeert. In 1618, 1621
wordt een Dirck van Geloven te Veldhoven vermeld.

3 Roymans, van der Heyden, Baelemans en Verachten, De negende zaligheid, blz. 87: de
overste van Postel koopt in 1509 voor een der kloosterhoeven, de hoeve ten Nygen of Fran-
se hoef onder Bladel. een beemd in 't Loeverbroeck.

4 Recht. arch. 's-Hertogenbosch. schepenprotocol (hierna aan te halen als Boschprotocol),
jaar 1471/72 f.276 en 1483/84 f.234.
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5 Inderdaad komt de naam van Loeven in de 15de eeuw voor in de omgeving, zonder dat fa-
milieverband met het onderhavige geslacht aantoonbaar of waarschijnlijk is; zie b.v. Bosch-
protocol 1433/34 f.l33v, 1436/37 f.285v, 1447/48 f.97, 1451/52 f.172, 1465/66 f.l73v en r.a.
Mierde 56f.l8dd. 10.6.1484.

6 Arch. Raad en rentmeester-generaal der domeinen van Brabant 152a f. 161 v: in dit cijnsre-
gister van 1521 is duidelijk zichtbaar dat „loven" in oud schrift werd gewijzigd in „geloven".
In de 17de eeuw werd de naam niet meer als toponym opgevat blijkens vertaling in „a fide"
door de pastoor die het kerkboek van Best bijhield (zie b.v. overlijdensinschrijving van Ca-
tharina, echtgenote van Jacob van Geloven op 22.10.1636).

7 Boschprot. 1196 f.88 dd. 12.4.1427, id. jaar 1427/28 f.62 v, 1428/29 f.155; r.a. Mierde 55,
akte dd. 3.5.1473.

8 Boschprot. 1192 f.384v dd. 31.10.1421; id. jaar 1421/23 fs.315v, 362; 1424/25 f.166; 1426/27
fs.l30v, 131v; 1427/28 f.205v; 1428/29 f.l69v; 1431/32 f.165; 1452/53 fs.42, 77v. Leenhof
van Brabant, Schaduwarch. 4f.2O9, 7 f.l90v, 9 f.403.

9 Boschprot. 1230 f.230 v dd. 18.7.1460, 1233 f.42 dd. 21.2.1464; r.a. Mierde 56 f.80 dd.
1.3.1486. Arch. Leenhof van Brabant, Bosch Strick Grefier f.285, Schaduwarch. 13B f.299.

10 Arch. Raad en rentmr.-gen. 152a f. 192v.
11 Boschprot. 1230 f.30 dd. 28.1.1460.
12 Boschprot. 1230 f.230v dd. 18.7.1460.
13 Er is aangenomen dat er slechts één (natuurlijke) zoon Goyaert geweest is, hoewel er enige

malen sprake is van Goyaert Dircksz van Loeven, zonder dat deze uitdrukkelijk een natuur-
lijke zoon genoemd wordt. Het is niet geheel uitgesloten dat Dirck van Loeven zowel een
wettige als een natuurlijke zoon Goyaert heeft gehad. In dat geval was het de wettige zoon
die met Anna van Broechoven trouwde.

14 Boschprot. jaar 1443/44 f.40, 1459/60 f.l78bis, 1483/84 f.234, 1491/92 f.43v; r.a. Oirschot
124 f.29v dd. 6.8.1482; r.a. Mierde 59 f.69 dd. 21.1.1516.

15 Boschprot. 1226 f.70 dd. 24.2.1456, 1228f.224vdd. 15.7.1458.
16 R.a. Mierde 56 fs.60v dd. 26.2.1486, 71v dd. 6.4.1486, 80 dd. 1.3.1486.
17 Boschprot. 1258 f.415v dd. 16.1.1489; r.a. Oirschot jaren 1495 f.3v, 1524 f.lOv; arch. Raad

en rentmr.-gen. 152 fs.50, 51v, 52; 152a f. 161v.
18 Boschprot. 1241 f.276 dd. 22.8.1471 (zij heet hier Heilwich, dr van Michiel Henrick Aley-

ten); id. 1257 fs.95v, 96 dd. 13.9.1488 (zij heet hier Heilwich dr van Henrick Michiels); id.
jaar 1443/44 f.82, 1445/46 f. 16, 1456/57 f.l26v.

19 Arch. Raad en rentmr.-gen. 152a f. 143.
20 R.a. Mierde 55 dd. 3.5.1473.
21 Boschprot. 1260 f.80v; de akte is tegenstrijdig doordat de comparant Jan Dircks van Loeven

genoemd wordt, terwijl zijn broer Goyaert, zoon van voorzegde Jan heet. Verderop is er
sprake van Jan, de comparant, en van Jan zijn vader, zodat er kennelijk in de aanhef één
Jan werd overgeslagen.

22 Boschprot. 1273 f.431 dd. 21.8.1503, 1260 f.80v dd. 19.5.1491, 1316 f.l49v dd. 5.8.1532;
r.a. Oirschot jaar 1538 f.H8v.

23 R . a . O i r s c h o t j a a r 1494 f .33v; id . 176b f.226v en j a a r 1497 f . l l v dd . 12 .3 .1497 , j a a r 1499
f.lOv, 1501 fs.2v, 33v, 42v; id. 132 f.110 dd. 14.5.1535, 137a f.314 dd. 6.5.1552; Boschprot.
1265 f.470vdd. 8.6.1497.

24 R.a. Oirschot 135 fs.39 en 39v dd. 5.8.1546; 139 f.79 dd. 15.4.1561 en f.l83v dd. 6.2.1562;
142 dd. 22.7.1583; 144 jaar 1560 f. 15 dd. 9.2.1560.

24a R.a. Oirschot 149 jaar 1621 ps. 19, 129; jaar 1622 p. 45.
25 R.a. Oirschot 138c dd. 19.12.1560; jaar 1564 f.8 dd. 18.1.1564; jaar 1565 f.39 dd. 14.3.1565;

id. 140 p.373 dd. 1.2.1569; 145 dd. 15.3.1602; 150 ps. 28, 29 dd. 27.2.1625 en p.61 dd.
23.4.1625; 151 p. 199 dd. 31.7.1626; 160 p. 151 dd. 7.5.1635; 162 fs.94, 125 anno 1637 (erf-
deling).

26 R.a. Oirschot 152 p.213dd. 9.1.1627 en p. 234 dd. 21.6.1627.
27 R.a. Oirschot 172 p. 105.
28 R.a. Oirscfiot208p.l74.
29 R.a. Oirschot 149 jaar 1621 p.35, jaar 1622 p.56.
30 W. L. van den Akker, Oirschot-Best 806-1945, blz. 265.
31 R.a. Oirschot 149 p.35 dd. 8.3.1621; 150 p.153 dd. 29.1.1624 en p. 270 dd. 4.3.1624; 152

p.283 dd. 29.7.1627; 153 ps.272, 273,274, 432, 493.
32 Not.arch. Noord-Brabant 5040, achterin (lijst van 1602, overgeleverd 8.2.1617); r.a. Oir-

schot 158p.410dd. 29.12.1633; 161 p.144 dd. 7.3.1636; 164 fs. 115, 118 dd. 19.3.1639; 169
p.61 dd. 25.2.1647; 235 f.207 april 1662.
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33 R.a. Oirschot 135 jaar 1545 f.9v, jaar 1549 f.lO2v; 139 jaar 1561 fs. 28, 29; jaar 1564 f.8,
jaar 1565 f.35v; 140 jaar 1566 fs.50v, 5lv, 53.

34 R.a. Oirschot 124b jaar 1484 f. 18; 128 f.27v dd. 15.6.1507.
35 R.a. Oirschot 144a jaar 1592 f.48.
36 R.a. Oirschot 1565 f.17 marginale aantekening dd. 8.5.1593; id. 146 dd. 12.2.1607
37 R.a. Oirschot 139 f.414 dd. 22.1.1564; 140 f.390 dd. 2.4.1569; 142 dd. 3.10.1583 (deling na-

latenschap).
38 R.a. Oirschot 145 dd. 7.1.1600; 164 p.377 dd. 24.10.1639.
39 R.a. Oirschot 160 p.64 dd. 21.7.1635; 161 p.222dd. 29.7.1636.
40 R.a. Oirschot 163 p. 183 dd. 29.3.1638.
41 R.a. Oirschot 144a f.142 dd. 10.3.1593; 150 jaar 1623 p.l2dd. 31.1.1623; 159 ps.26, 89; 160

p.169 dd. 2.6.1635 (in dit testament staat ten onrechte dat zijn overleden broer Dirck een
zoon Andries had: in feite was het juist andersom).

42 R.a. Oirschot 144a fs.48, 141v.
43 R.a. Oirschot 159 p.230 dd. 27.5.1634; 161 p.92 dd. 10.3.1635; 174 ps. 36, 37, begin 1651.
43a R.a. Oirschot 144 dd. 12.2.1597.
44 R.a. Oirschot 151 p.96 dd. 28.4.1626; 152 ps. 314, 315 dd. 2.9.1627; 153 p. 122 dd.

19.2.1629; 162 f.280 dd. 6.7.1637; 170 ps. 194, 195 dd. 30.4.1645; 172 p.51 dd. 15.2.1649.
45 R.a. Oirschot 219 p.200dd. 9.3.1679.
46 Van geen der drie kinderen werd de doop gevonden; zij moeten of op latere leeftijd ge-

trouwd zijn, df uit een tweede huwelijk stammen dat echter evenmin werd gevonden, terwijl
Maria, echtgenote van Tholof Dircks van Geloven, in 1712 werd begraven.

47 R.a. Oirschot 145 dd. 7.1.1600, 5.3.1601 en 15.3.1602; 147 jaar 1611 p.14; 149 jaar 1622
p. 154 dd. 21.12.1622 (Lijske Jan Smulders vermaakt hem haar goederen wegens de dienst
haar door hem en zijn familie vele jaren bewezen); 153 p.354 dd. 1.8.1628; 153 achterin
(vijf mannen en vier paarden van de ruiterij van Den Bosch werden bij hem ingekwartierd
in 1628); 162 f.125; 172 p.226 dd. 16.9.1649; 174 p.43; 211, jaar 1660 f.43 dd. 24.2.1660 (re-
gistratievan de deling dd. 9.9.1656).

48 R.a. Oirschot 155 p.482 anno 1630.
49 R.a. Oirschot 171 p.402 dd. 17.4.1648 (deling nalatenschap schoonouders); 210, jaar 1657

p.141 dd. 4.4.1657. Het eerste huwelijk van Barbara Vogels (uit Son) werd op 23.6.1626 te
Best gesloten met Jorden Lambert Willem Goorts Loripes (d.w.z. sloffend; vermoedelijk de
Latijnse vertaling van een bijnaam).

50 Zijn grootmoeder, die de akker het Bugtje in Veldhoven had nagelaten, wordt Maaij van
Geloven genoemd (r.a. Veldhoven dd. 25.2.1740); zij zou dan de vrouw van Jan Peter
Goyaerts van Geloven moeten zijn.

51 R.a. Oirschot 166 p.71.
52 R . a . Oirschot 150 p . 3 9 d d . 19.3.1625; 151 p .84 dd . 2 .3 .1626; 163 p . 232, zoen dd . 23.4.1638.
53 R.a. Oirschot 174 p. 166 dd. 18.4.1651 (transport van huis en land in Naastenbest); 218

p.379dd. 27.4.1677; 219 p.253 dd. 13.4.1679 (deling).
54 R.a. Oirschot 238 f.45.
55 R .a . Oirschot 218 p . 377 dd . 2 .5 .1678; 219 p .278 dd . 20.4.1679 en p.31 dd . 29.6.1679.
56 Not.arch. Noord-Brabant5173.
57 R . a . Oi rschot j aa r 1698 p .67 , j a a r 1699 p.115 (afgaan van tocht ten gunste van de k inderen

Van den Be rck ) ; j aa r 1704 ps .38 , 232.
58 R.a. Oirschot 219 p.200, erfdeling dd. 9.3.1679.
59 R.a. Oirschot jaar 1699 p.202, jaar 1700 p.17.
60 R . a . Oi rschot 238 ps .94 , 142; 353 j aa r 1711 fs.55, 60v, 242v; jaar 1713 fs.234v, 271 . W. L.

van den A k k e r , Oi r scho t -Bes t 806-1945, blz. 243 .
61 R . a . Oirschot 174 p .36 dd . 24 .1 .1651 ; 210 jaa r 1657 p.188 dd . 26.5.1657; 212 jaa r 1662

p.374 dd . 1.12.1662, p .385 dd . 12.12.1662 (met autor isa t ie dd . 8.11.1662) en p.388 dd .
18.12.1662 (cessie van lijftocht in verband met verkoop van 'A hooiveld den Eerenbeempt
in Verrenbest aan zwager Antonis Goyaert Dircks van Geloven); 214 jaar 1667 p.53 dd.
7.3.1667, jaar 1668 p. 180 dd. 16.8.1668 (cessie van al haar lijftocht ten gunste van de kinde-
ren opdat deze goederen kunnen belenen) en id. p.189 dd. 27.8.1668 (verkoop van een cijns
uit een stuk akker d'Aenstede in Verrenbest); r.a. Eindhoven 47 f.313v dd. 11.11.1662 (ver-
deling van zijn nalatenschap).

62 Arch. Raad van Brabant 788 dossier 1387, en 819 vonnis 3527 (rol 17.10. en 8.11.1662): zij
zegt dat hij de vader is van het kind waarvan zij in verwachting is en dreigt bij hem thuis te
komen bevallen en het kind daar te laten. Hij ontkent en beroept zich op een eerdere mede-
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deling van Hendrikje als zou een linncnwever in Veldhoven de vader zijn. Op 21.2.1663 legt
de Raad Hendrikje „een eeuwich swijghen en silentien" op en veroordeelt haar om haar
dreigementen als „qualijck en t'onrechte gedaan, costeloos ende schadeloos afftedocn". In-
tussen echter was het kind geboren en op 2.12.1662 gedoopt waarbij Laureys Jan Goyaerts
te boek werd gesteld als de door de moeder opgegeven vader (ut dicit mater). In de praktijk
heeft Laureys het kind vermoedelijk toch geaccepteerd want het trouwde in 1681 vanuit
Verrenbest en ging als Jan Laureysen van Geloven door het leven. Niettemin zullen deze
perikelen wel hebben bijgedragen tot het vertrek naar Tilburg.

63 R.a. Oirschot 212 p.374 dd. 1.12.1662; 213 fs.220v, 221 dd. 30.5.1664; 214 p.53 dd.
5.3.1667; 227 fs. 147, 166v, 170 dd. 27.7, 19.8 en 2.9.1700 (verkoop van verscheidene erfde-
len in Straten onder Oirschot, afkomstig van zijn schoonvader).

64 R.a. Oirschot 220 p.200 dd. 29.2.1682.
65 Behalve enkele naamgenoten in Veldhoven (verg. noot 2) is in deze genealogie niet plaats-

baar: Anna Gijsberts van Geloven, begr. Best, mei 1744.

De Mirki te Eindhoven rood de ce

De Markt omstreeks 1900, met bezoeksters in klederdracht. Aanvankelijk botermarkt, thans van
alle markten thuis, soms gecompleteerd door leden van het gilde der standwerkers.

In 1891 stond aan de Emmasingel een noodlijdend bukskinfabriekje, met een stoomketel van 60
pk, van de firma Schröder en Wijers. De firma Philips & Co. kocht dit in mei 1891 voor
ƒ 12.150,— en begon er met 10 werknemers een stoomfabriek van gloeilampen en andere electro-
technische artikelen. In 1895, nadat Anton Philips, mei zijn commerciële instelling, zijn techni-
sche broer Gerard te hulp was gekomen, begon de bloei van dit bedrijf, tot de wereldomvattende

organisatie van thans.
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Burgemeester en Wethouders van „„,,„
Brengen ter kennis van het publiek, dat
B FTO. Philips te Zallboromel en G.L F. p

"™ '"aten, firma Philips & Co, aan hen
gam»m » wrocht tot het mogen oprichten i
SÜjomfabriek « n gloeilampen en anderf efc

• •'-••- artikelen, op het aan h«n loebehoc
reeei,«>Jegen «'h«er mn <}e Vr'praat, « i
,. u% kadssiraal bekend wstie D, Ko.fi

het daartoe strekkend verzoek wet de b »
in art 5 der vef w n den 2 lani

N». 93) ter Secreiarie der
na» |s plegd»

nghebL>enden worden opmerkzaam
» den 2 lolt e. k. des na midi. ..;s ,mi

gem«ntêhoi» alhier, ge%e!ibëi |w w |1
...a-ten owrstaaa wn bet | e m « n t « t 4 W

« J meer s$nar leden b«ïwaren <apa • taf1

oprichten van gemelde sioomfdhriek in te bi '
dat icowel de verzoeker, als zij dia '
é a p A ^ H » fa de feJegenheM worfeu- -«pw<
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sn schrifturen ken iis kunnen i
den 18 Juni 18W.

en Weihouders toon
A. F. VAN MOORSEIi,

De Secretaria,
1. BOCMÖlïi

Oudste Philipsfabriek, thans aan de Emmasingel.
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MEULENHOF

Als men in Noord-Brabant voor het eerst in oude stukken de naam van de
Meulenhof als familienaam vindt, is het tien tegen een, dat de voorgaande
naam Dircks was. In Stiphout is dit Joannis Dircks, in Bakel Jacob Dircks,
terwijl Peter Dircks van den Meulenhof f, prior van de abdij van Berne, zich
eind 1500 al van den Meulenhoff noemde en zei uit Deurne afkomstig te
zijn. Zij stammen van het aloude Brabantse geslacht van Duijnhoven, maar
hierover later meer.

De Molenhof, ook wel geschreven Meulenhoff, Muelenhoff, Moelenhoff
en Mulenhoff, ligt thans deels in de gemeente Deurne en deels in de ge-
meente Bakel. Oorspronkelijk in het kwartier van Peelland, in de Meijerij
van 's-Hertogenbosch. Als het gehucht in de aardrijkskundige woordenboe-
ken genoemd zou zijn, kon er mogelijk als geografische aanduiding gestaan
hebben: 3/4 uur N.O. van Helmond, 3/4 uur N.W. van Deurne en 1/2 uur
Z.W. van Bakel.

De dorpen Bakel en Deurne zijn zeer oud. Bakel was reeds in 721 onder
de naam Baclaos bekend en Deurne gelijktijdig onder de naam Dornium en
later als Dorne, Doirne, Doerne of Doorne, terwijl het in de volksmond als
Deurse wordt uitgesproken. De benaming „de Meulenhoff" treft men veel
later aan.

In de cijnsboeken van de heer van Helmond vinden we tussen 1621 en
1677 „Uuten Cleijnen Mullenhoff", dat dan een onderdeel vormt van het
Goed ter Beke, dat we al in 1381 vinden. De tekst in het cijnsboek luidt
dan: Item Engelberta uxor Heinrici, filii Heinrici Beien soen de bonis ter
Beke".

De Meulenhof is gelegen tussen de Bakelse Aa en de Kawijscheloop. Het
bestaat voor het grootste deel uit Enkeerd en Beekdal-gronden. De kavel-
vorm is vaak zeer onregelmatig en de kavelverdeling is in het terrein slecht
waarneembaar. De Meulenhof behoort tot de hoeve-akkerdorpen, die om-
streeks het jaar 1100 ontstonden, meestal geïsoleerd in de heide gelegen.
Het waren ontginningen van rijke particulieren of instellingen.

Later in de geschiedenis zijn deze gedeelde eenzame hoeven opnieuw op-
gesplitst, zodat deze op den duur uitgroeiden tot een nederzetting van een
tiental boerderijen. De Meulenhof is een sprekend voorbeeld van de eerder
genoemde nederzettingsvorm, het hoeveakkerdorp.

