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7.13  Klokken gieten in kerk 
Dit is een weergave van twee documenten uit 1667302. Het eerste bevat getuigenissen en een aanklacht opgeschreven 
door secretaris H. de Jongh van de gemeente Heeze-Leende . Het tweede is een begeleidend schrijven bij het 
bovengenoemde stuk opgesteld  een persoon Veester en een persoon Tempelaer (met niet genoemde functie) gericht 
aan “s’Hertogenbosch” (waarschijnlijk bedoeld het hogere rechtscollege aldaar) 
Het gaat over het illegaal gieten van klokken binnen het kerkgebouw van Leende. 
Het document is op enige plekken langs de randen aangetast waarbij tekst verloren is gegaan, aangegeven met …….. 
Om de toedracht van de gebeurtenissen begrijpelijker te maken is de volgorde van de tekstdelen gewijzigd. 
 
Weergave in hedendaags taalgebruik en 
teruggebracht tot de kern van het verhaal, delen 
van de tekst waarvan de samenhang niet kon 
worden vastgesteld zijn blanco gehouden 

Letterlijke transcriptie door Carel Smit 

Document 1, pagina 2 en 2v 
 
Op 11 augustus 1667 stellen de volgende 
schepenen van de gemeente Heeze-Leende een 
verklaring op:  
Willem Anthonis Smulders 
Matheus Willem Thijs 
Mathijs Peeter Hendricx. 
Zij doen dat omdat Albrecht Snoeckaert van 
Schaumburg, Heer van Heeze en Leende hen had 
gevraagd de kerk te inspecteren.  
Hem was ter ore gekomen dat in de kerk 
verscheidene klokken waren gegoten bestemd voor 
de toren van Leende maar ook voor omliggende 
gemeenten.  
Op  2 augustus hebben zij de kerk bezichtigd en 
gezien dat het interieur erg vervuild is geraakt door 
het werk van de klokkengieter.  
De vloeren zijn op verschillende plaatsen 
opgebroken waar, zo het schijnt, de ovens en de 
gietvormen voor de klokken hebben gestaan. 
De stenen gewelven die voorheen mooie 
schilderingen vertoonden zijn evenals de vroegere 
witte muren geheel zwart geblakerd door de rook 
van de ovens. Er hing ook een zeer vuile stank. 
 
Van de klokken die gegoten zijn hangen er twee in 
de toren van Leende en twee in de kapel te Strijp. 
De grote klok van Leende draagt het opschrift: 
Franciscus de la Paix me fecit voor de gemeijnte 
van Leende 1667 ,  
op de kleine klok van Leende:  
Franciscus de la Paix me fecit voor Leendt, Ao 
1667  
De twee klokken van Strijp: 
Franciscus de la Paix me fecit voor Strijp, Ao 1667 
 
Nabij de opschriften is tevens een (staand) kruis 
meegegoten.  
 
De schepenen verklaren naar waarheid 
bovenstaande gevonden te hebben en 
bekrachtigen het met het gemeentelijk 
schependoms zegel. 
 

Wij Willem Anthonis Smulders Matheus Willem 
Thijs ende Mathijs Peeter Hendricx schepenen 
der grontheerlijcheit van Heeze ende Leende gelegen in de 
Meijerije van S’hertogenbosche gelegen doen cont een 
iegelijcken mede certificeren ende verclaren midts desen 
voor de gerechte waerheijt dat wij ten versoecke  
vanden Ho. Ed. gebo. Heer Albrecht Snoeckaert van  
Schaumburgh vreije Grontheer van Heeze ende Leende   
hebben op dag en datum ondergeschreven gevisiteert ende  
besichtight de parochie kercke van Leende, waer inne  
soo men verstaet verscheijde clocken sijn vergoten ende  
geformeert soo van die van Leende als voor andere 
hier ontrent omliggende dorpen, Ende dienvolgende gesien 
ende bevonden dat de voors. kercke van Leende van 
binnen geheel leelijck ende vuijl is gemaeckt soodanich  
dat de vloer op verscheijde plaetssen is opgebroken waer 
inne soo het schijnt den oven ende de vormen vande 
clocken hebben gestaen, De kerkcke sijnde van binnen met  
steen overwelft boven int verwelffsel eenige  
schoone schilderingen staende sijn midtsgaders de mueren 
van de kerck ende toren, die van te vooren wit ende  
schoon waren door den roock vanden voors. oven ver- 
duijstert ende swart gemaeckt datmen t’voors. geschildert  
bij nae meer kennen mochte t’witte vande muer sien can  
Gevende oock eenen seer vuijlen stanck van binnen, Item  
de clocken die gegoten sijn waer van de twee hangen 
inden toren tot Leende ende twee inde cappelle tot  
Strijp mede gesien ende gelesen het opschrift  boven aan  
ende op de voors. clocken staende, hebben bevonden te sijn  
ende te luijden alsvolght te weten op de groote clock  
inden toren tot Leende Franciscus de la Paix me fecit  
voor de gemeijnte  van Leende 1667, Op de cleijne clock  
tot Leende, Aldus Franciscus de la Paix me ficit 
voor Leendt,  Ao 1667, Op de twee clocxkens tot 
 
