te zyn ofte comende in een herberge soe sal hy misdadige voorscr. schuldich syn te
wycken ende op te staen met eender kannen biers alleen te drinckene weder die naeste
vrienden daer te voren in waren off nae hem inne quamen. Ende want dit alnoch nyet
genoch en is soe sal hy misdadige voorscr. off yemandt van syner wegen schuldich syn
den vrienden van der doder syden te geven eens thien karolus gulden van 20 st tstuck
ende dit te betalen voor St Jansmisse nu naestcomende ende dat noch nyet genoch wesende soe is alnoch vuytgesproken by den arbiters voorscr., dat hij claeus misdadige
voorscr. niet en sal moegen comen off hem vertoenen in egheen deylinge die geschiedt
mochte van syns wyffs wegen maer syn wyf sal dan mogen comen ende verwachten hen
partye ende dieselve partye ofte gedeelte sal hy misdadige voorscr. alleenlycken mogen
in tochten besitten. Item noch vuygesproken die voorscr.arbiters dat oft ennigen twiste
disorder ofte duysternisse geviele ende opstaen mochte in tgeenè des voors. staet, houden
sy daeraff vercleeren ende verlycken ende so wes by hun daeraff getermineert ende
vuytgesproken sal werdden dat vast ende onverbrekelycke onderhouden te worden.
C. WEIJTERS

PIJP AARDEN BEELDJES VII: HIL VARENBEEK
Op de jubileumtentoonstelling van de Heemkundige Kring Hilvarenbeek
e.o. waren in de kast met oud aardewerk, een geglazuurde haardsteen, fraaie
kannen en potten en schotels met slib-versiering, ook drie kleine devotiebeeldjes te zien. Het beeldje van St. Jan Evangelist, dat bij de aanleg van
riolering werd gevonden op de plaats van de oude dekenij, is reeds eerder
vermeld (Brab. Heem 15, 1963, p. 36).
Bij familie van Dam, op een boerderij in de omgeving van het voormalig
kasteel Groenendaal, werd een pijpaarden beeldje gevonden van de H. Catharina. De heilige is afgebeeld met aan haar rechterzijde een zwaard en een
rad en in haar linkerhand een boek; van keizer Maxentius onder haar voeten
en van het voetstuk zelf zijn afgesleten resten over. Het hoofd ontbreekt;
het beeldje, 43 mm hoog, dateert wel uit de 15 de eeuw en komt overeen
met dergelijke typen uit Utrecht (Catalogus Utrecht 1928, nr 3488-3501).
Van een tweede pijpaarden beeldje uit Hilvarenbeek is slechts de bovenste
helft bewaard gebleven; de voor- en achterzijde zijn niet op de goede plaats
tegen elkaar gebakken, maar wat verschoven. Het Kind Jezus draagt op zijn
borst een kruisje, dat aan een halssnoer hangt; met zijn rechterhand maakt
hij een zegenend gebaar en de linkerhand draagt een wereldbol met een
kruis. Dit fragment van witte pijpaarde, 24 mm hoog, komt overeen met
Utrechtse typen (Catalogus Utrecht 1928, nr 3516).
Zulke pijpaarden beeldjes werden ofwel op reis meegenomen ofwel thuis
bewaard; soms werden zij gebruikt als schaaf beeldjes, doordat men wat
klei van het beeldje afschaafde en aan een zieke gaf als „hemelse artsenij"
(cf. Liselotte Hansmann und Lenz Kriss-Rettenbeck, Amulett und Talisman,
München 1966, p. 124-125).
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