De hoeve „de Kromme Aa", nu nog de naam van een boerderij op de
Meulenhof, vinden we als oudste aanduiding voor de eenzame hoeve. „De
Kromme Aa sijnde gheweest ene formele hoeve welke voorseghde hoeve in
vorige tijden is gedijlt in dreij verschijden deijlen van welcke voorseghde
een derde deijl weer opgedeijlt is in dreij deijlen te weten onder de kinde-
ren van Frans Jacobs op een der voorgeschreven deijlen.

In 1679 delen de kinderen van Frans Jacobs de goederen die hun ouders
bij de dood hadden achtergelaten. Het eerste lot valt ten deel aan Jenneke,
de weduwe van Jan Franssen Jacobs. Het tweede lot is voor Thomas Frans
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We( gehucht „de Molenhof' zoals dat in 1794 door de geadmileerde landmeter Hendrik Verhees
werd opgetekend.

Jacobs en het derde voor Dirck Frans Jacobs. Alle drie krijgen zij een boer-
derij met bijbehorende gronden. De boerderij die Jenneke, de weduwe,
krijgt toegewezen lag op de Meulenhof, een laag liggend gedeelte, ook wel
broek genaamd. Thomas krijgt de boerderij „de Kromme Aa" en Dirck de
derde, op de Meulenhof op de heuvel gelegen. Voor de latere familienaam
zullen deze boerderijen een belangrijke rol spelen.

Hebben de mensen in de zestiende en zeventiende eeuw gebruik gemaakt
van patroniemen, in de achttiende eeuw ziet men vaak een verschuiving
naar het toponiem. In de hierna volgende stamreeks van Frans Jacobs is dit
duidelijk te zien. De kinderen van Jenneke, de weduwe van Jan Franssen
Jacobs, worden een halve eeuw later Van den Broek genaamd, die van Tho-
mas Frans Jacobs heten dan Van de Meulenhof, terwijl de nazaten van
Dirck Frans Jacobs, Van den Heuvel genoemd gaan worden.

Uit het onderzoek „Het gehucht de Meulenhof en zij die Van de Meulen-
hof heten" heeft u hier een kleine bloemlezing gehad, en uit de vier ver-
schillende stamreeksen volgt nu die van Frans Jacobs.
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Een tak van het oud Brabants geslacht Van Duijnhoven

Dirck van Duijnhoven is omstreeks 1500 geboren. Hij was gehuwd met
N. N. van den Eijnden en zij hadden minstens vijf zonen.

Deze gegevens zijn ontleend aan de cijnsboeken van de heer van Hel-
mond, een waardevolle bron voor genealogen. Zoon Jacob was gehuwd met
Lieske van der Asdonck. Hun kinderen: Frans gehuwd met Anneke Goort
Aerts (zie navolgende stamreeks), Marten en Leendert getrouwd met
Truijcke de Rovere. Zij hadden minstens één dochter, genaamd Hanreske.
Dat Frans en Leendert broers waren bewijst een akte (R.A. Helmond 270,
fol. 294v en 295r) waarin Frans Jacobs goederen verkoopt ten behoeve van
zijn nicht Hanreske Leannaerts.

Dirck van Duijnhoven x NN. van der Eijnden

Thomas Bruijsten
xNN.

Jan
x Marie Peter Dilis

Jacob
x Lieske van der Asdonck

I
Frans

x Anneke Goort Aerts
4

GENEALOGIE

l
Leenaert

x Truijcke de Rovere
1. Mereken

x (1) Aert Frijnsen
x (2)PeterWillems

2. Handrikske
3. Engelke

x Jan Goorts
4. Lieske
5. Pelerke

x Hermen Jan Thijssen

I I
A elke Hendrik

I
Jacob

x (1) Ida Jochem-Hendrickx
1.Jacob

2. Bruijsten
3. Catharina

4. N. N.
x Jenneken Jan Gijzendr.

5. Jan
x(2)

Maijcke

Marie
x Reijnder Thomassen

Peter
prior

Marten

I
Dirck

x Christina
I. Jan

x Marieke Hendrix Arts van Croij
2. Geven

x Marieke Mathijs Willems
3. Marie

x Jacob Gijsberts
4. Anneke

x Bruijsten Andriessen
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Genealogie

I. Frans Jacobs Dirckx, alias Fransman, landbouwer te Bakel, overl. ald.
23.4.1679, tr. Anneke Goort Aerts, overl. Bakel 9.10.1675, dr van Goort
Aerts.

Frans Jacobs Dirckx woonde oorspronkelijk op de Hilacker te Bakel, waarna hij in het
midden van de 17e eeuw naar de boerderij „de Cromme Aa" op de Meulenhoff verhuis-
de (R.A. Helmond 269, fol. 65, dd. 25.5.1647). Als zijn drie zonen, na zijn dood in
1679 delen (R.A. Deurne 100, fol. 132v-140r), blijkt het verkrijgen van de boerderij
later van invloed te zijn op de vorming van de familienaam.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Franssen, volgt Ila.
2. Dirck Franssen, volgt Ilb.
3. Thomas Franssen, volgt lic.

Deze sierlijke letters vonden we in de rechterlijke archieven van Helmond (R.A.H. 269, fol. 65r).
Frans Jacobs woonende op de Hijlacker als hij de Meidenhof koopt.

Ha. Jan Franssen, landbouwer, overl. vóór 1671, tr. Jenneke Jochem Bo-
nen, alias van de Kerckhof, dr van Jochem Bonen.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Janssen, volgt lila.
2. Wilbert Janssen, volgt Illb.
3. Marij Janssen, tr. Bakel 16.5.1673 Judocus Dirckx van Bakel, landbou-

wer, zn van Dirck van Bakel.

lila. Jacobus Janssen, landbouwer, tr. Bakel 28.10.1691 Catharina Joos-
ten, dr van Joost Joosten en Jacoba Gerarts.

Oud-archief Bakel en Milheeze, no. 193, hoofdgelden 1705, post: Jacob Janssen en
Lijncke de vrouw met Willemijn de dochten boven, Jan en Joost de zonen en Jenneke
de dochter onder.
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Bij de koop van de boerderij op „de Meulenhof' vinden we in de hoendercijns-
boek de naam Frans Jacob Dircx (H.A.H. 157, fol. 297, post 4, Deurne Hoender-

cijns 1678-1756).

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Johanna, ged. 25.4.1693.
2. Joannes, volgt IVa.
3. Judocus, ged. 4.9.1700.
4. Judocus, ged. 3.8.1702.

IVa. Joannes Jacobs van den Broek, ged. Bakel 21.12.1695, landbouwer,
tr. ald. 24.10.1728 Judoca Joannis Nooijen, ged. Bakel 13.11.1699, dr van
Joannes Jan Nooijen en Petronella NN.

Oud-archief Bakel, hoofdgelden 1733: Jan Jacobs van den Broek en Josijn de vrouw
boven Jacob en Joost de kinderen onder.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt Va.
2. Judocus, ged. Bakel 20.2.1732.

Va. Jacobus van den Broek, ged. Bakel 10.9.1729, landbouwer, tr. ald.
15.5.1763 Johanna Wilhelma de Wit, ged. Bakel 6.12.1730, dr van Wilhel-
mus de Wit en Catharina Peter Joosten.

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Judocus, ged. 11.7.1770.
2. Cornelis, ged. 24.7.1771.
3. Wilhelma, ged. 1.10.1774.

In deze reeks ontstaat de familienaam van den Broek.

Illb. Willibrordus Janssen, geb. Bakel vóór 1665, landbouwer, tr. ald.
17.10.1680 ChristinaNN.

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Johanna, ged. 3.6.1681.
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Deze verbouwde boerderij staal op de Molenhof, in de gemeente Deurne. Zij maakte voorheen
deel uit van het goed de Cromme Aa en werd genaamd „het koeieeuwsel". Dit was het stamhuis

van de familie van den Broek.

2. Justina, ged. 21.9.1682.
3. Franciscus, ged. 5.3.1684.

Ilb. Dirck Franssen, geb. Bakel ca 1620, landbouwer, tr. (1) Bakel Antie-
ke Jan Peter Nooijen, dr van Jan Nooijen en Hildegardis; tr. (2) Jenneke
Willem Aerts, dr van Willem Willem Aerts en Lijneke Dirck Joosten.

R.A. Deurne, inv. nr 125, testament R.A. Deurne: erfdeling Frans Jacobs.
H.A. Helmond 157, fol. 289, post 25: Theodorus heeft bij overlijden 9 kinderen en 1
kindskind. Hoofdgelden Deurne, 1703.

Uit het eerste huwelijk:
1. Godefridus.
2. Elisabeth Dirck Franssen, tr. Bakel 14.9.1682 Laurentius Dirck Martens,

landbouwer, zn van Dirck Martens en NN.
3. Wilhelmus.
4. J(o)an(nis), volgt IIIc.
5. Jacobus, ged. Bakel 1.11.1670.
6. Catharina Dirck Franssen, ged. Bakel 4.2.1674, tr. Deurne 12.5.1700

Everardis Goort, landbouwer, zn van Goort Peter Schepers en Marie
NN.

7. Franciscus, volgt Illd.
8. Joanna Dirck Franssen, ged. Bakel 16.10.1680, tr. ald. 5.8.1705 Joannis

Goorts, landbouwer, zn van Goort Goorts den Decker en Catharina Jois
Willems.

9. Anna Dirck Franssen, ged. Bakel 5.11.1683, tr. ald. 24.7.1707 Gisbertus
Jan Martens, landbouwer, zn van Joannis Martens en Lucia Gisberts.
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Hoofdgelden van Deurne 1703: Dirck Frans Jacobs met sijn vrouw, Jan, Frans en Jenneke bo-
ven de 16 jaar; Anneke en Wilberl onder de 16 jaar.

IIIc. Jan Dirck Franssen, ged. Bakel 22.11.1667, landbouwer, commer-
beurder (1690), tr. Bakel 1.2.1705 Wilhelmina Jan Nooijen, dr van Jan
Nooijen en Petronella NN.

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Joannis, ged. 13.11.1705.
2. Catharina, ged. 10.3.1707.
3. Joannis, volgt IVb.
4. Petronella, ged. 12.7.1712.
5. /oa/ma, ged. 13.11.1715.
6. Theodorus (= Dirck), volgt IVc.
7. Elisabeth, ged. 18.5.1722.

IVb. 7an 7an^e van den Heuvel, ged. Bakel 3.11.1709, landbouwer, tr.
ald. 28.2.1745 Maria Peter Hermen Peter Nooijen, dr van Peter Hermen Pe-
ter Nooijen en Maria Jan Joosten.

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Wilhelmina, ged. 22.11.1745.
2. Catharina, ged. 22.11.1746.
3. Joannes, ged. 12.5.1748.
4. Pefrus, ged. 4.9.1750.
5. Elisabeth, ged. 13.6.1754.
6. Joannis, ged. 31.4.1756.

IVc. D/rcA: 7a/zie van de« Heuvel, ged. Bakel 2.3.1719, landbouwer, bor-
gemeester 1727-1728, overl. ald. 3.12.1796, tr. Bakel 27.4.1749 Jenneke
Cuijpers, ged. ald. 16.11.1723, dr van Joannis Cuijpers en Marie Jan Joos-
ten Manders.

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Joannes, ged. 2.2.1750.
2. Wilhelma van den Heuvel, ged. 16.12.1752, tr. Bakel 24.5.1778 Antonius

de Roullou, ged. ald. 22.4.1751, landbouwer, zn van Joannis Francisci de
Roullou en Joanna Jan Lussemans.

3. Joachimus, ged. 14.9.1755.
4. Joanna Maria, ged. 13.2.1758.
5. Elisabeth, ged. 27..2..V/'61.
6. Johannes, ged. 13.1.1766.
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Illd. Franciscus Dirck Franssen, ged. Bakel 16.2.1677, landbouwer, tr.
ald. 29.8.1703 Maria Jan Peters, ged. Bakel 15.9.1676, dr van Joannes Petri
en Maria Antony.
Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Joannes, ged. 3.4.1704.
2. Joanna, ged. 4.7.1705.
3. Theodorus (Dirck) Franssen van den Heuvel, ged. 28.11.1707, landbou-

wer, collecteur gemene middelen 1754-1755, tr. Bakel 22.10.1752 Jenne-
ke Wilberts, ged. ald. 28.9.1719, dr van Willibrordi Wilberts en Cathari-
na Jan Martens.

4. Henrica, ged. 29.4.1711.
5. Wilhelmus, volgt IVd.
6. Joanna, ged. 18.12.1717.
7. Joannes, ged. 23.2.1719.
8. Petronella, ged. 25.8.1721.
9. ^nna,ged. 19.4.1723.

IVd. Willem Franssen van den Heuvel, ged. Bakel 10.7.1713, land-
bouwer, borgemeester 1748-1749, armenmeester 1753-1756, tr. Bakel
24.2.1743 Anneke Peter Hanegraef, ged. 14.8.1715, dr van Peter Hanegraef
en Joanna Jan Peters.

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Maria, ged. 15.1.1744.
2. Franciscus, ged. 7.9.1745.
3. Petrus, ged. 14.5.1748.
4. Joanna, ged. 4.3.1750.
5. WÖ, ged. 11.5.1752.
6. Petronella, ged. 3.1.1755.
7. Joanna Maria, ged. 26.9.1757, overl. Bakel 6.6.1815.
8. Joannes, ged. 8.7.1760.

In deze reeks ontstaat de familienaam Van den Heuvel.

lic. Thomas Franssen Jacobs, geb. Bakel vóór 1653, landbouwer, tr. Ba-
kel Joanna Jan Wilbert Hoobergen, dr van Jan Wilbert Hoobergen.

R.A. Bakel 234, erfgn verkopen 23.3.1704 „het Heeske" te Bakel. (Hoofdgelden,
Deurne 1703).

Uit dit huwelijk, geb. Bakel:
1. Heilwegis Thomas Franssen, tr. Bakel 29.4.1682 Goort Dirck Martens,

zn van Dirck Martens.
2. Wilhelmus, volgt Ille.
3. Joanna, ged. 8.8.1666.
4. Catharina, ged. 6.2.16...
5. Catharina Thomas Franssen, ged. 1.4.1673, tr. Bakel 2.9.1696 Petrus Ja-

cobs, ged. ald. 8.8.1674, zn van Jacob Janssen en Joanna Peters
6. Petrus, volgt Illf.
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De wed. Tomas Frans Jacobs Peter en Lijncke boven de 16 jaar; Marij, Goorl en Marij onder de
16 jaar.

Ille. Willem Thomas Franssen, landbouwer, aannemer karrevrachten
(1747), tr. Bakel Elisabeth NN.

Uit dit huwelijk:
1. Thomas, ged. Bakel 15.3.1703.

Illf. Petrus Thomas Franssen, ged. Bakel 2.5.1676, landbouwer, slager
(1721), tr. Vlierden 19.11.1703 Anna Peter Meulendijks, geb. Vlierden, dr
van Peter Meulendijcks.

Uit dit huwelijk, geb. Vlierden:
1. Maria, ged. 10.5.1704.
2. Joanna, ged. 20.2.1706.
3. Catharina, ged. 25.10.1708.
4. Petrus, volgt IVe.
5. Arnoldus, volgt IVf.
6. Helena, ged. 10.10.1721.

IVe. Peter Peeters van den Meulenhoff, ged. Deurne (Vlierden)
11.2.1713, landbouwer, overl. Mierlo 24.1.1771, tr. ald. 8.7.1736 Elisabeth
Goorts van den Eijnden, ged. Mierlo 19.11.1712, dr van Joannis van den
Eijnden en Hendrina Thilens.

Peter Peeters van den Meulenhoff wordt voor het eerst in Mierlo gevonden in de hoofd-
gelden 1732, als hij boerenknecht is bij de wed. Joannis van den Eijnden. In de sche-
penakte van zijn huwelijk in 1737 noemt hij zich voor het eerst Van den Meulenhoff.
Hij kreeg in 1736 van de schepenen van Deurne een akte van cauti (R.A. Deurne dd.
29.11.1736).

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Godefridus, volgt Vb.
2. AnnaMaria, ged. 22.10.1739.
3. Joannis, volgt Vc.
4. Godefridus, volgt Vd.
5. Thomas, ged. 1.8.1748.
6. Wilhelmina, ged. 27.3.1750.
7. Joanna van den Meulenhoff, ged. 25.4.1753, tr. Mierlo 14.,2.1779 Arnol-

dus van Vlercke, ged. Mierlo 18.3.1745, zn van Arnoldus van Vlercke en
Maria van de Witteboer.

8. Maria, ged. 19.8.1755.
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Deze half gesloopte boerderij op de Meulenhof te Deurne was ook een onderdeel van het goed
„de Cromme Aa". Dit huis werd er zelfs naar genoemd. Het is het stamhuis van de familie van de

Meulenhof.

Vb. Godefridus van den Meulenhof, ged. Mierlo 24.4.1737, landbouwer,
overl. ald. 28.2.1780, tr. (1) Mierlo Petronilla Gruijters, overl. ald.
12.2.1776; tr. (2)Justina Coolen, geb. Beek en Donk.

Uit het eerste huwelijk, geb. Mierlo:
1. Cornelis, ged. 29.12.1769, overl. Mierlo 10.10.1799.
2. Alegondis, ged. 19.8.1773.
3. Joannis, ged. 14.5.1776.

Uit het tweede huwelijk:
4. Petrus, volgt Vla.
5. Godefridus, ged. 1.5.1780..

Vla. Petrus Godefridi van den Meulenhof, ged. Mierlo 14.5.1778, land-
bouwer, overl. ald. 29.11.1839, tr. Mierlo 6.11.1808 Godefrida Arnoldi van
de Boogaart, ged. Mierlo 12.3.1785, overl. ald. 4.1.1852, dr van Arnoldus
van de Boogaard en Joanna Sluijers.

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Godefridus, ged. 11.11.1809, overl. Mierlo 7.2.1836.
2. Arnoldus, geb. 2.10.1811, overl. Mierlo 28.11.1831.
3. Johannes, geb. 10.12.1813, overl. Mierlo 4.3.1832.
4. Petronilla, geb. 15.11.1816, overl. Mierlo 4.4.1819. '
5. Cornelis, geb. 14.4.1819, overl. Mierlo 15.4.1819." •
6. Elisabeth van den Meulenhof, geb. 22.12.1820, tr. Mierlo 25.8.1843
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Francis Meulendijks, geb. Mierlo 25.9.1820, landbouwer, overl. ald.
29.10.1845, zn van Antony Meulendijks en Catharina van Brussel.

7. Johanna, geb. 23.9.1825, overl. Mierlo 3.8.1853.

Vc. Joannis van den Meulenhof, ged. Mierlo 10.3.1743, landbouwer,
goorgezworen 1776-1792, overl. ald. 8.5.1799, tr. Mierlo, ondertr.
28.8.1768 Anna Catharina van de Eckendonk, ged. ald. 23.12.1748, dr van
Godefridus van de Eckendonk en Anna Maria van der Putten.

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Joannis, volgt VIb.
2. Petrus, ged. 23.7.1773.
3. Elisabeth van den Meulenhof, ged. 24.1.1774, tr. Mierlo 10.12.1793 Pe-

trus Maas, ged. Lierop 23.4.1785, landbouwer, zn van Joannis Maas en
Maria Martens.

4. Petrus, ged. 25.3.1778.

VIb. Joannis van den Meulenhof, ged. Mierlo 15.10.1768, landbouwer,
legión d'honneur (1800), overl. ald. 17.4.1827, tr. Mierlo 17.10.1790 Lucia
van den Boogaart, ged. ald. 17.8.1768, overl. ald. 29.10.1847, wed. van
Joannis van den Wittenboer, dr van Joannis van den Boogaart en Hendrien
Akkers.

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Joannis, volgt Vila.
2. Anna Catharina van den Meulenhof, ged. 26.10.1793, overl. Mierlo

11.8.1871, tr. ald. 18.9.1821 Martinus Steenbakkers, ged. ald. 1.9.1790,
landbouwer, zn van Antony Steenbakkers en Maria van der Zanden.

3. Antonius, volgt Vllb.
4. Godefridus, ged. 27.4.1798, overl. Mierlo 15.4.1800.
5. Godefridus, ged. 24.7.1800, overl. Helmond 1.9.1822.