Strijp Franciscus de la Paix me fecit voor Strijp 
Ao 1667 hebbende allen de bovenverhaelde clocken  
staende naer de voors. titel en datum opgegoten een  
een alsulck off diergelijcken cruijs X t’gene voors. 
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2 augustus 1767 
 
Kopie gemaakt en ondertekend door secretaris H. 
de Jong 
 
11 augustus 1667 

is verclaeren wij schepenen alsoo bevonden te hebben  
ende dienvolgende te hebben te wesen waerachtigh, In kennisse 
der waerheijt ende des oirconden soo hebben wij 
schepenen voors. den gemeijnen schependomps segel  
van Heeze ende Leende op t’spatum deses gedruckt, Gegeven  
int jaer ons Heeren sestienhondert sevenentsestich den 
tweeden dagh der maent Augustij., was onders. H.de Jongh  
met signature ende besegelt met eenen segel van groenen  
wassche becleet met eene papiere ruijte 
  Dat  dese copije met sijn principael  
                          alsvoor is accorderende  attestere ick  
                            secrs. van Heeze ende Leende dese  
                            onderschreven den 11 Augustus 1667 
      H.de Jongh 
 
 

Document 1, pagina 3 en 3v 
 
Albrecht Snoeckaert van Schaumburg, Heer van 
Heeze en Leende zoekt de toedracht uit die leidde 
tot het gieten van klokken in de kerk van Leende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrick Aerts, borgemeester en inwoner van 
Leende is gerechtelijk gedaagd om getuigenis af te 
leggen over deze zaak. Hij verklaart het volgende: 
Tegen het eind van april kwam  hij bij avond terug 
uit Eindhoven en passeerde  daarbij de herberg 
van Ruth Jacobs. 
Daar was iemand die hem zei binnen te komen 
omdat er een klokkengieter was die hem wilde 
spreken. 
Hij trof daar klokkengieter Franciscus de la Paix in 
gezelschap van o.a. Philips Amants, Jan Abrahams 
en Jan Box. 
Het gesprek kwam op het opnieuw gieten van de 
klokken en men besloot om overleg te plegen met 
nog meer personen en dat men in de zaak de 
volgende dag ’s morgens weer zou bijeen komen 
en zien wat men te doen of te laten had. 
De volgende dag kwamen de volgende personen 
bijeen: 
Philips Amants 
Martinus Thielens 
Hendrick Dielis 
Willem Maes 
Geerit Raessen 
Arien Nasen 
Peeter Leenen, Borgemeester 
 

Extract uijt seecker. . .  . 
  . . .  informatie genomen door . 

. . . 
Ho. Ed. Gebo. Heer Albrecht  
Snoeckart van Schaumburg 
Grontheer van Heeze endi . . . . .  
 . . .aengaende t’vergieten der 

clocken 
in de kerkcke tot  Leende waer 
inne  onder andere bij de nar. . . 

. 
is getuuijght verklaert ende ged. 

