glas, voorbeelden van charmante kamerversiering uit de negentiende
eeuw" (Antiek4, 1970, p. 530-537) schreef J. de Kleyn een fraai geïllustreerd
artikel, waarin ook allerlei zakelijke gegevens over de bloemetjes van
geschilderd linnen en van schelpen, over het blazen van de glazen stolpen
als een van de moeilijkste werkzaamheden van een glasblazer, over de
zwartgeverfde houten voetstukken en over het pluizig chenillekoord op
de voetrand voorkomen. Hij haalt een tekst aan uit de Camera Obscura
van N. Beets 1839, waarin de tuinkamer van de familie Stastok wordt
beschreven: „De schoorsteenmantel was versierd met een pendule en aan
weerszijden twee vaasjes met gekleurde bloempjes onder stolpen, zoo
poppigjes en zoo kleintjes, dat men ze voor de pasgeboren kindertjes
zou houden van die grote stolp met opgezette vogels, die tegenover de
schoorsteen op een bruinhouten tafeltje pronkt".
Wie bezorgt aan de redaktie van Brabants Heem of aan mij nieuwe gegevens
over dit onderwerp ?
W. H. Th. KNIPPENBERG

DE ARMERHOEVE IN MEREFELT
In de onlangs uitgegeven 15 de en i6de eeuwse registers van het Aartsdiakenaat Kempenland over de oude dekenaten van Cuyck, Woensel en
Hilvarenbeek (G. Bannenberg f - A. Frenkenf - H. Hens, Nijmegen 1970)
staat in dl. II, blz. 101 over de Armerhoeve van Merefeit (uit het Latijn
vertaald) het volgende:
Wegens bekrachtiging en goedkeuring van een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst betreffende een hoeve, gemeenlijk genaamd de Armerhoeve,
met alles wat er bij hoort,
zoals wijlen vrouwe Catharina van Merefeit, ,,de begijn" genaamd, deze
vermaakte en naliet aan de armen van het dorp Merefeit en omgeving,
welke hoeve in eeuwigdurende erfpacht is gegeven aan Johannes Zuernics,
wonende te Zeelst, voor en middels 14 mud rogge volgens Oerlese maat
en betaalwijze overeenkomstig de tekst en vorm van het testament van
genoemde begijn, waarvoor hij als onderpand stelde enz.
is heer Johannes, wonende te Zeelst, voor het aanstaande Pinksterfeest
verschuldigd 4 Rijnsguldens. Gegeven 10 juni (1422).
Ik hoop, dat een of andere historicus of archivaris nog eens zal ontdekken,
wie die begijn Vrouwe Catharina van Merefeit is geweest. In die Armerhoeve is thans voorlopig de L.T.S. gevestigd. Ze is sinds lang het eigendom
van het Burgerlijk Armbestuur van Veldhoven. Oorspronkelijk was ze dus
kerkelijk bezit ten bate der armen.
M. v.d. VEN, em. dek. past.
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