Arch. Off. van Justitie, Eindhoven inv. U 10 dd. 2.9.1822: moord of manslag op Gode-
fridus van de Meulenhof; idem U 60: dader Willem Verbeek, geb. te Heeze, soldaat bij
de nationale militie.

6. Joannis, ged. 1.2.1804, overl. Mierlo 4.11.1804.
7. Joannis, volgt VIIc.

Vila. Joannis van den Meulenhof, ged. Mierlo 29.9.1791, landbouwer, tr.
ald. 26.11.1815 Antonia van den Eijnden, ged. Mierlo 4.6.1797, wed. van
Hendrik Manders, dr van Hendrik van den Eijnden en Anna Maria van den
Eijnden.

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Henricus, geb. 11.9.1816, overl. Mierlo 3.2.1817.
2. Henrica van den Meulenhof, geb. 4.11.1818, tr. Mierlo 8.1.1862 Anto-

nius van der Putten, geb. Someren 28.3.1835, landbouwer, zn van Hen-
dricus van der Putten en Petronella Wijnen.

3. Joannis, geb. 2.12.1820, overl. Mierlo 13.8.1826.
4. Wilhelmina van den Meulenhof, geb. 24.8.1822, overl. Mierlo 30.7.1855,

tr. ald. 15.10.1854 Thomas van Stiphout, geb. Nuenen 25.12.1828, land-
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bouwer, overl. Mierlo 14.12.1907, zn van Hendrik van Stiphout en Kata-
rina Sleegers.

5. Godefridus, volgt Villa.
6. Joannis, volgt VlIIb.
7. Anna Maria, geb. 11.7.1829, overl. Mierlo 27.1.1832.

Villa. Godefridus van den Meulenhof, geb. Mierlo 16.12.1824, landbou-
wer, overl. ald. 20.4.1880, tr. (1) Mierlo 23.11.1863 Maria Allegondis de
Greef, geb. Nuenen 20.6.1834, overl. Mierlo 4.6.1870, dr van Antony de
Greef en Anna Maria de Greef; tr. (2) Mierlo Joanna Dirkx, geb. Asten
17.12.1815, overl. Mierlo 4.4.1901, dr van Jan Marten Dirkx en Catharina
Hikspoors.

Uit het eerste huwelijk, geb. Mierlo:
1. Johannes, geb. 14.10.1864, overl. Mierlo 16.12.1871.
2. Marie, geb. 19.9.1866, overl. Nuenen 14.1.1940.
3. Antonia, geb. 24.9.1868, overl. Mierlo 2.11.1868.

VlIIb. Johannes van den Meulenhof, geb. Mierlo 27.5.1827, landbouwer,
overl. Stiphout 15.4.1891, tr. Helmond 25.8.1859 Catharina van der Horst,
geb. Gemert 3.11.1828, dr van Peter van der Horst en Anna van Gerwen.

Uit dit huwelijk, geb. Stiphout:
1. Antonius, volgt IXa.
2. Anna Maria, geb. 28.12.1864, overl. Stiphout 24.2.1868.
3. Anna Maria van den Meulenhof, geb. 25.9.1869, tr. Stiphout 2.5.1893

Hendricus Verberne, geb. ald. 27.8.1867, landbouwer, zn van Jan Ver-
berne en Petronella Adriaans.

4. Petrus Johannes, geb. 2.10.1871, overl. Stiphout 5.2.1877.

IXa. Antonius van den Meulenhof, geb. Stiphout 21.1.1862, landbouwer,
tr. ald. 19.6.1893 Anna Mechelina Kuijpers, geb. Stiphout 9.1.1863, dr van
Willem Kuijpers en Maria Deelen.

Uit dit huwelijk, geb. Stiphout:
1. Joanna Wilhelmina, geb. 19.3.1894.
2. Marinus Wilhelmus, geb. 20.3.1895, overl. Stiphout 5.10.1895.
3. Marinus Arnoldus, volgt Xa.
4. Catharina, geb. 21.7.1897.
5. Wilhelmus, volgt Xb.
6. Hendrica, geb. 24.3.1900.
7. Petronella, geb. 27.8.1901.

Xa. Marinus Arnoldus van den Meulenhof, geb. Stiphout 13.4.1896, fa-
brieksarbeider, tr. Theodora Wilhelmina Spoormakers, geb. Mierlo
4.9.1894, dr van Theodorus Spoormakers en Lucia Peeters.

Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Wilhelmus van den Meulenhof, geb. Utrecht 28.8.1920, kan-

toorbediende, overl. Helmond 15.10.1981, tr. ald. 22.5.1943 Petronella
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van Hout, geb. Deurne 10.4.1922, overl. Helmond 11.2.1978, dr van
Henricus van Hout en Maria van der Linden.

Uit dit huwelijk:
a. Theodora Wilhelma Arnolda, geb. Mierlo 5.6.1944, overl. Tilburg

8.4.1959.
b. Martina Petronella Lucia, geb. Mierlo 25.6.1946.
c. Lucia Maria, geb. Mierlo 27.4.1949.
d. Marinus Arnoldus Henricus van den Meulenhof, geb. Helmond

12.10.1956, beambte, tr. Helmond 9.11.1977 Karina Ida Maria Vos,
geb. ald. 17.3.1958, dr van Antonius Vos en Anna Maria Petronella
Klokgieters.

Xb. Wilhelmus van den Meulenhof, ged. Stiphout 28.4.1899. fabrieksar-
beider, overl. ald. 1.9.1956, tr. Stiphout 11.11.1921 Antonia Adriaans, geb.
ald. 4.3.1903, overl. ald. 23.4.1947, dr van Antonie Adriaans en Allegonda
Manders.

Uit dit huwelijk, geb. Stiphout:
1. Antonius Mechelina, geb. 19.2.1922.
2. Mechelina Hendrika, geb. 27.6.1923.
3. Henricus Wilhelmus, geb. 21.9.1927.
4. Antonius Martinus Marinus, geb. 21.1.1931.
5. Antonia Wilhelmina, geb. 28.4.1933.

Vllb. Antonius van de Meulenhof, ged. Mierlo 10.1.1796, landbouwer,
overl. ald. 29.8.1950, tr. Mierlo 5.5.1833 Johanna van der Putten, ged.
Deurne-Liessel 29.12.1807, overl. Helmond 26.4.1872, dr van Hendrik van
der Putten en Johanna Janssen.

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Johannis, volgt VIIIc.
2. Joanna, geb. 2.10.1834, overl. Mierlo 5.6.1835.
3. Godefridus, volgt VlIId.
4. Martina van de Meulenhof, geb. 21.8.1839, tr. Mierlo 3.2.1865 Johannes

Wilhelmus Gijsbers, geb. Helmond 30.1.1837, landbouwer, fabrieksar-
beider, zn van Gijsbert Gijsberts en Aldegonda Slooten.

VIIIc. Johannes van den Meulenhof, geb. Mierlo 4.10.1833, landbouwer,
fabrieksarbeider, overl. Helmond 10.2.1899, tr. ald. 14.5.1860 Anna Catha-
rina van de Kerkhof, geb. Deurne 19.10.1829, overl. Helmond 11.2.1911,
dr van Peeter van de Kerkhof en Johanna Marcelis.

Uit dit huwelijk:
1. Antonia van den Meulenhof, geb. Deurne 18.5.1861, overl. Helmond

8.12.1938, tr. Albertus Janssen, geb. Helmond 8.11.1850, overl. ald.
5.2.1936, zn van Godefridus Janssen en Johanna Maria Jacobs.

2. Johannes, volgt IXb.
3. Martinus Johannes, volgt IXc.
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IXb. Johannes van de Meulenhof, geb. Lierop 1.5.1864, fabrieksarbeider,
gemeenteambtenaar, overl. Helmond 16.7.1950, tr. (1) Helmond 7.7.1892
Josephina Petronella van der Heijden, geb. ald. 7.8.1869, overl. ald.
15.7.1893, dr van Jan van der Heijden en Cornelia van Hout; tr. (2) Hel-
mond 2.5.1894 Maria Allegonda Agten, geb. ald. 2.8.1872, overl. ald.
3.4.1952, dr van Johannes Agten en Antoneth van Lierop.

Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Augustinus, geb. Helmond 5.6.1893, overl. ald.

5.7.1893.
Uit het tweede huwelijk:

2. Johannes Petrus Antonius, volgt Xc.
3. Antonius Johannes Martinus, volgt Xd.
4. Petronella Elisa Martina, geb. Helmond 19.4.1899, overl. ald.

11.1.1907.
5. Henricus Hubertus, geb. Kaldenkirchen (WD) 1.11.1901, overl. Hel-

mond 2.1.1907.
6. Elisabeth Martina, geb. Kaldenkirchen (WD) 17.3.1904, overl. Hel-

mond 6.6.1905.
7. Antonetta Maria van de Meulenhof, geb. Helmond 7.8.1900, tr. ald.

12.10.1935 Joseph van Vlerken, geb. Helmond 7.8.1906, graficus, zn
van Martinus van Vlerken en Catharina Sauren.

8. Petronella Antonetta van de Meulenhof, geb. Helmond 22.5.1909, tr.
ald. 15.2.1936 Petrus Merkx, geb. Helmond 26.7.1908, rijksambtenaar,
zn van Thomas Merkx en Johanna Maria Lintermans.

9. Petrus Franciscus Henricus, volgt Xe.
10. Albertus Johannes van de Meulenhof, geb. Helmond 24.11.1913, stof-

feerder, tr. (1) Helmond 1.7.1939 Henrica van Lierop, geb. ald.
30.10.1910, overl. ald. 16.7.1953, dr van Petrus van Lierop en Maria
Ceelen; tr. (2) Beek en Donk 23.3.1954 Leonie Theodora Maria van
Oosterwijck, geb. ald. 17.11.1916.

11. Maria Johanna van de Meulenhof, geb. Helmond 7.10.1915, tr. ald.
27.12.1941 Arnoud Gerardus Sprengers, geb. Helmond 14.2.1914, ma-
gazijnchef, zn van Bartholomeus Sprengers en Maria Anna van Essen.

Xc. Johannes Petrus Antonius van de Meulenhof, geb. Helmond
10.3.1895, handdrukker textiel, overl. ald. 16.9.1969, tr. Helmond 2.2.1923
Alberta Johanna van Heek, geb. ald. 30.8.1896, overl. ald. 15.11.1966, dr
van Hendricus Antonius van Heek en Antonetta Broeren.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonius Maria van de Meulenhof, geb. Helmond 26.10.1923,

gemeenteambtenaar, tr. Eindhoven 9.10.1952 Henrica Cornelia Johanna
van den Oever, geb. ald. 3.7.1927, dr van Lucas Johannes van den Oever
en Helena Cornelia van Heeswij k.

Uit dit huwelijk:
a. Maria Helena Cornelia Adriana Henrica van de Meulenhof, geb.

Eindhoven 9.8.1953, tr. Helmond 15.8.1974 Martinus Gerardus Meu-
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lendijks, geb. ald. 27.8.1951, zn van Antonius Wilhelmus Meulen-
dijks en Wilhelmina Johanna van de Laar.

b. Johannes Cornelis Maria, geb. Helmond 20.1.1955.
c. Lucia Cornelia Maria, geb. Helmond 25.11.1956.
d. Alberta Cornelia Maria, geb. Helmond 24.3.1959.

2. Antonius HenricUs Theresia, geb. Helmond 17.12.1925, overl. ald.
7.3.1926.

3. Henrica Maria Antonetta van de Meulenhof, geb. Helmond 17.6.1930,
overl. ald. 14.12.1979, tr. Helmond 3.9.1960 Wilhelmus Heijnsbergen,
geb. Beek en Donk 10.8.1926, metaalbewerker, zn van Johannis Heijns-
bergen en Henrica Engelberta Maria Dahmen.

Xd. Antonius Johannes Martinus van de Meulenhof, geb. Helmond
20.5.1897, werkmeester, overl. ald. 10.9.1930, tr. Helmond 31.1.1927 Jo-
hanna Gertruda Hendriks, geb. ald. 31.1.1897, dr van Johannes Antonius
Hendriks en Petronella van de ortel.

Uit dit huwelijk, geb. Helmond:
1. Petrus Maria van den Meulenhof, geb. 19.11.1927, fotojournalist, tr.

Helmond 31.7.1954 (R.K. 30.8.1954) Petronella Johanna Godefrida
Goedhart, geb. ald. 5.12.1927, dr van Johannes Hendrikus Goedhart en
Anna Maria Hubertina Maes.

Uit dit huwelijk, geb. Helmond:
a. Antonius Johannes Allegonda, geb. 5.6.1955.
b. Anna Maria Catharina Theodora van den Meulenhof, geb.

20.12.1956, tr. Helmond 9.11.1978 Bernardus van Lieshout, ged. ald.
1.8.1956, onderwijzer, zn van Bernardus van Lieshout en Gertruda
van Lierop.

c. Gertruda Elisabeth Leonarda, geb. 7.5.1959, overl. Helmond
7.12.1959.

d. Johannes Leonardus Elisabeth, geb. 5.12.1960.
2. Johannes Antonius van de Meulenhof, geb. 30.8.1930, begrafenisrege-

laar, tr. Helmond 15.7.1959 Elisabeth Hermina Johanna Heijman, geb.
ald. 21.9.1934, dr van Peter Hubert Heijman en Norberta Clasina Joos-
ten.

Uit dit huwelijk, geb. Helmond:
a. Antonius Petrus Johannes Philip Maria, geb. 15.4.1960.
b. Petrus Johannes Petronella Maria, geb. 21.6.1961.
c. Jean Pierre Clement Henri, geb. 21.1.1963, overl. Helmond

11.7.1968.
d. Jan Pieter Maria, geb. 8.12.1969.

Xe. Petrus Franciscus Henricus van de Meulenhof, geb. Helmond
21.10.1911, metaalbewerker, tr. ald. 3.10.1944 Amalie Katharina Frieda
van Lierop, geb. Mönchengladbach (WD) 18.8.1912, dr van Heinrich van
Lierop en Lisetti Wilhelmina Driescher.

Uit dit huwelijk, geb. Helmond:
1. Wilhelmus Albertus Cornelis Maria van de Meulenhof, geb. 16.9.1945

222



ambtenaar PTT, tr. Helmond 20.12.1971 Maria Johanna Petronella Wil-
lemse, geb. Venlo 8.8.1945, dr van Wilhelm Heinrich Willemse en Maria
Agnes Antonia Pingen.

Uit dit huwelijk:
a. Denis, geb. Helmond 22.5.1973.

2. Mariette Gertruda Arnoldina van de Meulenhof, geb. 12.2.1947, tr. Hel-
mond 15.12.1972 Marius Henricus Cornelis van Veghel, geb. ald.
5.8.1950, monteur, zn van Henricus Johannes van Veghel en Francisca
Wilhelmina van Bokhoven.

3. Johannes Albertus Antonius Maria, geb. 6.5.1948.
4. Ivonne Henrica Petronella Maria van de Meulenhof, geb. 3.1.1952, tr.

Helmond 5.5.1972 Franciscus Henricus Wilhelmus Pennings, geb. ald.
18.3.1951, metaalbewerker, zn van Joannes Wilhelmus Pennings en Ja-
comina Maria van de Nieuwenhof.

IXc. Martinus Johannes van de Meulenhof, geb. Mierlo 22.4.1870, fa-
brieksarbeider, overl. Helmond 16.11.1954, tr. Deurne 4.7.1894 Maria
Christina Manders, geb. Deurne 22.1.1869, overl. Helmond 28.8.1938, dr
van Theodorus Manders en Jacoba de Vocht.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt Xf.
2. Cornelis Johannes Jacobus van de Meulenhof, geb. Helmond 25.4.1903,

overl. ald. 20.9.1941, tr. ald. 11.2.1933 Ida Maria Noten, geb. ald.
19.8.1907, overl. ald. 2.10.1920, dr van Johannes Henricus Noten en
Hubertina Wilhelmina Snel.

3. Antonia Johanna, geb. Helmond 6.2.1906, religieuze orde O.L. Vrouw
teTegelen.

4. Petronella Henrica van de Meulenhof, geb. Helmond 23.10.1908, tr. ald.
9.5.1936 Henricus van den Berg, geb. Helmond 6.7.1904, overl. ald.
24.11.1979, zn van Hermanus Antonius van den Berg en Elisabeth Hen-
driks.

Xf. Johannes van de Meulenhof, geb. Deurne 1.4.1895, textielarbeider,
overl. Helmond 20.6.1971, tr. (1) ald. 24.5.1920 Catharina Maria Vereijken,
geb. Helmond 21.2.1899, overl. ald. 16.8.1969, dr van Petrus Vereijken en
Antonia Koppens; tr. (2) Helmond 18.3.1970 Maria Johanna Heesakkers.

Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus Antonia van de Meulenhof, geb. Helmond 10.1.1922, autouit-

deuker en -spuiter, overl. Lieshout 29.5.1962, tr. Helmond 15.12.1950
Catharina Josefina Elisabeth Bronnenberg, geb. ald. 15.12.1920, overl.
ald. 28.4.1971, dr van Johannes Wilhelmus Bronnenberg en Francisca
Hendrica Noijen.

Uit dit huwelijk:
a. Johannes Wilhelmus Martinus, geb. 3.6.1952.
b. Franciscus Catharina, geb. 21.2.1955.

2. Antonia Maria, geb. Heimond 13.11.1926.
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VlIId. Godefridus Antoni van de Meulenhof, geb. Mierlo 26.6.1837, land-
bouwer, overl. ald. 6.7.1891, tr. Mierlo 5.2.1864 Anna Maria Slaats, geb.
Someren 23.1.1829, overl. Mierlo 5.11.1913, dr van Theodorus Slaats en
Elisabeth Reenen.

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Johanna Elisabeth van de Meulenhof, geb. 5.6.1865, overl. Mierlo

5.2.1911, tr. ald. Henricus Johannes van Beek, geb. Bakel 23.11.1863,
landbouwer, overl. Mierlo 29.11.1894, zn van Johannes van Beek en Jo-
hanna van Melis.

2. Antonie Theodorus, geb. 14.7.1869, overl. Mierlo 20.7.1870.
3. Antonia Theodora, geb. 20.12.1873, overl. Mierlo 13.10.1874.

VIIc. Johannes van de Meulenhof, ged. Mierlo 4.10.1805, landbouwer,
overl. ald. 13.3.1888, tr. Mierlo 5.5.1832 Joanna Shots, geb. ald.
30.5.1807, overl. ald. 27.1.1892, dr van Hendrick Sloots en Catharina van
den Hurik.

Uit dit huwelijk, geb. Mierlo:
1. Johannes, geb. 10.10.1835, overl. Mierlo 5.3.1894.
2. Hendrik, geb. 16.9.1838, overl. Mierlo 8.4.1848.
3. Martinus, volgt VlIIe.
4. Godefridus, geb. 22.1.1845, overl. Mierlo 27.12.1848.

VlIIe. Martinus van de Meulenhof, geb. Mierlo 26.1.1841, landbouwer,
overl. ald. 4.4.1898, tr. (1) Mierlo 25.2.1878 Anna Maria Konings, geb.
Mierlo 7.10.1847, overl. ald. 10.2.1879, dr van Antony Konings en Joanna
Maria van Woensel; tr. (2) Mierlo 23.11.1885 Johanna Maria Sleegers, geb.
Deurne 13.7.1857, overl. Mierlo 29.1.1890, dr van Johannes Sleegers en
Wilhelmina Dirks.

Uit het tweede huwelijk, geb. Mierlo:
1. Johanna Maria, geb. 3.12.1886, overl. Mierlo 15.4.1888.
2. Wilhelmina Johanna, geb. 6.11.1889, overl. Mierlo 3.2.1893.
3. Joannis, geb. 23.11.1890, overl. Mierlo 21.9.1892.