. . . . \ 
als volght 

 
Hendrick Aerts Borgemeester ende inwoonder 
tot Leende  gerechtelijck ngedaeght om der waer- 
Heijt getuijghenisse te geven over ende ter saecke van het 
vergieten der clocken alhier ende wat sigh daer ontrent 
magh hebben toegedragen getuijght verclaert ende affi-  
meert op den eedt bij hem als tegenwoordige Borgemeester  
vande Leenderstraete gepresteert dat ontrent het  
laetste van Aprile jonghstleden bij Avont comende  
van Eijndhoven ende varende voor bij het huijs van  
Ruth Jacobs herbergier voor de deure ofte het   
huijs is staende  geweest iemant die hem seijde  dat  
hij soude binnens huijs comen midtsdien daer een  
clockgieter was met denwlcken te sprecken was,  
Dat op datselve aenseggen binnen is getreden en aldaer  
heeft gevonden  Philips Amants, Jan Abrahams, Jan  
Box en anderen nevens den clockgieter voors. genaemt 
soo hij vermeijnt Franciscus de la Paix en aldaer ge-  
sprocken sijnde over ende weder wegens het vergieten  
van deselve clocken is dier tijdt  geresolveert  eenige  
naegebuijren daer op verder te hooren ende dat men dier 
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Toen is vervolgens een contract getekend waarbij 
de betrokken klokkengieter opdracht gegeven werd 
om de grootste en de kleinste klok van Leende en 
de twee klokken van Strijp óm te gieten (dus om de 
oude klokken te smelten om als gietspijs voor de 
nieuwe klokken te dienen) 
Voor arbeidsloon en de kosten van materialen werd 
een som van honderd en twaalf rijksdaalders 
toegezegd.  
Voor de plek waar het maken van de gietvormen 
en het gieten zelf zou plaatsvinden werd het 
kerkgebouw gekozen onder belofte van de 
klokkengieter dat de kerk niet zou worden 
beschadigd en dat het werk zich in redelijk tempo 
zou voltrekken. De klokkengieter heeft voorts nog  
(extra) honderd en vijftig pond klokkenspijs als eis 
gesteld dat is de gewoonte zoals op verschillende 
plaatsen in Eindhoven als ook hier, hetgeen ook 
ergens staat opgeschreven maar waar hij nu niet 
kan opkomen. 
Dat na het gieten van de klokken tussen de vier en 
vijf honderd pond klokkenspijs is overgebleven dat 
volgens een overeenkomst, mondeling  
goedgekeurd door de gemeente of enige der 
voornaamste betrokkenen, er wordt voldaan met 
honderd en vijftig rijksdaalders zoals voor het 
genoemde gieten was beloofd. 
Bij het eerder genoemde  omsmelten zullen nog 
twee pannen (?) voor de kleinste klokje in de 
Leendse toren (gebruikt worden). 
Hem is al eerder toegestaan om nog drie klokjes in 
de kerk te gieten. Die zijn bestemd voor 
Vorstenbosch, Nuenen en Schaft (verdere tekst 
wegens incompleetheid wordt verder buiten 
beschouwing gelaten) 
 
Leende, 25 juli 1667 
Hendrik Aerts   
 
 
 
 
 
 
 
 
Peeter Leenen inwoner van Strijp en 
Borgemeester, oud zes en dertig jaar wordt 
gerechtelijk gedaagd om in waarheid getuigenis af 
te leggen over het omgieten van de klokken van 
Leende en Leenderstrijp.  
De getuige verklaart onder ede als huidig 
burgemeester het volgende: 
Eind april kwam ’s morgens een bode hem vragen 

saecke des anderen daeghs morgens weder soude compa-  
reren en sien wat men hadde te doen ofte te laten, Dat   
daer op des anderen daaghs verschenen mede gecompa-  
reert sijn Philips Amants, Martinus Thielens, Henrick 
 
Dielis Willem Maes Geerit Raessen Arien Nasen  
Peeter Leenen mede Borgemr ende soo der noch iemant 
meer magh geweest sijn dat sulcx als nu hem is ontgaen, 
 Dat vvorts alsdoen is aengegaen e ondertekent seecker 
contract waer bij denselven clockgieter is aenbestelt 
het vergieten van de grootste ende cleijnste clocke tot 
Leende ende de twee clockens tot Strijp ende 
daer voren gelooft eene somme van hondert en twaelff 
rijcxdaelders voor arbeijts loonen en dóncosten van 
alle verdere materialen tot laste der gemeente dat 
daer op tot het formeren en gieten derselver clocken 
is verkosen de kercke alhier onder voorgeven vanden 
clockgieter dat de selve kercke daer door niet soude 
werden beschadight, dat het werck genochsaem 
geadvanceert sijnde tot het gieten, den voors. clockckgieter 
noch heeft gevordert gehadt ontrent de hondert 
en vijftigh ponde spijse ende daer onder met denselven 
geweest tot Eijdhoven op verscheijdene plaetsen als 
oock alhier dat indier voegen aengesocht soo veele 
en tot soo hoogen spijse als bij sijn boeck staet aenge- 
teeckent en nu daer van geen memorie is hebbende  
presenterende daer van en oock belovende aen sijn  
Ho: Ed: geb: te leveren behoorlijck ondertekent extract  
dat de clocken gegoten sijnde daer van in spijse is overge- 
bleven tusschen de vier a vijff hindert ponden sonder(?) 
doch inde qualiteijt daer van te willen behaelt sijn 
sijnde anders doch soo veele daer mede bij naeder  
contract mondelinge geschiet en op approbatie vande 
gemeijnte off eenige der voornaemste naegeburen 
is voldaen vant’gene hem wegend t’voors. gieten was 
belooft tot hondert en twaelff rijcxdls. Voors. midts 
vergietende noch twee pannen tot het cleijnste clocxken 
inden Leender toren en waer bij voorder hem is geper- 
mitteert geworden het gieten van noch drie clocxkens 
 
Inde selve kercke als een van Vorstenbosch 
van Nuenen ende een van de schaft ende twelck . . . 
geeffectueert sijnde ontrent den tijdt drie a . . . . 
weken den precisen tijt onbegrepen hebben den a . . . . 
bedanckt ende gequiteert sonder doch te weten. . . . . 
voorseijden clockgieter quitantie in geschrifte . . . 
hebben gegeven offe niet Eijndhoven hier mede . . . . 
depositie heeft deselve in manieren voors. ondertekent . . . .  
Leende den 25 Julij XVIc sevenentsestich,  wo. . . .  
Hendrick Aerts 
 
Peter Leenen inwoonde ende althans Borgemeester 
tot Leenderstrijp oudt ontrent de sessendertich jaren 
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naar het huis van Ruth Jacobs (herbergier) te 
komen. 
(Daar waren) medebetrokkenen: 
Philips Amants* 
Jan Abrahams 
Jan Bocx 
Henrick Aerts*, burgemeester 
Martinus Thielens* 
Hendrick Dielis* 
Willem Maes 
Geerit Raessen* 
Arien Nasen* 
(met ster zelfde namen als in getuigenis van 
Hendrick Aerts) 
 
Dat toen een zekere overeenkomst is gesloten met 
een klokkengieter genaamd Franciscus de la Paix 
en dat de medebetrokkenen de overeenkomst 
ondertekend hebben. 
Het ging om het omgieten van de grootste en 
kleinste klok  van Leende en de twee klokjes in 
Strijp. Er werd daar een som van honderd en twaalf 
rijksdaalders overeen gekomen als arbeidsloon 
voor hem en zijn knecht. 
De verdere  arbeidslonen en de leverantie van 
overige materialen blijven voor rekening van de 
gemeente. 
Toen het werk gevorderd was tot aan het gieten is 
nog ongeveer honderd vijftig pond klokspijs 
aangekocht. Van Strijp werden daar nog enige 
metalen potten (als gietspijs) aan toegevoegd. 
Toen de klokken gegoten waren bleef aan gietspijs 
nog ongeveer vier honderd en vijftig pond over. 
Naderhand gaf de klokkengieter te verstaan dat dit 
overschot als voldoening van de beloofde honderd 
en twaalf rijksdaalders gezien mocht worden. 
Hij vroeg toestemming om nog drie klokken in de 
kerk te mogen omgieten. Het betrof klokken van 
Vorstenbosch, Schaft en Nuenen.  
Hij eindigt zijn verklaring hiermede en zegt van het 
verdere verloop niets te weten 
Ondertekend te Leende, 27juli 1667 
Depost (?) zegt en verklaart nog heel goed te 
weten dat in het accoord was opgenomen dat de 
beloofde som  van honderd en twaalf rijksdaalders 
zou worden voldaan één jaar na de datum van het 
contract of (zoveel langer) dat het werk is 
geprobeerd en goed is verklaard. 
(maar dat is compleet in strijd met de eerste 
getuigenis waarin afgesproken is dat de 450 pond 
overgebleven gietspijs als voldoening van de 112 
rijskdaalders gezien mocht worden) 
Aldus deze getuigenis van bovengenoemde 
personen waarvan Hendrick Aerts en Peeter 
Leenen als burgemeesters van Leende en Strijp  
deel van uit maken. 
Als zodanig gepasseerd en ondertekend te Leende 
op 25.7.1667 (in aanwezigheid) van schepenen: 