Vd. Godefridus van de Meulenhof, ged. Mierlo 28.10.1745, landbouwer,
overl. ald. 3.4.1800, tr. (1) Mierlo 10.10.1773 Antonia van Grintven, ged.
Mierlo 3.12.1740, overl. ald. 3.7.1784, dr van Martinus van Grintven en
Maria Slegers; tr. (2) Mierlo 30.1.1785 Joanna Cox.

Uit het tweede huwelijk:
1. Antonius, ged. Mierlo 30.10.1786.

IVf. Arnoldus van den Meulenhof, ged. Deurne (Vlierden) 30.4.1717,
landbouwer, tr. Budel, ondertr. 13.9.1749 Maria Zeverijn Henrix, geb. Bu-
del 7.2.1723, dr van Zeverijn Henrix en Antonia Willems.

Afstandsverklaring 28.7.1797 aan schepenen Deurne; scheiding en deling aan schepe-
nen Deurne 1797.

Uit dit huwelijk, geb. Budel:
1. Antonia, ged. 2.4.1752.

224



2. Antonia, ged, 16.5.1754.
3. Antonia, ged. 20.4.1755.
4. Petronella, ged. 20.4.1755.
5. Henricus, ged. 27.12.1759.
6. Johannes, volgt Ve.
7. Henricus, ged. 16.5.1764.
8. Zephannes, ged. 26.8.1766.

Ve. Johannes van den Meulenhof, geb. Budel 1761, landbouwer, overl.
ald. 12.8.1840, tr. Budel 13.4.1788 Allegonda Jan Daems, ged. Gastel
30.11.1761, dr van Jan Daems en Johanna Hendrik Teeuwen.

Uit dit huwelijk, geb. Budel:
1. Antonia, ged. 24.6.1789.
2. Johanna Maria, ged. 25.12.1790.
3. Arnoldus, ged. 14.10.1792, overl. Budel 1.10.1814.
4. Johanna, ged. 17.12.1794.
5. Henrica, ged. 22.12.1796, overl. Budel 25.7.1816.
6. «enricfl, ged. 28.3.1798.
7. Johannes, volgt VIc.
8. Andreas, ged. 20.3.1803, overl. Budel 4.10.1814.
9. Allegonda, ged. 10.4.1805.

VIc. Johannes van de Meulenhof, ged. Budel 17.11.1800, fabrieksarbei-
der, tr. Woensel 25.1.1835 Barbera Spoorenberg, ged. Woensel 18.8.1804,
dr van Johannes Spoorenberg en Johanna Fijen.

Uit dit huwelijk, geb. Budel:
1. Johanna Maria Magdalena, geb. 22.7.1836.
2. Maria Allegonda, geb. 21.11.1837.
3. Joannes Judocus, geb. 4.9.1839, pastoor van Tongelre, overl. ald.

13.3.1886.
4. Henrica Judoca, geb. 17.10.1840, religieuze in de Congregatie der

„Dochters van Maria en Joseph" te 's-Hertogenbosch, overl. Budel
18.11.1929.

5. Maria Coleta, geb. 6.4.1844, overl. Budel 7.6.1847.
P. M. VAN DE MEULENHOF

DE VERPONDING TE ECKART
(1657-1693)

Inleiding

De voormalige heerlijkheid Eckart (Eeckaert, Eeckart, Eekert) was ge-
legen ten noorden van de stad Eyndhoven, te zamen met een andere heer-
lijkheid Woens(s)el, waarvan het gescheiden werd door een waterloop, de
Doyen Graeff genaamd' (Op bijgaand kaartje als Doode Gracht vermeld).
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Eckart vormde met Woensel feitelijk een twee-eenheid (hoewel zij een
andere heer bezaten). De RK bewoners van Eckart behoorden tot de St Pe-
trusparochie in Woensel, vele inwoners van Woensel bezaten huizen en
grond in Eckart en er werd nog al eens verhuisd van Eckart naar Woensel
en andersom.

Tenslotte is Eckart met het nabijgelegen gehucht Vlokhoven en het wat
verder afgelegen Acht tot de gemeente Woensel gaan behoren. En uitein-
delijk vormde dit Woensel bij de annexatie in 1920 tezamen met de stad
Eindhoven en de dorpen Strijp, Tongelre, Stratum en Gestel het groot-

rnoviNi:iK Nooiin-nilAHANT. iKMKENTK MOKNSKI.

De verponding

Als in 16572 de verponding te Eckart wordt ingevoerd, is Maria Hovel-
mans, weduwe van Joost van Hedickhuysen3, vrouwe van Eckart. Zij woont
dan te Middelrode onder Berlicum (z.o. van 's-Hertogenbosch) en bij het
maken van de quohieren is zij, noch haar schoonzoon Hendrik van Vlierden,
getrouwd met haar oudste dochter Catharina3, aanwezig. Een drietal jaren
later zal Hendrik van Vlierden haar na haar dood opvolgen als heer van
Eckart. Een van hun bezittingen is de Hoeve gelegen te Eckart. Pachter van
die hoeve is in die tijd Gerrit A(d)ri(a)ens, die daarom zelf naar de setters
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van de quohieren gaat, zich beklagend, dat noch mevrouwe van Eckart,
noch iemand van harent wegen aanwezig is, en de setters vraagt in conside-
ratie te willen nemen de staat, waarin de goederen, behorende bij de Hoe-
ve, verkeren omdat niemand van de eigenaars aanwezig is.

Na het van hogerhand opstellen van de quohieren kon een verpondings-
boek gemaakt worden door de bedesetters4, waarin vermeld werd hoeveel
iedere verpondingsplichtige te betalen had. Dit verpondingsboek, ook wel
borgemeestersboek genoemd, werd te zamen met het set-, hef- of bedeboek
aan de borgemeester ter hand gesteld.

De borgemeesters hadden tot taak de belastingen te innen en deze te be-
talen op „'s Lands Comptoiren". Zij stonden met hun goederen garant
(borg) voor de betaling van het aangeslagen bedrag. Na zijn ambtstermijn
vroeg iedere borgemeester dan ook voor de schepenbank om „vonnis van
executie" tegen alle wanbetalers. Deze werd altijd verleend.

Dat niet iedereen deze functie ambieerde, blijkt uit de dingrol van Eck-
art5. Op 18 maart 1676 wordt de gekozen borgemeester Lindert Jan Lin-
derts gerechtelijk gedaagd om het borgemeestersambt voor dat jaar te be-
dienen. Omdat hij weigert de eed af te leggen gelasten de schepenen hem
dit dadelijk te doen, op straffe van „bij hem te verbeuren alle dagen soo
langh hij weygerich blijft ten behoeven van den heer ofte sijnen officier drie
Carolus gulden van dach tot dach te verdobbeleeren (verdubbelen)". Na dit
dreigement besluit Lindert toch maar de eed af te leggen.

Tijdens het maken van het verpondingsboek („de setting van de verpon-
ding") in 1657 is Hendrik van Vlierden wél aanwezig, en gebeurt de setting
van alle goederen binnen Eckart gelegen ook door zijn interventie6. Vol-
gens Frans Mathijssen van der Be(e)mden (geb. ca 1620), die in dat jaar set-
ter van de verponding was7, en Daniël Wijnants van Ennetten (geb. ca 1609)8

heeft de heer „de gedaene settingh der verpondingh gepresen ende aenge-
nomen voor wel te wesen".

Het ophalen van de verponding verloopt altijd rustig en vreedzaam tot
het jaar 1672. Ook heer Hendrik van Vlierden of zijn pachter Gerrit Ariens
betalen tot dat jaar hun deel volgens verklaringen in 1685 van de drie oud-
borgemeesters Frans Matthijs van der Bemden, verpondingbeurder of bor-
gemeester in 1664, Jan Dirckx Cuypers (geb. ca 1643), borgemeester in
1667, en Jan Janssen Bogaerts (geb. ca 1630), borgemeester in 16729. Dit
zou volgens Hendrick Daniels van Ennetten (geb. ca 1642) en Leendert Jans-
sen van Luytelaer (geb. ca 1642) ook blijken uit het verpondingsboek, ge-
maakt in 1657 in het bijzijn van heer Hendrik van Vlierden, waarbij de set-
ting ook geschiedde over diens goederen, te weten de Hoeve te Eckart6. De
verponding werd tot die tijd altijd verpondingsgewijs opgehaald, d.w.z. dat
niet alleen de hoeveelheid grond, maar ook de kwaliteit van die grond in
aanmerking werd genomen. Maar, zo verklaren de borgemeesters verder,
toen Hendrick van Vlierden in 1672 zelf op zijn hoeve in Eckart kwam wo-
nen, heeft deze „aen de Regeringe aldaer weten uyt te wercken dat aldaer
de verpondingh, in plaets van verpondingsgewijs opgehaelt te werden, bee-
desgewijs (alleen rekening houdend met de hoeveelheid grond) is opgehaelt
tot heden toe (25.2.1685)". Uit de dingrol van Eckart blijkt dat er in ieder
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geval vanaf 1 december 1672 geen bedesetters meer zijn aangesteld, en het
is aannemelijk dat de borgemeestersboeken sindsdien door de schepenen
werden opgesteld. In een andere acte7 weet de eerstgenoemde oud-borge-
meester zich nog te herinneren dat in 1673, „als wanneer de stadt Eyndho-
ven was in oirlog met den coning van Frankrijk", de heer had gezegd, dat
zij voortaan geen verponding meer binnen (de meierij van) 's-Hertogen-
bosch zouden hoeven te betalen. (Volgens een latere verklaring2 zou er ech-
ter alleen surséance van betaling gegeven zijn door de Raad van Staten tij-
dens de Franse oorlog).

Als Hendrick van Vlierden sterft (waarschijnlijk vóór 30 januari 1685,
omdat zijn zoon Carel in een acte van deze datum10 genoemd wordt „heere
der heerlijckheyt Eeckart enz."), laat hij aan zijn kinderen en erfgenamen
o.a. na: „Seeckere hoeve landts tot Strathum gelegen genaemt de Nieuw
Hoeff, bestaende in huys, schuer, stallingen etc, hoff, boomgaert, groes en-
de teulanden".

Op 30 januari 1685l0 verpacht Carel van Vlierden dit geheel aan Claes
Janssen, zoon van Jan Anthonissen, voor vier jaar, met twee jaar op te mo-
gen zeggen. De pachtsom bedraagt ƒ 45,— jaarlijks „los ende vrij" (d.w.z.
de pachter moet de verponding en andere lasten hierover betalen). Bij het
opmaken van deze acte worden door de kinderen van Jan Anthonissen de
achterstallige penningen betaald voor hun gestorven ouders, die de hoeve
vóór Claes Janssen bewoonden.

Dat het huis in slechte staat verkeert blijkt uit een verklaring in 1688"
van Jan Haemen van Roy, Goort Goortssen, schepenen te Strathum, en
Henrick Adams en Mathijs Geraerts, timmerlieden. Zij bezoeken op 31 mei
1688 de Nieuwe Hoeve, toebehorende aan de kinderen en erfgenamen van
wijlen heer Hendrick van Vlierden. Zij bevinden het huis zodanig vervallen
en ingestort, dat weinig reparatie niets uithaalt. Zij oordelen dat de noodza-
kelijke reparatie met het hout, stro, arbeidskosten en andere behoeften ten-
minste ƒ 400,— gaat kosten en dat het huis dan nog niet in een zodanige
staat verkeert om vruchten, oogst komend van de velden, beesten e.d. te
bergen, zonder dat het binnen korte tijd opnieuw zal vervallen. Daarom is
het ook nodig een schuur te plaatsen die ƒ 150,— gaat kosten. Ondertussen
zal voor de vruchten e.d. een ander onderkomen gezocht moeten worden.
Bovendien moet de reparatie snel beginnen, omdat anders de bewoners ook
nog wegmoeten.

Op 11 december 169112 verpacht Carel van Vlierden de Nieuwe Hoeff aan
Martinus Gerrits, die er dan al in woont, voor de tijd van zes jaar, met drie
jaar afstand te mogen doen. De pachtsom bedraagt nu ƒ 65,— jaarlijks „los
ende vrij". „Seeckere hoeve landts binnen Eeckart gestaen ende gelegen,
bestaende in huysingen, schueren, stallingen, hoven, boomgaerden, groes
ende teulanden".

Op 8 december 168513 verpacht Carel van Vlierden, „heer van Eeckart
ende vaendrich ten dienste deser Landen", dit aan Andries Peeter Oerle-
mans, president-schepen te Eckart, zoals de pachter het dan in gebruik
heeft. De pacht loopt over zes jaar, te aanvaarden:
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„den hoff mette groese ofte weyde" (uitgezonderd een gedeelte hier-
na genoemd): te half maart 1686;
„den huysinge met de verder weyde te weten achter de leegh beesten
koye, met het biesvelt, ende de cleyne schupstal": met Pasen 1686;
„het teulant": „t'oicxt mette halve schaer (voor de helft geoogst) van
de aenstaende jaere 1686".

De pachter betaalt hiervoor ƒ 1000,— Hollands geld per jaar „los ende
vrij". De helft hiervan zal vervallen op 11 november (St Marten) 1686, en
de andere ƒ 500,— met lichtmis dd. 2 februari 1687, en zo ieder jaar op-
nieuw. De pachtsom moet voor het aflopen van ieder jaar ten volle betaald
zijn. Bij het aflopen van de pacht zal de pachter „sijne halve schaere los en-
de vrij trecken ende genyeten", maar hij mag zijn goederen niet weghalen
alvorens hij alle pachtpenningen betaald heeft.

Andere bedingingen zijn dat de pachter het schaerhout (hakhout) mag
hakken, uitgezonderd het laatste jaar van zijn huur; dat dé pachter de goe-
deren opnieuw zal moeten bepoten met tenminste 25 poten jaarlijks, en dat
de pachter tot zijn behoef het rou(w) (d.i. het afval, kaf e.d.) mag behou-
den dat vanwege de tiende te Eckart aan de hoeve behoort. Op 22 decem-
ber komt nog de aanvulling, dat de pachter jaarlijks twee vaten rogge in de
Baselaers pacht moet betalen.

Heer Carel van Vlierden pacht zelf op 28 december 1685'4 van Melchior
Doncquer(t)s, advocaet te Eyndhoven, „seeckeren Adelijcken huyse mette
neerhuysinge, hoff, boomgaert, groes ende teulanden", gelegen te Zeelst
en afkomstig van mevrouwe van Eyck, zoals Carel van Vlierden het dan in
gebruik heeft. De pacht loopt over zes jaren, met drie jaar afstand te mogen
doen. De pachter betaalt hiervoor ƒ 175,— per jaar. Met Pasen 168815 ont-
ruimt Carel van Vlierden dit huis weer.

Aan dezelfde Melchior Doncquerts verpacht Carel van Vlierden op 4 juli
168516 „seeckere thiende genaemt de Brouw Heesche thiende geheven wer-
dende binnen den dorpe van Weerde (Valkenswaard)", voor de tijd van zes
jaar te beginnen met de oogst in 1685. „Den heere verpachter sal de voor-
segde thiende vrijen voor heirtocht ende hagelslach tot St Gillies, sijnde den
eersten september, ende den boeckweyt totten eersten october". De pach-
ter moet de jaarlijkse verponding uit de tiende betalen en mocht „gedueren-
de dese pachtinge eene dubbelde, ofte halve verpondinghe moste opgehaelt
ofte voldaen werden, die sal in sulcken gevalle tusschen parthijen halff ende
halff gedraegen werden". Hiervoor moet de pachter ieder jaar betalen tien
mudden rogge, „ofte voor yder oicxt, ende alle jaer eenen souverain tot
vijfthien gulden voorspelgelt". De rogge moet niet in natura maar in geld
betaald worden, gerekend twaalf vaten per mud, tegen het hoogste prijspeil
van de rogge te Eyndhoven op de dinsdag vóór of na St Marten (11 novem-
ber), dit ter keuze van de verpachter.

Op 27 november 1691'7 verpacht Carel van Vlierden de Hoeve opnieuw
voor zes jaar, met drie jaar op te mogen zeggen, aan Andries Peeters Oerle-
mans. De voorwaarden zijn precies hetzelfde als zes jaar tevoren, alleen re-
serveert de heer nu de Stockbeemt en de opcamer voor eigen gebruik. „En-
de indyen eenige calenjié mochte gepretendeert werden ter saecken der
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brugge liggende over de Dommel 't selve sal den pachter nemen tot sijnen
laste, des sal hij alle jaer genyeten een halff roede moer (moeras) om te
baggeren". De pachtsom bedraagt ook weer ƒ 1000,— Hollands geld per
jaar onder dezelfde voorwaarden van stipte betaling. Dit alles weer „los en-
de vrij", zodat de verponding, contributie, en gemeyntslasten ten bedrage
van 3 gulden, 10 stuivers alsmede twee vaten rogge jaarlijks in de Baselaers
pacht door de pachter moeten worden betaald. Al het bovenstaande doet
vermoeden, dat heer Carel van Vlierden niet zó goed bij kas was.

De directe aanleiding tot een proces over de verponding tussen enerzijds
de regeerders en ingezetenen van Eckart en anderzijds heer Carel van
Vlierden was vermoedelijk een verzoek van hogerhand om de achterstallige
belastingen over de voorgaande oorlogsjaren maar eens te gaan betalen.

De oud-borgemeesters moet de schrik om het hart geslagen zijn, want be-
gin 1684 wordt door diverse oud-borgemeesters opnieuw vonnis van execu-
tie op hun borgemeestersboeken gevraagd, omdat deze ondertussen ver-
jaard is18; Jan Janssen Bogaerts, borgemeester in 1681, die in december
1683 rekening aflegde van inkomsten en uitgaven in zijn borgemeesters-
boek, maakt zich in januari 1684 vreselijk bezorgd omdat twee schepenen
dit nog niet ondertekend hebben19; diverse vonnissen worden ook daadwer-
kelijk ten uitvoer gebracht. Zo worden er op 24 februari 1684 vier koeien,
een eenjaars kalf en een vos bles paard van Jan Peters in beslag genomen,
verder nog een hoge kar en alle meubels. Dit ter voldoening van zijn achter-
stallige pachtpenningen (hij huurde een huis op de Luytelaer van Daniël
Mutsaerts) en zijn achterstand in het borgemeestersboek20. Op 18 juli 1684
worden zijn granen, die nog op de akker staan, in beslag genomen om de
achterstand in pachten en dorpslasten te betalen21.

Op 20 juni 1684 moet Catelijn Everts, weduwe van Willem Geraerts, er
aan geloven. Zij heeft de goederen van juffrouw Anna Boxhoorn in ge-
bruik, en daar zij geen panden bezit waarop de vorster executie kan vol-
trekken, wordt zij gegijzeld op de Hoeve en pas gedagvaard wanneer zij 12
gulden, 17 stuivers en 6 penningen betaalt22. Verder worden in 1684 nog in
beslag genomen: ƒ 10,— van Adriaen Martens23, achterstallige huurpennin-
gen van Adriaen Bogaerts en Aelbert Adriaens24 en ƒ 10,— van Dirck Huy-
berts25, die dit alles nog schuldig waren aan de heer Clijmans. Dit om de
achterstallige dorpslasten van Clijmans te verhalen.