gerichtelijck gedaeght om der waerheijt getuijghenisse 
te geven over het vergieten der clocken alhier tot Leende 
ende tot Leenderstrijp ende wat daer ontrent magh 
sijn gepasseert, getuijght verclaert ende geaffirmeert 
op sijnen Eede bij hem als tegenwoordighe Burgemr. 
gepresteert dat ontrent het laetste van April jonghst. 
leden den precisen tijt onbegrepen des morgens hem is boode 
geschickt om te comen ten huijse van Ruth Jacobs herbergier 
ende dat mede gecompareert sijn Philips Amants, Jan Abra- 
hams, Jan Bocx, Geerit Raessen, Arien Nasen, Martinus 
Thielens, Hendrick Dielis, Henrick Aerts Borgemeester 
ende sooder noch eenige meer geweest sijn hem t´selve  
ontgaen te wesen, Dat doenmaels is aengegaen seecker accoord 
bij hem en verdere comparanten onderteekent met eenen 
 clockgieter mede daer tegenwoordigh genaemt naer 
sijn onthoudt Franciscus de la Paix over het vergieten van 
de grootste ende cleijnste clocke inden Leender toren als 
mede te twee clocxkens tot Strijp ende daer vooren   
belooft eene somme van hondert en twaelff rijcxdrs.  
voor arbeijts loon van hem ende sijn bijhebbende knecht   
blijven de de verdere arbeijtsloonen mede de leverantie  
van alle verdere materiaalen tot laste vande gemeijnte  
dat het werck geadvanceert sijnde tot het gieten daer  
 
toe noch is gecocht ontrent de hondert en vijftich 
ponden spijse t´juste gewichte onbegrepen oock selffs van  
Strijp bij hem daer toe gebracht eenige metalen potten   
dat de clocken gegoten sijnde daer van is spijse overgebleven  
ontrent de vierhondert en viftich ponden welcke spijse  
hij naederhandt heeft verstaen hem clockgieter in voldoe  
ninghe van de aen hem belooffde hondert en twaelff rijcxdrs.  
overgegeven te sijn onder verdere permissie noch dat hij soude  
verrmogen te vergieten drij clocken inde selve kerkcke als  
eene van Vorstenbosch eene van de Schaft ende een van  
Nuenen Eijndende hier mede sijn depositei als van het  
verdere soo geenen kennisse hebbende heeft deselve in  
manieren voors. onderteeckent tot Leende den XXV julij  
XVIc sevenentsestich Depost seght ende verclaert  
noch goede kennisse te hebben dat het accorrd was gemaeckt  
dat de belooffde somme van hondert en twaelff rijcxdrs.  
hem soude werden voldaen een jaer na dato van  
t´contract en sulcx soo lange tot dat het werck soude  
sijn geprobeert ende voor goet gekent datum ut supra  
was ondert. Peeter Leenen, onderstondt  mede onderandere 
Aldus dese depositie vande bovenstaende personen als 
namentlijck  
Hendrick Aerts ende Peeter Leenen Borgemrs. Van Leende  
ende Strijp bij geweest ende gepasseert voor schepenen  
desen ondertekent tot Leende den XXV julij XVIc sevent   
sestich was ondert. Willem Anthonis Smulders, Matheus  
Willem Thijs, Mathijs Peter Hendricx schepenen  
  Dat t´gene voors. is voor soo veel 
                          desen extracte aengaet met sijn principael 