Hoe het tenslotte tot een uitbarsting komt, staat beschreven in een acte
gedateerd 24 februari 168526. Hierin wordt verhaald, op verzoek van Lau-
rijs Everts van de Luytelaer, borgemeester te Eckart, door Hendrick Daniels
van Ennetten, Adriaen Dirck Bogaerts, Dirck Huyberts (Kemenaeyen), Jan
Adriaen Aepen en Jan Geraerts, schepenen te Eckart, hoe zij op 10 februari
1685 vergaderd waren ten huize van Andries Peeter Oirlemans, president al-
daar, „in de Raetkaemer in volle Collegie", en hoe zij daar met algemene
stemmen tot bedesetters van Eckart hadden verkozen Goort Jan Goorts van
Luytelaer, Jan Dircx de Cuyper, eveneens oud-schepen en oud-borgemees-
ter aldaar. Daarop stuurden de schepenen hun vorster Joost Aertssen van de
Sande naar officier Curtius om te verzoeken of deze de bedesetters de eed
wilde afnemen. Dit weigerde hij, „ende gaff voor antwoort van neen".
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Daarop gingen de schepenen zelf op 23 februari 1685 naar officier Curtius
om het verzoek te herhalen maar opnieuw weigerde hij. In een tweede acte
van die datum27 machtigen Andries Janssen van de Waeter, Daniël Wijnants
van Ennette(n), Goort Lenaerts (Linderts) van de Luytelaer, Jan Janssen
Bog(a)ers, Jan Dirck Cuypers, Laurijs Gerraerts, Frans Matthijs (van der
Bemden), Peter Antonis, Willem Anthonis, Bernaert Janssen, Aert Roelofs
van de Ven, Andries Jan Willems, Willem Roelofs van de Ven, Gijsbrecht
(Gijsbert) Mutsaerts, sr Joan(nes) van Do(i)ren, Jan Aert Leenaerts, Jacob
Ariens en Marcelis Janssen van de Luytelaer, „Alle soo ingesetenen als
geërffdens (grondeigenaars) offte gegoeyde (weigestelden) der heerlijck-
heyt van Eekert", hun borgemeester Laurijs Everts van de Luytelaer om
naar de Raad van Staten in 's-Gravenhage te reizen, „ten eynde omme te
versoecken soodanigh redres (herstel in de oude toestand) in de dorpslasten
oft verpondinge van Eeckert, als tegenwoordigh met Confusie (verwarring)
daer inne wert gehandelt". Hij moet alles doen om dit redres te bewerkstel-
ligen en wordt bovendien gemachtigd om eventueel iemand anders in zijn
naam aan te stellen (Clausule van substitutie). De volgende dag, 25 februari
1685, wordt de al eerder vermelde verklaring van de drie oud-borgemees-
ters9 opgesteld op verzoek van Laurijs Everts van de Luytelaer. In deze acte
vertellen zij hoe in Eckart de verponding tot 1672, wanneer Hendrick van
Vlierden zelf op zijn hoeve komt wonen, altijd rustig verpondingsgewijs is
opgehaald, en dat na 1672 door toedoen van de heer de verponding voort-
aan bedesgewijs opgehaald werd.

Gewapend met deze drie actes zal Laurijs Everts van de Luytelaer naar 's-
Gravenhage getogen zijn. Waarschijnlijk heeft de Raad van Staten hem het
advies gegeven om een proces tegen de toenmalige heer van Eckart te be-
ginnen, om deze te dwingen de vanaf 1672 te weinig (bedesgewijs) betaalde
belastingen over de Hoeve (verpondingsgewijs) aan te vullen. Het bedesge-
wijs ophalen van de verponding was namelijk voordeliger voor de heer om-
dat hij over het algemeen vruchtbaarder grond bezat dan de rest van de
grondbezitters in Eckart1.

In juni 1685 vindt te Eyndhoven de verpachting der tiende binnen de
meiery van 's-Hertogenbosch plaats28. Dit gebeurde onder leiding van de
heren gedeputeerden tot die verpachting nl. de heren Cuyper van Holthuy-
sen en Ruysch uit de Raad van Staten. Deze verpachting was steeds een
goede aanleiding om geschillen uit te vechten.

In aanwezigheid van Carel van Vlierden, schepenen en vele ingezetenen
van Eckart wordt dan ook naar voren gebracht dat de heer van Eckart over
zijn goederen in Eckart gelegen niet in evenredigheid wil betalen, ook niet
volgens het placcaet van haer Hoogh Mogende. Daarop biedt Carel van
Vlierden aan jaarlijks ƒ 30,— meer in de verponding bij te dragen. Dit ac-
cepteren de schepenen echter niet en zij geven Laurijs Everts van de Luyte-
laer mondeling last om verder te ageren tegen de heer van Eckart, zodat hij
de verponding en andere lasten over zijn goederen te Eckart gelegen, vol-
gens het placcaet zal betalen.

Uit een ongedateerde „memorie van expeditie" uit het Woensels archief29

voor Lauwrijs Everts Luytelaer, borgemeester te Eckart, blijkt dat Carel
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van Vlierden de volmacht van de borgemeester om te procederen aange-
vochten heeft. Maar omdat de Raad van Staten Hendrick Daniels van En-
netten, schepen te Eckart, gehoord hebben, die verklaarde dat hij de vol-
macht aan de Raad van Staten overgegeven zelf mede heeft ondertekend,
en gezien de verdere volmachten door de borgemeester overlegd, verzoekt
Laurijs Everts van de Luytelaer het incident tussen hem en Carel van Vlier-
den af te doen, te verklaren dat hij voldoende gerechtigd is en hem, alsmede
de heer van Eckart te gelasten verder te procederen wat de hoofdzaak be-
treft. Hij verzoekt tevens dat de heer van Vlierden veroordeeld mag wor-
den „in de costen van dit noodeloos incident".

Vermoedelijk met het oog op het proces volgen er twee actes op 15 sep-
tember 1685 en een verklaring op de 18e september 1685 „ter instantie van
de Regeerders ende ingesetenen van de Heerlijckheyt van Eekart". Frans
Mathijssen van der Bemden1, dan inwoner van Woensel, maar in 1657 inwo-
ner van Eckart en setter van de verponding, en Goort Linderts van de Luy-
telaer8, oud-schepen, oud-borgemeester en gewezen setter van de verpon-
ding te Eckart, vertellen beiden hoe de setting van de verponding in 1657
(verpondingsgewijs dus) goedgekeurd werd door Hendrick van Vlierden za-
liger.

Hendrick Daniels van Ennetten, schepen te Eckart, en Linden Jan Goorts
van Luytelaer, oud-borgemeester van Eckart6, verklaren hoe de verponding
over de Hoeve te Eckart van 1657 tot 1672 altijd trouw betaald werd door
heer Hendrik van Vlierden of diens pachter Gerrit Ariens. Verder verhalen
zij dat „in de voorsegde heerlijckheydt van Eekart maer ontrent 28 huysen
in staen, waer onder de bewoonders vande selve huysen ende ingesetenen
aldaer, sijn dertien huerlingen, behalven de ledigh staende huysen, daer de
luyden uyt zijn vertrocken vermits den swaeren last der lasten", en verder,
„datter onder de ingesetenen van Eekart luyden sijn die op hen eygen goet
sitten woonen ende van den armen sijn levende", en dat er binnen Eckart
„geen twee coopluyden in woonen die coopmanschap sijn doende, maar alle
luyden sijn die met toulen (gereedschap), ende met haer hantwerck den
kost moeten winnen".

Ondanks het proces moesten echter ondertussen toch de belastingen
geïnd worden, mèt of zonder bedesetters. Waarschijnlijk weigerden de
schepenen om zelf de borgemeestersboeken samen te stellen. Daarop stuur-
den Johan Curtius, schout te Eckart, en Andries Oirlemans, president sche-
pen te Eckart, een verzoekschrift naar de Raad van Staten30. Op 8 novem-
ber 1685 zendt de Raad van Staten een schrijven terug, waarin zij bevelen
dat de schepenen van Eckart zonder uitstel een set- of hefboek moeten for-
meren, zoals dat in de laatste voorgaande jaren gemaakt is, en dit de borge-
meester ter hand te stellen, zodat deze de gemeentelasten en verpondingen
kan innen en die betalen op „Lants comptoiren". Doen zij dit niet dan moe-
ten de schepenen de schade, veroorzaakt door het niet maken en uitgeven
van dit set- of hefboek, zelf betalen. Om de schepenen van dit bevel op de
hoogte te brengen wordt op 16 november 1685 de heer van Ceulen, deur-
waerder, door Johan Curtius en Andries Oirlemans op pad gestuurd.

Ondertussen vindt er echter op 12 november 1685 nog een incident
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plaats31. Op deze datum 's middags om ongeveer 16.00 uur zijn de schepe-
nen Adriaen Dirck Bogaerts, Dirck Huyberts Kemenaeyen, Jan Adriaen Ae-
pen en Jan Geraerts met hun president Andries Peters Oerlemans in de
Reghtkaemer in vergadering. Ook aanwezig is heer Carel van Vlierden.
Waarschijnlijk heeft de president wel verteld over het schrijven van hoger-
hand en zal de stemming niet te best geweest zijn. Dan komt Lauwrijs Ger-
rits van Dinter, de andere borgemeester, die het bevel van hogerhand
waarschijnlijk ook ter ore is gekomen, en vraagt om het borgemeesters-
boek, zodat hij de ingezetenen van Eckart kan gaan manen en de lasten en
verpondingen aan het land kan betalen. Daarop ontsteekt Carel van Vlier-
den in woede. „Waer op gebeurt is, dat den voorsegde Carel van Vlierden
den voorsegde Lauwrijs van Dinter (naer dat hij hem borgemeester met ee-
nige harde woorden hadde toegesproken) soodanigh heefft gestooten ende
geslagen, dat sij deponenten (de schepenen) den voorsegde Carel van Vlier-
den van den gemelten requirant hebben moeten afftrecken, ende scheyden,
waer naer sij deponenten gesien hebben dat den voorsegde van Dinter eene
quetsure op ende aen zijn neus daer door hadde gekregen . . . ende dat den
voorsegde van Dinter daer naer stillekens vande Schepenskaemer is affge-
gaen".

Op 16 november daarop volgend gaat deurwaerder van Ceulen 's mor-
gens de schepenen af om hen officieel het bevel van de Raad van Staten aan
te zeggen en voor te lezen30. Zo gaat hij naar Hendrick Daniels van Ennet-
ten, Dirck Huyberts, Jan Adriaens, Jan Geraerts en de vrouw van Adriaen
Boogaerts, omdat deze laatste afwezig is. Aan Jan Geraerts levert hij een
kopie van het bevel met een kort relaas van de deurwaerder daar onder (de
ambtelijke taal zal toentertijd ook niet altijd even begrijpelijk zijn ge-
weest). Omdat Johan Curtius als drossaert en secretaris en Andries Oirle-
mans in de kwaliteit van president-schepen aanwezig moeten zijn bij het
formeren van het hefboek, sturen zij 's middags de vorster er op uit om vol-
gens oude gewoonte de ingezetenen en schepenen van Eckart aan te zeggen
dat zij de volgende dag, de 17e november 1685, om 11 uur voor de middag
op de Hoeve moeten komen. (Op de Hoeve werden altijd de publieke con-
vocaties gehouden.)

De volgende dag zijn de heren Curtius en Oirlemans op de afgesproken
tijd ter plekke „om landen op ofte aff te setten volgens de versterffenisse
ofte vercopinge die daer soude mogen sijn gevallen, ten eynde om dan eene
hef f ofte sethboeck als in de naeste voorgaende jaeren te formeren voor den
Borgmeester". Maar hoewel zij tot laat in de middag wachten komt er nie-
mand van de schepenen of ingezetenen opdagen. „Om aende selve togh de
maet vol te meten" gaat de vorster 's middags opnieuw naar de schepenen
om aan te zeggen „dat indien het haer als doen niet en geliefde volgens or-
donnatie te compareren, sij dan daer ter eenen anderen dagh sonder uytstel
souden noemen". De schepenen weigeren echter iets te ondernemen, waar-
op de heren Curtius en Oirlemans opnieuw op 22 november de vorster naar
de schepenen sturen om te vragen of zij nog van plan zijn om het setboek te
maken, maar alles tevergeefs. De schout en president schrijven dan op-
nieuw een brief naar de Raad van Staten met het relaas van het gedrag van
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de schepenen en klagen dat zij zelfs het idee kregen uitgescholden en uitge-
lachen te worden. Verder wijzen zij er op dat niet alleen „'s lants comptoi-
ren" daar onder lijden, maar ook de borgemeester van Eckart, die nu voor
het geld moet opdraaien. Daarom verzoeken ze de Raad van Staten de
schepenen te dwingen tot het maken van een setboek, en alle onkosten ver-
oorzaakt door het niet maken van dit boek uit hun eigen beurs te laten beta-
len.

Op 10 december 1685 stuurt de Raad van Staten weer een brief terug
waarin zij de eerste de beste deurwaarder of openbare persoon die aanzeg-
gingen mag doen machtigt om na sommatie en laatste aanmaning de schepe-
nen te gijzelen of arrest op hun goederen te leggen, zoals hem het beste
lijkt, dit vooruitlopend op het lopend proces voor de Raad van Staten. Dit
schrijven is ondertekend door F. Cuper van Holthuyse ter ordonnantie van
G. van Slingerlant.

Waarschijnlijk hebben de schepenen toen eieren voor hun geld gekozen
en het met jonker Carel van Vlierden op een akkoordje gegooid wat het be-
talen van die ƒ 30,— extra betreft. In ieder geval zeggen de vier schepenen,
die aanwezig waren bij het incident met het borgemeestersboek, op 9 febru-
ari 1686 aan Lauwrijs Everts van Luytelaer, dat zij afzien van een verder
procedure tegen de heer van Eckart en ook niet willen dat Lauwrijs hun
naam daar nog verder voor gebruikt28.

Ondertussen zit Carel van Vlierden ook niet stil en laat middels zijn offi-
cier Curtius, Evert Goorts van Luytelaer, vader van Lauwrijs Evert van Luy-
telaer, in oktober 1685 voor de schepenbank dagen32. Het verloop van dit
proces staat beschreven in de dingrol van Eckart33-34. Het schijnt dat de
vorster een aanklacht heeft ingediend tegen Evert Goorts van Luytelaer ter
zake van het houden van duiven het jaar daarvoor. Lauwrijs Everts neemt
het voor zijn vader op en ontkent de aanklacht35. Hij zegt dat de acte van de
vorster onwaar is en dat deze ook nooit heeft kunnen verklaren enige dui-'
ven bij de beklaagde te hebben gezien, daar het hele dorp het tegendeel zal
kunnen verklaren. Hij zegt bovendien dat de heer Curtius onbevoegd is hen
in deze proces aan te doen daar dit valt onder bevoegdheid van de rent-
meester „des Hartochx domeynen". Na op 10 december nogmaals gedag-
vaard te zijn36, laat Lauwrijs Everts op 31 december 1685 een notariële acte
opstellen37. In deze acte verklaren Hendrick Daniels van Ennetten (de niet
afvallige schepen), Leenden Jan Goorts van Luytelaer en Joost Laureyssen,
inwoner van Eckart, eenparig ter instantie van Evert Goortssen van de Luy-
telaer hoe ze in oktober 1684 de vorster van Eckart, Joost Aerts van de San-
de, hadden horen zeggen dat hij op order van Carel van Vlierden, Evert
Goorts van Luytelaer had moeten aanspreken over het houden van duiven.
De vorster zei toen echter tegen hen dat hij geen duiven in of bij het huis
gezien had en ook wel wist dat Evert geen duiven hield. Desondanks wilde
Carel van Vlierden dat hij Evert daarover aansprak.

Op diezelfde dag wordt er voor dezelfde notaris een andere acte opge-
steld, waarin Lauwrijs Everts van Luytelaer zich beroept op de clausule van
substitutie in de acte van 24 februari 168527. Hij machtigt E. Deckers, „pro-
cureur voor den Edele Raede van Staete der vereenighde Nederlanden in
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's-Gravenhage" om uit zijn naam en die van de ingezetenen van Eckart de
procedure tussen ingezetenen van Eckart enerzijds en hun heer anderzijds
tot het einde toe te vervolgen38.

Het geschil over de duiven wordt in 1686 voortgezet39-4Ü-41, ligt tenslotte
bijna stil, krijgt begint 1688 een nieuwe opleving a\s Johan Curtius probeert
te voorkomen dat het zal verjaren42 en Frans Tijssen van der Bemden met
Jan Janssen Bogaerts verklaart dat er helemaal geen duiven waren43, en
bloedt tenslotte dood op 23 februari 168844. Johan Curtius protesteert nog
„van geweygert recht, 't welck onbehoorlijck is volgens deser costuymen
bancken recht", maar de heren schepenen „wederhouden als noch totten
naesten". Met dit hele geding heeft Carel van Vlierden echter toch weten te
bewerkstelligen dat Lauwrijs Everts van Luytelaer zijn aktiviteiten betref-
fende de verponding stop zette.

Ondertussen gaat het proces over de verponding gewoon door en zijn de
inwoners van Eckart behoorlijk kwaad op de vier „afvallige" schepenen.
Hun afkeuring laten zij dan ook duidelijk blijken.

Op 17 februari 168628 verschijnen voor de notaris: Hendrick Daniels van
Ennetten, de enige niet-afvallige schepen, Lauwrijs Gerrits van Dinter, bor-
gemeester, Jan Janssen Bogaerts, oud-borgemeester, en Jan Dirck Cuypers,
oud-borgemeester, allen van Eckart.

Verder sr Johan van Doren, Evert Goerts Luytelaer, Daniël Wijnants.van
Ennetten, Goort Lindert van den Luytelaer, Gijsbrecht Mutsaerts, Daniël
Mutsaerts, Aert Roelofs van de Ven, Bernaert Janssen Deckers, Frans Ma-
thijssen van der Bemden, Peter Antonis, Willem Anthonis, Andries Janssen
van de Waeter, Jacob Ariens, Hendrick Rijnders, Willem Roelofs van de
Ven, Gijsbert Gruythuys, Frans Peter Aerts en Aert Peter Aerts, allen „inge-
setenen ende geërffdens" van Eckart. Zij machtigen Lauwrijs Everts Luyte-
laer, borgemeester, om opnieuw naar 's-Gravenhage te reizen om zich daar
voor de Staten Generaal „te beclaegen over notoire onaghtsaemheyt ende
versuymenissen, mitsgaders Collusie ende halsterrigheydt, als andersints te-
gen het welvaeren van de Gemeene ingesetenen van Eekart" door de vier
schepenen begaan, omdat zij de procedure tegen Carel van Vlierden niet
willen vervolgen. Zij betuigen verder dat die vier schepenen het er eerst
ook niet mee eens waren dat Carel van Vlierden ƒ 30,— meer zou betalen.

Op 11 mei 168645 komen de inwoners van Eckart met hun borgemeester
Lauwrijs Everts van Luytelaer bij elkaar om diens volmacht op 31 december
168538 aan de heer Decker overgegeven te bekrachtigen.

Zo machtigen Hendrick Daniels van Ennetten, Evert Goerts Luytelaer,
Frans Mathijssen van der Bemden, Jan Janssen Bogaerts, Peter Antonis, Jan
Dirck Cuypers, Bernaert Janssen Deckers, Lauwrijs Gerrits van Dinter,
Lauwrijs Everts van Luytelaer, Aert Roelofs van de Ven, Frans Peter Aerts,
Goort Linderts van de Luytelaer, Gijsbrecht Mutsaerts, zowel voor zichzelf
als zich sterk makende voor zijn broer Daniël Mutsaerts, Willem Roelofs van
de Ven en sr Joannes van Doren, „alle vande principaelste ingesetenen, ge-
goeyde, ende geërffdens van Eekart", de al eerder genoemde Egerigh Dec-
ker om uit hun naam in 's-Gravenhage het proces te vervolgen tegen heer
Carel van Vlierden, en aldaar te bewerkstelligen dat de heer van Eckart zo-
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veel geld terug geeft als de comparenten in de verponding en dorpslasten,
over de goederen van hui> heer in Eckart gelegen, vanaf het jaar 1672 voor
hem hebben betaald, en nog steeds betalen. En de heer van Eckart in even-
redigheid als de comparanten daarin te laten betalen, zoals dat, volgens het
placcaet over de verponding gemaakt, geregeld is. De heer Decker zal daar-
voor natuurlijk schadeloos gesteld worden.

Dat sommige inwoners van Eckart grote geldzorgen hadden blijkt ook uit
een drietal actes over de „gelders vande roghpacht tot Eeckart". In een eer-
ste acte46, gedateerd 1 februari 1686, vertellen Andries Peters Oerlemans,
Jenneke, weduwe van Willem Franssen en Jan Ariaen Apen, inwoners van
Eckart, parochie van Woensel, en Peter Antonis, inwoner van Woensel, dat
zij met hun consorten een jaarlijkse pacht van zeven mudden en vijf sester
rogge, en drie mudden en 3'/2 sester gerst aan het groot gasthuys in 's-Her-
togenbosch moeten betalen. Zij zeggen niet te kunnen geloven dat deze
pacht nog steeds evenveel in natura bedraagt als in het begin, omdat de gra-
nen ten tijde van de vaststelling een slechte prijs hadden en van weinig be-
lang waren voor de gemeyntslasten.