                                                                                         5 

Willem Anthonis Smulders 
Matheus Willem Thijs 
Mathijs Peter Hendricx 
 
Het voorgaande is een samenvatting van het 
voornaamste door mij vastgelegd op 11 
augustus1667 H. de Jongh 
 

                          alsvoor is geaccorderende  attestere ick  
                           secrs. van Heeze ende Leende dese  
                                         ondert. Den 11 Augustus 1667 
                                                   H. de Jongh   1667 

document 1, pagina 1 en 1v 
 
Dit verzoek wordt met (bovengenoemde) bijlagen 
voor advies aan de rechtsgeleerden voorgelegd 
 
11 augustus 1667 Heese 
Willem Anthonis Smulders   
mr. Paulus  Smidts   
Matheus Willem Thijs   
Matheus Peeter Hendricx   
Willem Delis van Breugel  
Schepenen 
 
 
H.de Jongh 
    1667 
                           
 
 
 
 
Aan de eerw. Heeren Schepenen  
                          Van de Heerlijkheid  
  
                           Heeze- Leende 
 
 
 
Jacob van Wouw, drossaard van de Heerlijkheid 
Heeze-Leende,  verklaart over het bovenstaande: 
Dat Hendrick Aerts burgemeester van Leende en 
Peter Leenen burgemeester van Leenderstrijp met 
enige van hun complotgenoten in de afgelopen 
maand april zich niet ontzien hebben om de 
klokken van Leende en Leenderstrijp uit de torens 
aldaar te halen. (Vervolgens)  om op privénaam en 
in complot met enige  betrokkenen een contract 
met een zekere klokkengieter  hebben opgesteld. 
(Hierin werd vastgelegd) dat de bovengenoemde 
klokken zouden worden omgesmolten (tot nieuwe 
klokken) onder belofte van een zeker bedrag (als 
vergoeding) . Dat hiervoor echter de overgebleven 
spijs is gebruikt die tengevolge van een kleinere 
uitvoering van de klokken was overgebleven. 
Echter dat de gietkosten toch voor rekening van de 
gemeente Leende bleven om aldus de kerk van 
goederen te ontroven. 
Dat zij zich verstout hebben de kerk niet met 
respect en eerbied te bejegenen door het gebouw 
te gebruiken tot het omsmelten van de genoemde 

Wordt dese requeste mette twee 
stucken annex gerenvoyeert op 
advies van rechtsgeleerden om   
etc. actum in extraordinaris    
gevest tot Heese den elffsten    
Augustij XVIc sevenentsestich    
putes Willem Anthonis Smulders   
mr. Paulus  Smidts  Matheus    
Willem Thijs  Matheus Peeter Hendricx   
ende Willem Delis van Breugel  
schepenen 
 
Ter ordonnantie   
vande selve 
 
H.de Jongh 
    1667 

 
Aen de eerw. Heeren Schepenen

  
der vrije grondt Heerlijckheijd 

   
Heeze ende Leende 
 

Verthoont reverentelijck Jacob van Wouw   
Drossart der vreije grondt Heerlijckheijd van   
Heeze ende Leende hoe datt Hendrick Aerts burgemr. 
  
tott Leende ende Peter Leenen burgemr.    
tot Leenderstrijp mett eenige van hare complitien    
inde maant van April lestleden  haar niet    
ontsien hebben de klocken tott Leende ende    
Leenderstrijp te doen halen uitt den toorn van   
de kerke aldaar ende op haar privé naam mett   
comploterije van eenige naburen hebben  gemaakt   
een contract mett Seeker klockengieter om de    
selve te vergieten, beloovende daar voor seeckere  
somme van penningen en die sij betaalt hebben    
mett de spijs die van de kloken die vermits    
de selve klocken verkleijnt waren overgebleven   
was laetende op de selve gieten dattse waren   
voor de gemeente van Leende trachtende alsoo   
de goederen tott de kercke specteerende de selve   
te ontrooven ende affhandich te maacken hebben    
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klokken. Dat hiermede de kerk zodanig is 
geruïneerd dat ze voor de godsdienst ten 
enenmale onbruikbaar is geworden. Dat (nog) 
erger de kerk is als een profane plaats is verhuurd 
om er andere klokken te laten gieten zonder de 
heer officier (de drossaard) daar in te kennen.  
Dit blijkt uit de bekentenis van genoemde Hendrick 
Aerts en Peter Leenen  
  
(                                             ) 
 
 
 (overtredingen zoals) kerkroof, dieverijen en 
loterijen en publieke ontheiliging mogen in de kerk 
niet worden gepleegd  
 
(                                           ) 
 
In een land met goede justitie en politie  
(                                            ) 
Maar anderen als voortbeeld aan lijf en goed 
behoort te worden gestraft wegens schade aan de 
kerk.  
 