Verder zeggen zij dat de panden of bijbehorende erven, waaruit de pacht
betaald zou moeten worden in zeer slechte staat zijn en weinig waarde heb-
ben, dat sommige van de medegelders niet alleen geen stuiver bezitten om
te betalen, maar dat zij ook door goede mensen geholpen moeten worden
„om van nootdruft nyet te vergaen", en dat daardoor de pacht een zodanige
achterstand heeft opgelopen dat die nu ongeveer veertien jaar niet betaald
is. Opdat de pacht niet nog meer achterstand zal oplopen, omdat het toch
onmogelijk is die te betalen, hebben de comparanten, die eveneens ge-
machtigd zijn door hun medegelderen, besloten hun panden af te staan en
te verlaten als de heren regenten van het gasthuys niet genegen zijn hen
kwijtschelding te verlenen. Daarom machtigen zij Jan Dirck Cuypers en
Bernaert Janssen, beiden inwoners van Eckart, om zich te vervoegen bij de
regenten van het gasthuys en om zodanige gratie te verzoeken, dat de gel-
deren hun grond kunnen blijven bewerken en met een redelijke betaling
ieder jaar mogen volstaan. Als ze daar geen toestemming voor krijgen zul-
len de gemachtigden uit naam van alle gelders over al hun panden voor de
schepenen van 's-Hertogenbosch wettige hantlichtinge doen (d.i. het oplich-
ten van de hand; symbool van het afstand doen van een vordering of van
rechten, die men op een goed kon doen gelden), en dat aan de rentmeester
van het gasthuys gerechtelijk gaan aanzeggen. Deze moet dan zelf maar be-
slissen of hij daarop wil procederen of iets anders doen. Tenslotte verklaren
de schepenen Hendrick Daniels van Ennetten en Jan Geraerts nog dat de
panden van de gelders, voor zo ver hen bekend, zo weinig waard zijn dat ze
bij verkoop nooit de waarde van de granen zullen opbrengen, dat niemand
de panden met een zodanige pacht wil aanvaarden, en dat de gelders ook
niet in staat zijn te betalen, dat sommigen zelfs van de armen leven.

In een volgende acte, op dezelfde dag voor de notaris gepasseerd47, ver-
schijnen Lambert Aelberts voor zijn broer Rogier Aelberts, Jan Dirck Cuy-
pers voor de weduwe van Dirck Tijssen, Bernaert Janssen voor Magdaleen
Goorts, Willem Janssen van Stratum, Henrick Reynders, Frans Peeters, Jen-
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neken huysvrouwe van Handrick Gerrits, en Aelken Goort Rutten, die alle
medegelders van de roghpacht aan het groot gasthuys zijn. Zij beloven allen
voor zoveel bij te dragen in de onkosten van Jan Dirck Cuypers en Bernaert
Janssen als hun aandeel in de pacht groot is, omdat zij de machtiging juist
vinden en in hun algemeen belang. Zij stellen echter als voorwaarde dat al
diegenen in de vorige acte genoemd ook ieder hun deel in de kosten zullen
betalen.

Dat dergelijke kwesties niet een-twee-drie afgehandeld werden blijkt uit
een volgende acte over de roghpachters op 13 januari 169148. In deze acte
verklaren Jan Geraerts en Gijsbert Gruythuys (zoon van Jan van de Gruyt-
huyse uit Tongelre49), regerende schepenen van Eckart, ter instantie van
Bernaert Janssen, Jenneken weduwe van Willem Franssen, Peter Antonis,
Jan Adriaens, Rogier Aelberts, de kinderen van Goort Rutten, Willem Jans-
sen van Strathum, Handrick Renders, Frans Peters, en Hendrick Gerrits, al-
le medegelders in de pacht van honderdzestig vaten rogge zowel als gerst
jaarlijks aan de heer Coufteren (?), rentmeester van het groot gasthuys in
's-Hertogenbosch, dat deze gelders bij lange na niet in staat zijn om de ach-
terstallige pacht te betalen. En als de rentmeester al de goederen, hen toe-
behorende zowel roerend als onroerend, zou verkopen, zou dat lang niet
zoveel opbrengen als de achterstand in geldswaarde uitgedrukt is. De twee
schepenen zeggen verder zelf die goederen nog niet voor die prijs te willen
kopen, zelfs niet als ze daar nog tweehonderd pattacons (ƒ 500,—) bij zou-
den krijgen.

Na de machtiging van de heer Decker op 11 mei 168645 blijft het een tijd
lang stil over de verponding. Waarschijnlijk betaalden de dorpelingen mor-
rend hun belastingen en konden weinig uitrichten met een heer, een schout
en vier van de vijf schepenen die tegen hen waren. Ook Lauwrijs Everts van
Luytelaer durfde waarschijnlijk niets meer ten ongerieve van zijn heer te
ondernemen en de heer Decker kon in 's-Gravenhage ook niet veel uitrich-
ten zonder verdere verklaringen.

Op 5 maart 1689 wordt het proces echter weer nieuw leven ingeblazen50,
en wordt Daniël Mutsaerts, inwoner van Woensel, gemachtigd door sr Joan
van Doren, appotecaris te Eyndhoven, Hendrick Daniels van Ennetten en
Goort Linderts van de Luytelaer, voormalige schepenen respectievelijk in
Eckart en Woensel wonende, „gequalificeerde ende gegoyde binnen Eec-
kaert", om aan de heren van de Raad van Staten te verzoeken om een defi-
nitieve uitspraak in het geschil tussen de ingezetenen van Eckart en hun
heer, zodat Carel van Vlierden evenveel over zijn goederen (die even goed
zijn als andere goederen) in de verponding zal bijdragen als andere ingeze-
tenen van Eckart. Hij moet de zaak ten zeerste aanbevelen en desnoods een
advocaat en procureur aanstellen om zodoende vonnis te verkrijgen en dat
ter uitvoering te stellen.

Daniël Mutsaerts, koopman en waarschijnlijk welgesteld, had als inwoner
van Woensel niet zo veel te duchten van de heer van Eckart. Hij pakt de
zaak terdege aan, haalt de oude verklaringen uit de kast, zorgt dat er nieu-
we aan toe worden gevoegd, en stelt een advocaat en procureur aan51.

Allereerst gaat hij de omliggende dorpen langs en laat regeerders en in-
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woners verklaringen afleggen over de vruchtbaarheid van de grond, toebe-
horende aan de heer van Eckart.

Op 30 juli 168952 legt Dirck van Flodrop, schepen en inwoner van Tongel-
re, een verklaring af. Hij vertelt dat zo'n drie jaar geleden jonker Carel van
Vlierden naar de regenten van Tongelre is gegaan en gevraagd heeft of hij
daar op de gemijnte moer (modder) of baggert mocht neerleggen, die hij
dan te Eckart zou verkopen. Dit werd hem toegestaan mits hij daarvoor aan
de gemeente Tongelre ongeveer een ducaton zou betalen. De schepen ver-
klaart verder dat hij nu al twee achtereenvolgende jaren binnen Eckart van
de grond van de heer van Eckart een halve roede heeft laten afmeten om
daaruit te moeren (baggeren) en daarvoor aan Andries Peter Oirlemans,
hoevenaar van de Hoeve te Eckart, twee pattacons (ƒ 5,—) de halve roede
betaald heeft. Hij zegt verder dat die modder wordt gehaald uit de weide
aan de Dommel, waar iedereen kan baggeren, zolang men maar betaalt.

Op dezelfde dag verschijnt er een andere inwoner van Tongelre nl. Sy-
mon Joseps (geb. ca 1646) voor de notaris53, die verklaart dat hij drie ach-
tereenvolgende jaren gebaggerd heeft in een beemt of weide, de heer van
Eckart toebehorende, en dat hij hiervoor ƒ 10,— per roede heeft betaald.
Hij zegt verder dat iedereen die daar zin in heeft in die beemt mag bagge-
ren, mits deze daarvoor hetzelfde bedrag betaalt.

Ondertussen laat Carel van Vlierden, „vaendrich ten dienste deser lan-
den", gedane verklaringen van zijn tegenstanders weerleggen.

Zo verklaren op 21 december 168954 Andries Peters Oerlemans, presi-
dent, Jan Adriaens Apen en Jan Geraerts, schepenen, „ter instantie ende re-
quisitie" van hun heer, dat Carel van Vlierden niettegenstaande het proces
over de verponding, „noyt en is contrarie geweest ofte sich daer tegen ge-
stelt datter een heffboeck soude gemaeckt werden, nochte oock iemant bin-
nen of buyten de heerlijckheyt qualijck bejegent, die versocht soude heb-
ben een heffboeck te willen maecken". De heer zou zelfs in tegendeel, met
de officier en de president bovengenoemd, er voorstander van geweest zijn
dat er voorlopig een boek op de oude voet gemaakt zou worden, zonder
vooruit te willen lopen op ieders recht, zodat ondertussen de belastingen
opgehaald konden worden en 's lands comptoiren betaald. Er zouden ech-
ter regenten zijn geweest die, hetzij uit zichzelf of op verzoek van de een of
ander, het vertikten een hefboek te maken, omdat zij zich inbeeldden dat
dat tot voordeel van de heer van Eckart zou zijn, en tot nadeel van diege-
nen die het proces tegen de heer vervolgden. En zo zouden de regenten be-
sloten hebben om geen hefboek te maken voordat zij door de officier krach-
tens order van de Raad van Staten daartoe gedwongen werden. De compa-
ranten delen verder nog mede dat zij het schepenambt zolang bedienen als
de procedure over de verponding al bezig is.

De volgende personen die getuigen vóór de heer van Eckart (weer staat
er uitdrukkelijk bij vermeld: „vaendrich ten dienste deser landen") zijn de
president-schepen Andries Peters Oerlemans en Joost Aerts van de Sande,
vorster te Eckart. Zij verklaren op 23 december 16892 dat er niemand van
de Van Vlierdens aanwezig was bij het opstellen van de quohieren van de
verponding in 1657. De president schepen verklaart bovendien dat zijn heer
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hem een copie van een rekening had laten zien van de heer Copes, ontvan-
ger van de verponding over Eckart, waarop stond dat de gemeynte van Eek-
art nog schuldig was ƒ 1205,—.

Deze achterstand in de betaling zou verzoorzaakt zijn door de surséance
van betaling, verleend aan de gemeynte van Eckart, door de Raad van Sta-
ten in de voorgaande Franse oorlog. Van dit bedrag zou nu ongeveer
ƒ 350,— afgelost zijn, maar de oud-borgemeester Ariaen Bogaerts zou nog
ongeveer ƒ 230,— schuldig zijn, de oud-borgemeester Goort Janssen van de
Luytelaer ongeveer ƒ 25,— en de tegenwoordige borgemeester Henrick
Theunis zou nog ƒ 480,— moeten betalen.

De vorster verklaart dat hij alle oud-borgemeesters, die achterstallige
verponding betalen moeten, verscheidene keren gerechtelijk heeft aange-
zegd dat ieder zijn deel ten comptoire van de ontvanger moest afdragen. De
laatste maal nog op 1 november, waarbij hij hen gewezen heeft op de on-
kosten en schade die de gemeynte door hun nalatigheid zou kunnen onder-
vinden. Beiden verklaren zij dat de verponding binnen Eckart niet naar de
hemelse breedte van de goederen wordt betaald, maar naar hun waarde.
Het beste goed wordt gesteld op elf stuivers, het middelbaar op zeven stui-
vers twee penningen en het slechtste op vijf stuivers twee penningen, res-
pectievelijk van ieder loopensaet. Dit weten zij niet alleen uit hoofde van
hun beroep, maar zij hebben de regenten dit ook meermalen horen zeggen.
Verder verklaren zij dat binnen Eckart vijf a zes personen wonen die hun
kost verdienen als koopman van lijnwaten (linnengoed) en die, omdat ze op
hun eigen goed wonen, ook wel wat land cultiveren. Een van hen is Hen-
drick Daniels van Ennetten, die bovendien nog twee erfenissen verhuurt.
Idem, dat in Eckart geen huizen onbewoond staan, behalve een huis van
Peter Janssen, borgemeester te Strijp, die het niet heeft willen verhuren om-
dat hij er zelf in wil komen wonen, (en nu krijgt hij ook nog een veeg uit de
pan) „gelijck hij sich albereyts met het torven (turfsteken) in de gemeente
Heyde van Woenssel ende Eeckart gedeclareert heeft", en alleen vanwege
zijn borgemeestersambt nog niet in Eckart woont. Tenslotte verklaren zij
dat er binnen Eckart geen lieden wonen, eigenaars noch huurders, die van
de armen leven. Er heeft alleen een zekere weduwe van Dirck Thijssen ge-
woond, die, omdat zij een simpel kind had, vanwege haar hoge ouderdom
ongeveer drie jaar lang iets genoten heeft. Zij is nu echter overleden en
haar goederen zijn nooit uitgezonderd geweest in de gemeyntslasten en ver-
ponding.

Zij eindigen met de verklaring dat zij tweeën ook niets weten van mensen
die uit Eckart zijn vertrokken vanwege de hogere lasten die zij in Eckart ten
opzichte van andere dorpen zouden moeten betalen.

Dat het in andere dorpen echter wel anders toeging blijkt uit een verkla-
ring van de schepenen en borgemeesters van Strijp55.

Eckart werd samen met Strijp aangeslagen in de bede, verponding en an-
dere belastingen. Dat hierover ook wel eens wrijving ontstond blijkt uit een
notariële acte, gedateerd 12 januari 168956. Daarin vertelt Jan Peters (geb.
ca 1646) „dat alle de goederen soo way las zaylanden egeene gereserveert,
ende gelegen binnen Eeckaert,. wel soo goet ja beter van valeur sijn, als de
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erffgoederen binnen Strijp gelegen, soo dat loopentsaet voor loopentsaet
ofte merge voor merge binnen Eeckaert gelegen meer in coop ende huerin-
ge sullen renderen als wel de goederen tot Strijp gelegen". Jan Peters weet
waar hij over praat, want hij heeft als huurder zes jaar in Eckart gewoond
„ende verscheyde goederen aldaer gelabeurt", en hij woont nu al ongeveer
vijf jaar in Strijp, „saö dat hij den staet der goederen van wedersijden seer
wel is kennende". Wat het proces over de verponding betreft, verklaren op
17 februari 169055 Matheus van den Hurck en Cornelis van den Nieuwenhuy-
sen, schepenen te Strijp, Geeraert Janssen Veders en Peeter Willems, oud-
borgemeesters van Strijp, „ter instantie vande meeste gegoyde ende geerff-
de van Eeckaert", dat het aldaar „buyten memorie van menschen" altijd de
gewoonte is geweest dat de regeerders ieder jaar wanneer de borgemeesters
werden gekozen, ook meteen twee bedesetters kozen, die dan de eed afleg-
den tegenover de officier „dat sij een yder sullen setten ofte tauxeren (aan-
slaan) naer de hemelsche breyde qualiteyt ende quantiteyt vande goederen
binnen Strijp gelegen, ende dat sij daer inne niemandt sullen favoriseren,
faveur ofte gunste doen etc". Zij betogen dat het kiezen van bedesetters
hier in de buurt gebruikelijk is, maar niet, zoals zij vernamen, in Eckart.

De twee schepenen zeggen vaak meegeholpen te hebben bij het'kiezen
van bedesetters, en Geeraert Janssen Veders zegt drie jaar zelf bedesetter te
zijn geweest. ,

Op 16 februari 169057 komen bij elkaar Jan Jansen Bogers, Jan Dirck
Cuypers en Hendrick Daniels, oud-borgemeesters en oud-schepenen, Gijs-
bert Gruythuys en Dries Jansse van de Water, schepenen, Willem Jacobs,
Bernaert Janssen Deckers en Dirck Thunnissen, „gegoyde, gebruyckers en-
de geërffde" te Eckart. Zij verklaren dat de goederen van jonker Carel van
Vlierden zeker zo veel van waarde zijn als hun eigen goederen, maar dat de
goederen van hun heer bij lange na niet zo veel in de bede en andere „tau-
xen" (belastingen) bijdragen als hun eigen goederen en die van andere inge-
zetenen van Eckart doen.

Op 17 februari 16901 doen ook de schepenen van Woensel nog een duit in
het zakje. Zo verklaren Joan van den Kerckhoff, Mathijs Hendrix van Mier-
lo, Willem Isebrants van Ennete en Rogier Dielis Verhoeven, schepenen van
Woensel, ter instantie van de ingezetenen van Eckart, dat Woensel en Eck-
art naast elkaar liggen en gescheiden worden door de waterloop den Doyen
Graeff. Naast die Doyen Graeff liggen verschillende percelen weide die zo-
wei aan Woensel als Eckart behoren. Zij verklaren verder dat de weiden
naast de Doyen Graeff gelegen, bij lange na niet zo vruchtbaar zijn en ook
niet zoveel in de verponding bijdragen, als de weiden die naast de rivier de
Dommel liggen. Van de weiden gelegen aan de Dommel behoren er juist
vele bij de Hoeve en zijn dus eigendom van Carel van Vlierden. Deze wei-
den langs de Dommel brengen gemiddeld ook meer aan huur op dan die ge-
legen langs de Doyen Graeff. De eerste deponent verklaart verder dat hij
zich daar zelf met. eigen ogen van op de hoogte heeft gesteld en dat de heer
van Eckart geen goederen langs de Doyen Graeff heeft liggen. En de ande-
re deponenten zeggen er de quohieren op na gekeken te hebben en daarin
gezien te hebben dat de weiden langs de Doyen Graeff gelegen veel lager
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aangeslagen zijn dan die weiden, gelegen langs de Dommel. En dan einde-
lijk op 29 april 169058 komt er een uitspraak van de Raad van Staten. Zij
vonnissen dat de goederen van de heer van Eckart verpondingsgewijs even-
veel moeten bijdragen als andere goederen en dat Carel van Vlierden al het-
gene, waarop hij volgens de quohieren is aangeslagen en sinds 1672 te wei-
nig betaald heeft, zal moeten bijbetalen. Hij mag daar echter al hetgene van
af trekken waarvan hij kan aantonen dat hij in de personele lasten te veel
betaald heeft.

Dat er over de laatste clausule weer verschil van mening zou ontstaan was
te voorzien. Het bewijs van het eventueel te veel betaalde bedrag was na-
melijk alleen in de borgemeestersboeken terug te vinden.

Zo komen op 3 augustus 169059 Hendrick Daniels van Ennetten en Jan
Cuypers, oud-borgemeesters van Eckart, bij de notaris en verklaren op ver-
zoek van Daniël Mutsaerts, hoe zij door Carel van Vlierden gedagvaard wa-
ren om te verschijnen bij de verpachting der tienden te Eyndhoven, ten ein-
de om tot afrekening te komen tussen heer Carel van Vlierden en de geërff-
dens van Eckart. Aanwezig daarbij was de heer Hubert, gemachtigde van
de Raad van Staten. De heer van Eckart beriep zich daarbij echter op de
borgemeestersboeken en zei zonder die boeken niet te kunnen afrekenen.
Daarom werd er niets betaald, maar verklaarde de heer van Eckart tegen-
over heer Hubert dat hij van zijn goederen evenveel in evenredigheid wilde
betalen als andere buren, zowel in de verponding als contributie. De beide
oud-borgemeesters gingen hiermee akkoord en gingen huns weegs. Maar
naderhand wilde de heer zijn woorden niet meer waar maken en zei in de
verponding wel in evenredigheid te willen bijdragen, maar niet in de bede,
of iets dergelijks. Daarop zijn de partijen opnieuw vruchteloos uit elkaar
gegaan.

Het was dus zaak om de borgemeestersboeken in handen te krijgen, maar
dat dat niet zo gemakkelijk ging blijkt uit de drie volgende actes.

Op 19 september 169040 verschijnen voor de notaris opnieuw Rogier Die-
lis Verhoeven, schepen te Woensel, en Cornelis van den Nieuwenhuys, sche-
pen te Strijp, (het was waarschijnlijk ook de bedoeling dat Goort Goortssen,
schepen te Stratum, zou verschijnen, maar deze is doorgestreept). Zij getui-
gen, weer ter instantie van de ingezetenen van Eckart, dat aan hun borge-
meesters, door de bedesetters die jaarlijks door de schepenen worden geko-
zen, een set-, hef- of bedeboek ter hand wordt gesteld en tevens een ver-
pondingsboek. Van de inkomsten en uitgaven (betaling op de respectieve
comptoiren) wordt ieder jaar door de aftredende borgemeesters rekenschap
gegeven. Deze balans wordt dan opgeborgen in de „heerlijckheyts Com-
mer" en de boeken blijven altijd in het bezit van de borgemeesters, die
daarmee mogen doen wat zij willen en het niet meer uit handen hoeven te
geven.

De deponenten verklaren dat zij zelf ook verschillende malen als schepe-
nen de gemeentelijke rekeningen gecontroleerd, afgesloten en getekend
hebben.

Op dinsdag 12 september 16906ü vragen Hendrick Daniels van Ennetten,
Daniël Mutsaerts en Jacob van de Ven, borgemeester te Eckart, aan de
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schepenen van Eckart of die hen een verpondingsboek ter hand hadden ge-
steld. Die antwoordden daarop ontkennend. Als getuigen zijn hierbij aan-
wezig Hendrick Kieviets, schepenen te Woensel, en Hendrick van den'
Broeck, borger te Eyndhoven, die deze getuigenis onder ede voor de nota-
ris afleggen op 20 september 1690.

Op 28 september 169061 verschijnt er een derde getuigenis voor de inge-
zetenen van Eckart contra Carel van Vlierden. Dit maal zijn het Andries
Janssen van de Water en Gijsbert Jans (van den) Gruythuys, die verklaren
dat zij in kwaliteit als schepenen tezamen met Daniël Mutsaerts en Hendrick
Daniels (de grote overwinnaars van het proces) zijn gegaan naar Adriaen
Bogaerts, Goort Jan Goorts, Lenaert Jan Goorts, Hendrick Thunnis van de
Ven, Aelbert Adriaens, Laurens Everts van Luytelaer, Peter Andriesse Oirle-
mans, Laurens Gerrits van Dinter, Jan Gerrits en de echtgenote van Jacob
van de Ven, die allemaal oud- of regerende borgemeesters van Eckart zijn.
Daarop hebben de schepenen alle borgemeestersboeken gevorderd, maar
slechts een drietal gekregen nl. van Lenaert Jan Goorts, Laurens van Luyte-
laer en Laurens Gerrits van Dinter. De rest zei de boeken zelf nodig te heb-
ben en weigerden die te geven. Om nu maar eens definitief een eind aan
alle geschillen te maken, komen op 29 januari 1691 de beide partijen tot een
akkoord51-58.

Van de zijde van Carel van Vlierden verschijnt zijn broer jonker Richard
van Vlierden, „capiteyn ten diensten deser landen", die voor zichzelf op-
komt en zich tevens sterk maakt voor zijn broer Carel en zijn zwager jonker
Michiel de Jeger, die gehuwd is met Honorina Catharina van Vlierden*. De
andere partij is vertegenwoordigd door Andries Peter Oirlemans, president,
Jan Adriaen, Jan Gerrits, Leendert Jans van Luytelaer, Gijsbert Gruythuyse
en Dries Janssen van de Water, schepenen, en verder Hendrick van Ennet-
ten, Daniël Mutsaert, Jan Cuypers, Laurens Gerrits van Dinter, Bernaert
Janssen en Peter Anthonis. Bij dit akkoord belooft de heer niet alleen in de
verpondingen, maar ook in andere reële lasten evenveel bij te dragen als
andere buren. Wat de proceskosten betreft, belooft ieder zijn eigen gedeel-
te te betalen.

Op 23 januari 169162 tekent jonker Rychardt van Vlierden een schuldbe-
kentenis van ƒ 1200.- kapitaal tegen 4% rente ten behoeve van Guilliam
Poolen, oud-schepen van Eyndhoven. Hij zal proberen die som binnen zes
jaar terug te betalen. En op 28 maart daaropvolgende verklaart Carel van
Vlierden dat deze schuld met zijn medeweten en op zijn bevel gemaakt is en
dat hij optreedt als „schuldenaar principael".

De proceskosten van de andere partij moeten echter ook betaald worden
en daarom belooft de tegenpartij de kosten over de hele gemeente om te
slaan, met uitzondering van heer Carel van Vlierden die zijn eigen kosten al
betaald heeft.

Over deze regeling van de schepenen zijn de „geerffdens" van Eckart
niet zo te spreken en zij sturen daarom een brief naar de Raad van Brabant
in 's-Gravenhage, waarin zij hun eisen stellen'. Op 18 januari 169263 leggen
Hendrick Daniels van Ennetten, oud-schepen en oud-borgemeester, Goort
Linderts van de Luytelaer, schepen, Jan Cuypers en Laurens Gerrits van

242



Dinter, oud-borgemeesters, Bernaert Janssen, Willem Anthonis, Gijsbrecht
Mutsaerts en Peter Antonis een verklaring af ten'behoeve van Daniël Mut-
saerts. Zij getuigen dat telkens wanneer Daniël Mutsaerts als hun gevol-
machtigde naar de Raad van Staten in 's-Gravenhage is vertrokken, inzake
het proces tussen hen en jonker Carel van Vlierden, dit op hun nadrukkelijk
verzoek gebeurd is. Dat Daniël Mutsaerts steeds na terugkomst uitvoerig
verslag heeft gedaan en dat hij altijd zelf alle kosten betaald heeft. Zij heb-
ben hem daarvoor altijd bedankt en verzocht om volgens zijn eerste vol-
macht het proces te blijven voortzetten. Nu verzoeken zij hem om het pro-
ces tegen schepenen en bedesetters te willen vervolgen. Tegelijkertijd krijgt
Daniël Mutsaerts van hen (uitgezonderd Laurens Gerrits van Dinter en Peter
en Willem Anthonis) een soort bewijs van goed gedrag64. Zij verklaren on-
der ede dat zij Claes Dirck Bogaers, in zijn leven inwoner van Eckart, heel
goed hebben gekend, en dat deze man als wever zijn kost verdiende, en
nooit een ander ambacht had uitgeoefend, „oock wel wetende dat den sel-
ven nimmermeer is geweest valckenier van sijne Con. May. van Vranck-
rijck ofte andere potentaten".

Deze Claes Dirkx Boogaerts was de eerste echtgenoot van Maria Mut-
saerts, een zus van Daniël Mutsaerts65. Op 11 april 1674 is hij ziek en maken
hij en zijn vrouw hun testament. Hij is gestorven vóór 9 juli 1679, als Maria
Mutsaerts trouwt met Hendrick Teunis van de Ven66.

Om een nieuw proces, nu tussen schepenen en ingezetenen van Eckart te
voorkomen, komen op 23 januari 169251 borgemeester, schepenen en mees-
te „gegoeydens" bij elkaar om tot een akkoord te komen. Dit zijn Andries
Peters Oerlemans, president, Jan Adriaen Apen, Jan Geraerts (Hoeven),
Adriaen Dirck Bogaerts, Gijsbert Gruythuys, schepenen, en Andries Janssen
van de Water, borgemeester, die het corpus van Eckart vertegenwoordigen.
Verder Hendrick Daniels van Ennetten, Daniël Mutsaerts, Goort Linderts
van de Luytelaer, Jan Jansen Bogers, Gijsbrecht Mutsaerts, Jan Cuypers, Pe-
ter Antonis, Willem Anthonis van Eekert, Willem Roelofs van de Ven, Ber-
naert Janssen, sr Wilhelmus van Doren en Franciscus van Doren, die zich
sterk maken voor hun broers en zusters, en Laurens Gerrits van Dinter. Zij
komen overeen dat zij al de geleende penningen met de interest, in zake het
proces, op zich zullen nemen. Deze leningen bedragen ƒ 650,— van sr Lau-
rens Bartmans, ƒ 200,— van sr Nicolaes Ysebrants van Ennetten en ƒ 300,—
van Jan Hendrick Dielen, wonende te Woensel. Deze laatste ƒ 300,— tegen
4'/2 % rente heeft Daniël Mutsaerts ontvangen (schuldbekentenis dd. 3 de-
cember 169167, ondertekend door Hendrick Daniels van Ennetten, Daniël
Mutsaerts, Goort Linderts van Luytelaer en Gijsbert Mutsaerts). Bovendien
heeft Daniël van de comparanten nog ƒ 137,— ontvangen. Verder moeten
nog betaald worden de kosten van advocaat Emonts, procureur Decker,
procureur Van den Hurck, en de kosten die Daniël Mutsaerts als gevolmach-
tigde van de geërffdens van Eckart heeft gemaakt.

Al deze kosten zullen dan over de hele gemeente worden aangeslagen.
Hoe deze kosten worden aangeslagen wordt vermeld in een tweede acte op
23 januari 1692fis. Allen die de eerste acte ondertekend hebben komen
overeen dat zij tussen nu en veertien dagen bij provisie ƒ 2,— zullen beta-
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len van ieder loopensaet land of erf dat hen toebehoort en te Eckart ligt. De
schepenen en borgemeestèr nemen op zich om met hulp van de genoemde
geërffdens van iedere ingezetene en geërffde van Eckart, die niet getekend
of volmacht gegeven had, ieder loopensaet bij provisie op ƒ 1,— te belas-
ten. Alle kosten die niet met het voorgaande betaald kunnen worden zullen
gemeentelijk worden omgeslagen.

Omdat de voorvermelde heren graag zagen, dat hierover in de toekomst
geen proces meer begonnen zou worden, en in aanmerking genomen dat al-
les in het belang van de hele gemeente is gebeurd, gaan zij met het akkoord
van 29 januari 1691 en de twee bovenstaande akkoorden naar de Raad van
Staten om hun goedkeuring daarover te verkrijgen58. Tevens vragen zij een
machtiging om de kosten gemeentelijk te mogen omslaan.

De Raad van Staten stuurt dit verzoek op 14 november 1692 door aan de
Raad van Brabant in 's-Gravenhage. Deze keuren de drie akkoorden goed
en zij verlenen volmacht om omslagen samen te stellen ter betaling van de
kosten. Deze goedkeuring op 10 december 1692 wordt ondertekend door B.
van der Haer. Op 18 december 169258 worden Jan Dirck Cuypers, borge-
meester, en Willem Antonis gemachtigd om het geld, respectievelijk ƒ 2,—
de loopensaet voor diegene die getekend heeft, en ƒ1 ,— de loopensaet
voor diegene die niet getekend of volmacht verleend heeft, op te halen.

Onwilligen moeten zij tot betaling dwingen en diegene die daarom vraagt
een quitantie geven. Zij ontvangen voor dit baantje ƒ 3,— (ƒ 1.50 per per-
soon) voor iedere ƒ 100,— die zij ophalen.

Op 19 januari 1693 nemen de twee voorvermelde heren aan, het geld
volgens het omslagboek over de hele gemeente gemaakt, op te zullen halen.
Tenslotte leggen op 21 april 169269, na 20 jaar van afwezigheid, weer twee
bedesetters de eed van getrouwigheid af. Deze eer valt te beurt aan Hen-
drik Daniels van Ennetten, de stimulerende kracht achter het hele proces,
en Laurens Gerrits van Dinter. Het recht is geschied, maar moet wel duur
worden betaald.

Hoe lang sommige geldschieters nog op hun geld moesten wachten, blijkt
uit de cassatie van de acte dd. 3 december 169167, waarbij geld geleend
werd van Jan Hendrick Dielen. Op 17 februari 1705 bekent Maria van Osta-
den, weduwe van Jan Diele, dat zij de obligatie met de rente ontvangen
heeft van de schepenen van Eckart als heffers van het omslagboek.

A. IN ' IZAND-VAN BUSSEL

Bronnen

alle aanwezig in het streekarchief zuidoost Brabant te Eindhoven.
Afkortingen: N.A. = notarieel archief; R.A. = rechterlijk archief; Ehv = Eindhoven; Wo =
Woensel;Ec = Eckart.
Opm.: N.A. Ehv N 1241 en R.A. Ec Rl zijn niet genummerd, hierbij is met de datum vol-
staan.

1 N.A. Ehv N 1241 dd. 17.2.1690 (Woensel).
2 N.A.EhvN 1235inv. nr 138dd. 23.12.1689.
3 Taxandria 3e jaarg. 1896; „De heerlijkheid Eckart en de huizen Lochtenburg en Pasbo-

gaard" door A. v. Sasse van Usselt.
4 N.A. Ehv N 1241 dd. 19.9.1690.
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5 R.A.EcRldd. 18.3.1676.
6 N.A. Ehv N 1238 inv. nr 114 dd. 18.9.1685.
7 N.A. Ehv N 1238 inv. nr 88 dd. 15.9.1685.
8 N.A. Ehv N 1238 inv. nr 112a dd. 15.9.1685.
9 N.A. Ehv N 1238 inv. nr 92 dd. 25.2.1685.

10 N.A. Ehv N 1234 inv. nr 7 dd. 30.1.1685.
" N.A. Ehv N 1235 inv. nr40 dd. 1.6.1688.
12 N.A. Ehv N 1236 inv. nr48dd. 11.12.1691.
13 N.A. Ehv N 1234 inv. nr 86 dd. 8.12.1685.
14 N.A. EhvN 1234 inv. nr 94 dd. 28.12.1685.
15 N.A. EhvN 1235 inv. nr28dd. 21.3.1688.
16 N.A. Ehv N 1234 inv. nr 53 dd. 4.7.1685.
17 N.A.EhvN 1236inv.nr43dd.27.11.1691.
18 R.A.EcRldd. 7.2.1684.
'9 R.A.EcRldd. 11.1.1684.
20 R.A.EcRldd. 24.2.1684.
21 R.A.EcRldd. 18.7.1684.
22 R.A.EcRl dd. 21.6.1684.
23 R.A.EcRldd. 31.6.1684.
24 R.A.EcRldd. 2.11.1684.
25 R.A.EcRldd. 13.11.1684.
26 N.A. Ehv N 1238 inv. nr 91/94 (grosse en minuite) dd. 24.2.1685.
27 N . A . E h v N 1238 inv. nr 93 dd . 24.2 .1685.
28 N . A . E h v N 1238 inv. nr 1 3 4 d d . 17.2.1686.
29 Archief Wo W620a ongedateerd.
30 ArchiefWoW688dd. 10.12.1685.
31 N.A. EhvN1238inv. nrl20dd. 13.11.1685.
32 R.A.EcRldd. 15.10.1685.
33 R.A.EcRldd. 29.10.1685.
34 R.A.EcRl dd. 12.11.1685.
35 R.A.EcRldd. 26.11.1685.
36 R.A.EcRldd. 10.12.1685.
37 N.A. Ehv N 1238 inv. nr 126 dd. 31.12.1685.
38 N.A. EhvN 1238inv. nr 125dd. 31.12.1685.
39 R.A.EcRldd. 28.1.1686.
40 R.A.EcRldd. 11.2.1686.
41 R.A.EcRldd. 18.3.1686.
42 R.A.EcRldd. 9.2.1688.
43 N.A. Ehv N 1238 inv. nr 173 dd. 14.2.1688.
44 R.A.EcRldd. 23.2.1688.
45 N.A. EhvN 1238inv. nr 136add. 11.5.1686.
46 N.A. EhvN 1234inv. nr 114dd. 1.2.1686.
47 N.A. EhvN 1234 inv. nr 115 dd. 1.2.1686.
48 N.A. EhvN 1241 dd. 13.1.1691.
49 R.A.EcRldd. 29.10.1685.
50 N.A. EhvN 1240inv. nr8dd. 5.3.1689.
51 N.A. EhvN 1241 dd. 23.1.1692(1).
52 N.A. Ehv N 1240 inv. nr 32 dd. 30.7.1689.
53 N.A. EhvN 1240inv. nr33dd. 30.7.1689.
54 N.A. EhvN 1235 inv. nr 137dd. 21.12.1689.
55 N.A. EhvN 1241 dd. 17.2.1690 (Strijp).
56 N.A. EhvN 1240 inv. nr3dd. 12.1.1689.
57 N.A. Ehv N 1241 dd. 16.2.1690.
58 R.A.EcRl dd. 19.1.1693.
59 N.A. EhvN 1241 dd. 3.8.1690.
«' N.A. Ehv N 1241 dd. 20.9.1690.
61 N.A. Ehv N 1241 dd. 28.9.1690.
62 N.A. Ehv N 1236 inv. nr 7 dd. 23.1.1691.
63 N.A. EhvN 1241 dd. 18.1.1692(1).
64 N.A.EhvN 1241 dd. 18.1.1692(11).

245



65 N.A. EhvN 1230 inv. nr 124 dd. 11.4.1674.
66 DTB Ehv inv. nr 79 (Woensel).
67 N.A. EhvN 1239fol. 12vdd. 3.12.1691.
68 N . A . E h v N 1241 dd . 23.1.1692(11) .
69 R.A. EcRldd. 21.4.1692.

GESNEUVELDEN EN GEWONDEN UIT EINDHOVEN e.o.
in de eerste helft van de vorige eeuw

Een vijftal militairen, geboortig uit Eindhoven of omgeving, die ofwel sneuvelden ofwel ge-
wond werden bij de bevrijding van ons land van de Fransen of bij de strijd na de Belgische
opstand, vond ik in de registers van het ..Fonds 1815". die berusten bij de gemeentelijke ar-
chiefdienst van Amsterdam1.

Wilhelmus Bolle (741/1139). geboren Eindhoven 12 januari 1794. i>ewond 1815. overleden
1840.
Bernardus van Boxmeer (757/578 en 739/790). geboren Eindhoven 1 mei 1776. gewond 1815 en
overleden januari 1837.
Jolumnes Dionisius Frings (744/1808). geboren Eindhoven 11 februari 1793. gewond in 1815 en
overleden 7 mei 1883.
Martin Luxemburg (743/1619). geboren Valkenswaard 22 september 1778. gewond in 1815 en
overleden in februari 1839.
Cornelis Diedcrik Adriaan Schutter, geboren Oirschot 31 oktober 1796. gewond tijdens de 10-
daagse veldtocht en overleden 19 december 1832.

Achter ieder van deze militairen is het inventarisnummer van het archief, alsmede de pagina
in het register, waarop betrokkene voorkomt, vermeld.

Op die plaatsen vindt men gegevens over de aard der verwondingen en bij welke oorlogshan-
deling deze verwondingen zijn opgelopen. Ook vindt men daar andere gegevens, familierela-
ties, regimenten, vroeger beroep, hoogte van de uitkering enz. Ook de wijze van kostwinning
na het ontslag uit het leger is in vele gevallen vermeld.

P. WU1SMAN

1 Over hel „Fonds 1815" en de bovengenoemde registers vindt men meer gegevens in „Gcns
Nostra'Mrg. XXVIII (1973), pag. 54 e.v.

Tempelaer

Gestel - Harlingen

Reeds voor de oorlog had bij het onderzoek naar Harlinger kwartieren
een Tempelaer mijn aandacht getrokken. De naam komt voor in de 17e
eeuw in een Doopsgezind milieu en valt op als oorspronkelijk niet inheems
te zijn. Aangezien er bij deze Mennonieten twee duidelijk grote groepen
kunnen worden onderscheiden nl. de Waterlanders en de Oude Vlamingen,
ging mijn gedachte in de richting van Vlaanderen. Dat vast te stellen is bij
het weinige bronnenmateriaal geen geringe opgave. In het algemeen kan
gezegd worden dat de Hervormden, de Calvinisten, hun land van herkomst
onvrijwillig hebben verlaten na de komst van Alva in 1567; de Doopsgezin-
den golden echter sinds hun optreden in Munster in de dertiger jaren van de
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16de eeuw als speciaal gevaarlijk, als revolutionair en werden fel bestreden.
Het antwoord daarop was onderduiken, laten vallen van de familienaam en
je beperken tot een patronymicum, als men al niet van wisselende schuilna-
men gebruik maakte. Dat bevordert de beoefening van hun genealogie niet.