Wij verzoeken u een bevel tot in hechtenis nemen 
van de personen Hendrick Aerts en Peter Leenen 
uit te vaardigen en een (gerechtelijk) proces te 
beginnen om een passende straf voor dit enorme 
delict vast te stellen. 

mede haar soo verre verstout datt sij de kercke  
die alleen mett alle respect ende Eerbiedicheijt  
tott den Godts-Dienst behoorde ende gebruijckt te  
werden tott het vergieten der voors. klocken  
hebben geemploijeert waar door de selve  
kercke soodanich is verdestrueert datt se tott       
der Godt-Dienst tenemaal onbruijckelijk is    
gewerden ja datt erger hebben de selve kercke    
mede als eene profane plaattse verhuijrt omer    
andere klocken mede in gegoten te werden sonder    
den Heer offe officier daar in te kennen   
blijckende alles bij de eijgen confessie der   
voors. Hendrick Aerts ende Peter Leenen onder   
verdere beleijdinge der Ge . . .  kercke; welcken   
kerck-rooff ende dieverijen private com loterijen    
ende openbare ontheijlinge en prophanatie van    
Godtskercken die sij  nu hare supersitie aldaar  
niet langer en mach werden gepleeght voor    
onreijne plaatsen zijn houdende in een landt   
van goede justitie ende policie niett en kan   
off mach werden geleden maar andere ten    
exempele aan lijff en goet behoort te werden   
gestraft gereserveert en behoudens niettemin   
de actie van schade en interest aan de kercke    
oorsaacke waarom hij Heere Remonstrant-   
telick is adressserende aan U Eerw. versoeckende  
om U Eerw. decreet van apprehensie op de    
persoonen van Hendrick Aerts ende Peter   
Leenen voors. soo deselve te becoomen  
zijn ende in kas de selve niett te bekomen    
zijn om bij edict tegens de selve te procederen    
en tott gemeriteerde straffe over soodanige   

enorme delicten t’welcke doende etc. 
document 2 

 
De schepenen van de Heerlijkheid Heeze-Leende 
hebben een zaak op 11 augustus jl behandeld van  
Jacob van Wouw , drossaard versus de personen 
Hendrick Aerts borgemeester in Leende en Peter 
Leenen borgemeester in Leenderstrijp. 
Bijgesloten de voorbereidende stukken. 
Dit is een verzoek tot strafvervolging van de 
bovengenoemde personen 
 
 
Dit verzoek is gericht aan (het Rechtscollege in) 
s’Hertogenbosch 
 
16 augustus 1667 
 
..Veester                ……….. Tempelaer 

Gesien bij mijn Heeren Schepenen der vrije 
grondthherlijckheijt    
van Heese ende Leende de regte aen hen  op den   
elfden August. Lestleden gepresenteert inde . . .   
ende van wegen Jacob van Wouw drossard der   
selver heerlijckheijd op ende tegens de persoonen   
van Hendrick Aerts borgemr. tot Leende    
ende Peter Leenen borgemr. tot Leenderstrijp   
mette proparatore informatie daer neffens   
gevoeght Ende op al wel ende    
rijpel. geld. . . mede gehadt advies van   
rechtgeleerden   mijn heeren schepenen   
verhouden voor rechter tijt het verslocht(?)    
decreet ten laste van de voorschreven persoonen  Adus. . . .  
   
 
Is d’advies vande onderges. ut supra Aldus  
geadviseert tot s’Hertogenbosch den 16 Augusti   
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1667 
 
..Veester    ….Tempelaer 
 
Voor d heeren  adviseuren(?)  ses gulden  . . . stuijvers 

 