Uitgaande van de verspreiding van de naam in de literatuur valt op, dat
die zich van oudsher concentreert in Noord-Brabant; het verspreidingsge-
bied is echter groter. Gepensioneerd kreeg ik de tijd om de weesboeken van
Harlingen wat zorgvuldiger door te nemen; en ik had er bijna wederom
over heen gelezen, omdat pas midden in een acte de naam Tempelaer werd
genoemd, niet in de aanhef.

Harlingen P3, fol. 321 (Weesboek) meldt dat op verzoek van Joris Jelisz
de Kroler (sic!, blijkt verderop de Coockere te moeten zijn) als man van
„Magdaleentien Fransedr en Reiner Franss olt omtrent 22 Jaren voor hun
selven ende mede voor de andere hunne broeder ende suster ende naegela-
ten weeskinderen van salige Frans Jans Tempelaer ende Lisseken Lode-
wicxdr in levene echte lieden en burgers binnen Harlingen, Reiner Janss
Tempelaer en Joorden Lodewicx beijde burgers binnen Haarlem als oomen
van den voorschreven weeskinderen", hun voogden worden op 2.3.1593.

Vervolgens wordt er op 12.4.1593 tussen de meerderjarige en minderjari-
ge erven gescheiden, waarbij als memoriepost werd opgevoerd: „Item be-
langende de renten en guederen in Brabandt allsoe daervan overmits de in-
dispositie des tijts nu weijnich compt, blijven gemeen en ongedeelt". Par-
tijen verklaren ook nog de „inboel ende gerede penningen gepart ende
gedeelt te hebben, hyer onder versmolten alle erediten oec rogghe ende an-
ders".

Voor ons maar gelukkig dat het stadsbestuur de belangen van de wezen
op die wijze onvoldoende beschermd achtte en kennelijk specificatie van de
goederen in Brabant eiste, zodat aansluitend op fol. 326 geboekt werd:

„Copia
A. Inden eersten vyer beemden geheten de Gorden by een gelegen tot Geestel te syen
naerder by scepen deelbrieff gepasseert in Gestell op den 18 Augusty ao 1577 zaligen
Frans Jans aldaer te deele gevallen A. Gelyck mede bij de selve schepen deilbrieff
blijekt dat zal. Frans Jans aldaer compt een rente van ses car.gl. jaerlix op Adriaen
Theus tot Stratien. Noch een rente van twee car.gl.siaers op Reinder Templar. Noch
een rente van twee car.gl.siaers ende achtehalve stuiver op Jan Aert Jacops tot Gestel.
Noch een rente van vier ende dertich stuivers op te weduwe en kinderen van Henrik
Suren tot Haeze."

Het gaat nog een heel eind verder; noemt de scheiding te Gestel dd.
15.2.1560 bij de kinderen „van wilen Lodewyck Jordens van Bruegel zal.
waarbij zal. Lysbet Frans (d.w.z. Lysbet de vrouw van Frans Jans) ten deele
gevallen is . . .enz."; noemt 1/16 van het schip dat Jacop Reiners Templar
tegenwoordich voert, nu leggende in de haeven tot Harlingen, geschat op
ƒ 250,— (geheel ƒ 4000,—, een groot schip).

Van het archief van Gestel uit die tijd (het hoort nu onder Eindhoven, en
berust op het gemeentearchief van deze stad) is niets bewaard, behalve toe-
vallig een katern van de dingbank van Gestel van 2.4.1576 tot 13.2.1579, en
daarin staat de bovengenoemde scheiding van 18.8.1577. In die akte gaan
partijen schuil onder patronymicum!

Op 18.8.1577 scheiden te Gestel (schepen is o.a. een Reynder Templer)
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„Gerrit, Frans ende Reynder, soenen wijlen Jan Reinders ende Roelof
Roeloffsz als momber van den onmundigen kynderen verweet bij Elsken
dochter wijlen Jans vs". Behalve vast goed en rentbrieven noemt men geen
enkel handelsbelang zoals linnen en rogge, maar maakt ter zake een zgn.
blinde scheiding.

Er onder volgt wat Gerit Jans, Reynder Jans ten deel viel, en dan: „Den
voergen. Franss is de deele gevallen vier beempden, geheyten de Gorden
naest elkander gelegen tot Gestel neven erve Jacop Reynders ende meer
andere aen d'een syde ende de kynderen van Arien Reynders aen d'ander
zijde, streckende van den Stryper Gorden tot erue Barthel Lenart Martens
ende dair affgedeylt is. Item een rente van sess gulden jaerl. aen Arien
Theeus tot Stratum. Item een rente van seven gulden tsiaers aen Reynder
Templers. Item een rente van twee gulden achtdalven stuver jaerl. aen Jan
Aert Jacops tot Gestel. Item een rente van eenen gulden veerthien stuivers
aen de weduwe ende kinderen van Henrick Snoey tot Heeze.

De opgaven van beide actes, die in Harlingen en Gestel zijn gelijklui-
dend, op een enkele afwijkende spelling na, en de partijen zijn identiek.
Men heeft in Gestel uitdrukkelijk vermeden de naam Tempelaer te noe-
men, terwijl die daar — ook al blijkens de naam van de schepen — zeer
goed bekend was.

Hierna is getracht om deze partijen nader terug te vinden in het wees-
boek van Harlingen. Daarin komt in PI op 27.4.1577 het volgende voor:

Thomas Jacobsz van den Dale oom over de nagelaten weeskinderen van
wijlen Alydtken syne suster zaliger bij Reiner Janszn, scheidt daarbij de na-
latenschap van zijn zuster, en dat „ten tusschenspreken van de eersame Jan
Reynerzn des voirnoemden Reyners vadere en also bestevader over de
voorschreven wesen ende Frans Janszn, dezelve Reyners broeder en also
oom over de voirgementioneerde wesen". De kinderen Jacob, Heylken,
Lijsken, Ytien ende Alydtken krijgen samen ƒ 3242,— wegens moederlijk
goed, waarin begrepen lijnnewebben. De acte gaat door: „toch also in En-
gelandt voir dese tyt staan zeeckere ten stucken linnendoecken te samen
geëstimeert op ƒ 1377,— ende mede eennen Roobert Walkade Engelsman
aan Reyner en de kynderen schuldig is 34 £ groten Vlaams, Ridzart Wasse
oock een Engelsman 110 £ groten Vlaams, Marten van der Kijel 28 £ groten
Vlaams. Jan Franszn tot Franeker 25 £ groten Vlaams en andere personen
samen ƒ 500,—, en dat alles gerekend was voor contant geld", moest de
eventuele te hoge waardering van deze schulden verrekend worden. Dat
bleek op 4.1.1578 ƒ 234,— te veel te zijn (toen was Jan Reyners al overle-
den). Dat was half voor de kinderen wier erfportie ƒ 3125,— wordt. Deze
acte is getekend door partijen, o.a. Jan Reynerszn met zijn merk: x+, Frans
Jansz en Reynder Jansz.

Over deze linnenhandel met Engeland valt op te merken dat WILPRID
BRULLEZ in zijn boek over „De firma della Faille" op pag. 265 opmerkt, dat
die groothandel in textiel te Antwerpen in Nederland voornamelijk rauw
lijnwaad (ongebleekt linnen) inkocht. De fijnere soorten kocht men in
Haarlem en Harlingen.

Gestel is nu een wijk van de stad Eindhoven. Wat was het destijds? Ges-

248



tel lag toen in Kempenland, voor de poorten van Eindhoven, ten zw. Deze
heerlijkheid behoorde sinds 1559 aan de Oranjes, had alleen een kapel. De
kerk stond te Blaarthum Sint Lambrechts.

Van der Aa zegt dat de bevolking van Gestel en Blaarthem meest uit lin-
nenreders bestond, die zulke keurige en beroemde linnens vervaardigden,
dat zij zelfs naar Italië en Spanje verzonden werden. Dat stemt dan aardig
overeen met de export van linnen naar Engeland door Reiner Jansz Tempe-
laer.

De geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen door S. C. REGTDOORZEE
GREUP-ROLDANUS vermeldt dat reeds vóór Alva's tijd vele linnennijveren
uit de Meijerij, voornamelijk uit 's-Hertogenbosch, Grave en Eindhoven
naar Holland waren vertrokken, en vermeldt uit Haarlemse archivalia uit
circa 1580 „Gochsche" bleekers uit 's-Hertogenbosch, Herenthals, Breugel,
Gennep, Gestel en Aalst. In Goch woonden veel uitgeweken doopsgezin-
den.

De geschiedenis van Eindhoven vóórdat de Tempelaers naar Harlingen
trokken valt na te lezen in L. G. A. HOUBEN: Geschiedenis van Eindhoven
deel I. De stad werd in 1543 door Maarten van Rossum ingenomen, leegge-
plunderd en afgebrand en het vermoeden ligt voor de hand dat Gestel toen
ook zijn deel heeft medegekregen. Na 1577 is het een voortdurend wisselen
van bezetting door Spanjaarden en Staatsen, zodat tenslotte de wallen ge-
slecht en van 300 huizen er nog 60 over waren. Gestel dat onder de rook
van de stad lag, heeft zijn deel volop medegekregen bij de belegeringen, en
dat men in 1593 van de goederen in Brabant weinig kreeg, verwondert ons
niet. Dat het helemaal niets zou zijn na confiscatie ligt meer voor de hand,
en we moeten aannemen dat men beslaglegging heeft weten te vermijden.

Op religieus terrein blijken in die woelige tijden de hervormden sterk ver-
tegenwoordigd te zijn. Houben vermeldt op pag. 134 een verordening van
Prins Willem van Oranje als heer van Eindhoven van 8 april 1564 waarin hij
stelling neemt tegen „verscheyden uytlandige en vrempde personen haer
woninge binnen onsen landen van Cranendoncq ende stadt Eyndhoven co-
men nemen, van de qualiteit ende conditie van de welcke niemandt kennis
en heeft ende daeronder oock eenige mogen sijn fugitif uyt andere plaetsen,
van quade feyten, alle welcke persoenen om cleyne saecken lichtelyck be-
reet sijn onse voors. lande van Cranendoncq ende stadt van Eyndhoven te
verlaeten ende elwaerts wederomme mette woonen te vertrecken".

Op pag. 141 meldt hij dat de bisschop van 's-Hertogenbosch in 1566 be-
vond „op veele plaetsen het volk van het oud geloof vervreemd, er niet aan'
gehecht". Te Eindhoven echter — schreef hij — waar behalve het calvinis-
me hetwelk er openlijk en uiterst onbeschaamd, ook ten verderve van de
omgelegen dorpen werd gepredikt, waren nu ook de Anabaptisten met hun-
ne prediking begonnen.

Op pag. 157 volgt een schrijven van de bisschop dd. 30.3.1575: „Je me
suis transporté a Endhoven, j'ai trouvé y regner trois sortes d'hérétiques,
c'est a scavoir Anabaptistes, Calvinistes en Confessionistes (Lutheranen).
Et il ne s'en fault donner de merveille; car tous les refugiez pour Ie faict des
troubles et tous ex cornmuniez par moy pour cause de leurs hérésies, les-

249



quelz devant les troubles s'estoient retirez d'Endhoven, y sont depuis libre-
ment retournez sans devoir usé du pardon de Sa Maiesté et ont durant ces
troubles scandalisez tout Ie monde, vivans a leur mode sans aller a l'église,
et que pire est, semans leurs venin et attirant les aultres en erreur, et ce par
permission, ou a tout Ie moins connivence du drossart et de ceulx de la
loix".

Het hielp alles niets, de overheid was tolerant en weigerde medewerking,
en toen men de drossaard Verving door een vertrouwde, kreeg die op zijn
beurt geen poot aan de grond.

Maar op den duur moet de economische druk door de oorlog en verwoes-
ting, gepaard gaande met torenhoge belastingen, de bevolking wel hebben
aangezet om het land te verlaten en elders hun heil te zoeken. Van een stra-
tegisch gelegen sterke vesting werd Eindhoven een plattelandsstadje.

Hoe misleidend officiële bronnen soms kunnen zijn, moge blijken uit de
door de heer J. TH. M. MELSSEN uitgegeven kohieren van de honderdste
penning van Gestel (enz) in Bijdragen tot de Geschiedenis van Kempen en
Peelland, en uit die van Eindhoven, Woensel en Son. Terwijl het kohier van
Son drie lienwatiers opsomt met geld in coopmanschap van ƒ 300,—,
ƒ 200,— en ƒ 700,— (Frans Janszn in Harlingen had ƒ 3000,—. in de coop-
manschap belegd), vermeldt het kohier van Gestel alleen onroerende goe-
deren. Daarin komen voor Reynder Templers, Jan Reynders, Jacob Reyn-
ders, Adriaen Reynders. Jan Reynders geeft op dat hij bezit en gebruikt,
huis, hof en schuur met 5 eycxkens en 9 heesters, weiland de Goren, groot 9
lopen en nog 5 lopen land de Cappart met 8 eycxkens en 28 heesters. Men
krijgt dan de indruk van kleine boeren met wat jong eikehout; het grote ei-
kehout zal wel in de schanswerken zijn verdwenen. Gezien de positie van de
zoons in Harlingen is dit misleidend; Jan Reynders zal een lijnwatier zijn
geweest, wat buiten het bestek van de aangifte is gehouden. Enig werkelijk
inzicht in de activiteiten van de bevolking geeft een dergelijk kohier niet.

Er zijn later nog meer Tempelaers uit Gestel weggetrokken. Nog in 1640
komen drie linnenwevers naar Utrecht, als te verwachten, kinderen van een
Reynier. Ook in Haarlem verschijnen er midden 17e eeuw Tempelaers, een
enkele herkomstig uit Gestel; een andere (Reynier) gaat in 1649 terug naar
de Meierij van 's-Hertogenbosch.

En de vraag rijst of dit een zeer oud geslacht is, waarbij de voornaam
Reiner telkens terugkeert, of dat wij met verschillende geslachten te doen
hebben, onderling niet verwant.
' De oplossing van deze vraag ligt m.i. in de betekenis van de naam, want
wat is een „tempelaer"?

In Westfalen vond ik de volgende vermeldingen:
21.2.1657 Thonnies Reidegelt, zur ZeitTemplerder Kirche in Ludgeri.
1665/69 ProzessderTempliererzu Verna.
Die Ansetzung der Kirchen-Templirer und Armen-Provisoren.
1676 de Vemische Templarij.

Tempelaers zijn kerkmeesters of kerkvoogden, met een functie waarme-
de telkens wisselende parochieleden worden belast. Hieruit volgt dat het
geen zin heeft naar een onderling verband te zoeken, tenzij daarvoor aan-
wijzingen bestaan.
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Van de velen die uit Brabant tengevolge van de omstandigheden naar el-
ders zijn getrokken, o.a. naar Harlingen, hebben velen zich een goed be-
staan opgebouwd. Onder de nazaten waren ook paupers, het valt niet an-
ders te verwachten. En aanvankelijk erg rechtlijnig in hun overtuiging als
doopsgezinden (Anabaptisten), hebben latere generaties dat niet volgehou-
den.

Ik heb zeven jaren in Eindhoven gewoond en was van mening dat ik er
geen enkele relatie mee had, dat is nu anders; misschien volgen er op deze
Eindhovensche kwartieren nog wel meer.

Genealogie

I. Reynder Templer, tr. ca 1500 NN. Waarschijnlijk drie zoons:
1. Jacob Reynders, vermeld Gestel 1571-1577.
2. Adriaen Reynders, vermeld Gestel 1571-1577.
3. Jan, volgt II.

II. Jan Reynders Templer, schepen te Gestel 19.9.1561, tekent met
merk: x+, vermeld Gestel 6.2.1562 en 1571, eigenaar van huis, hof en
schuur, weiland (de Goren) en land (de Cappart), overl. ald. tussen
28.4.1577 en 18.8.1577, tr. Eindhoven (?) ca 1530 Mabelia Gerards, dr van
Gerard (Jan) Martens en Heylwich N.

Uit dit huwelijk:
1. Gerart Jan Reiners (= Gerrit Jans Tempelaers), bewoonde in 1571 huis

en hof aan de Legestraat te Gestel, eigenaar van acker en beemden, nog
vermeld 18.8.1577.

2. Reinder, volgt lila.
3. Frans, volgt Illb.
4. Elsken Jans Tempelaers, tr. Willem Roelofs, beiden overl. vóór

18.8.1577. De kinderen erfden het huis van hun grootvader.

lila. Reinder Jans Tempelaer, lijnwatier te Harlingen, exporteerde naar
Engeland, burger van Haarlem 2.3.1593, ald. 22.9.1610 getuige bij het tes-
tament van Catalina Jansdr, wed. van Michiel van der Strate uit 's-Herto-
genbosch, tr. ca 1565 Alydtken Jacobs van den Dale, overl. Harlingen kort
vóór 27.4.1577.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt IVa.
2. Heylke (Helena) Reiners Tempelaer, tr. Haarlem 1590 Jacob de Blocq,

geb. 1566, overl. (Franeker) 1627, beiden begr. Amsterdam O.Z. Ka-
pel, zn van Jacques de Blocq (uit Gent) en Maria van der Burght.

(een zoon Reinier de Blocq, geb. Haarlem 1605, begr. Amsterdam O.Z. Kapel
3.11.1666, tr. Maria Tempelaer, samen vermeld te Amsterdam 1635-1641, te Diemen
1649)

3. Lysken, vermeld 1577.
4. Ytien, vermeld 1577.
5. Alydtken, vermeld 1577.
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Eén der laatste drie dochters tr. Hendrik Gerrits, borger en coopman te
Amsterdam, vermeld 20.3.1615 en mrt 1623.

IVa. Jacob Reiners Tempelaer (Tempelman), schipper te Harlingen 1593
en 16.9.1610, overl. vóór 20.3.1615, tr. Griet Meynerts, overl. vóór 1623, dr
van Meijnert Pieters. Dit echtpaar vermeld Harlingen 20.1.1597 en
10.12.1599.

Uit dit huwelijk:
1. Aalt (Aalcke) Jacobs Tamplair, tr. vóór 6.6.1617 Pieter Mauris.
2. Jelle Jacobs Tempelaer, te Harlingen, lid van de Cie tot handel op het

Noorden in 1608, handelt op Archangel.
3. Jan, volgt Va.
4. Pieter Jacobs Tempelaer, geb. vóór 1598, borger binnen Harlingen mrt

1623, tr. ald. (NH) 5.4.1618 LijsbetJoris.

Va. Jan Jacobs Tempelman (Templair), tr. Harlingen (gerecht) 7.4.1606
Jeltie (Jelcke) Jansdr; zij hertr. 1615 Oets Hijlckeszn.

Uit dit huwelijk:
1. GrietieJans Tempelman.

(wordt voortgezet) G. L. MEESTERS

Aan dit nummer werkten mee:

Mr G. J. J. van Wimersma Greidanus, Willem Klooslaan 33, 5615 NK Eindhoven.
C. J. van Hunnik, Hartingstraat 16bis, 3511 HV Utrecht.
Ir G. L. Meesters. Dantelaan 32, 3533 VA Utrecht.
J. Th. M. Melssen, Purmerstraat 14, 5628 HE Eindhoven.
P. M. van de Meulenhof, Bakelse Dijk 134, 5703 JE Helmond.
J. Spoorenberg, Pauwlaan 15, 5613 CG Eindhoven.
P. J. M. Wuisman, Durendaaldreef 14, 5062 LW Oisterwijk.
Mevr. A. W. J. M. in 't Zandt-van Bussel, Hyacintlaan 10, 5582 BP Waalre.
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