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VAN DE REDACTIE

[stukje over Sancta Maria]

Oproep:
Voor de tentoonstelling over het onderwijs in oktober
en wellicht ook voor een themanummer van Van den
Herd, is Clari van Esch-van Hout nog op zoek naar verhalen over het onderwijs van vroeger in Oirschot.
Uw verhaal of artikel kunt u sturen naar de redactie.
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DE OOST-INDISCHE SLAAF VAN DE HEER ELSEVIER
In het lidmatenboek van de gereformeerde gemeente van Oirschot
schrijft dominee Johannes de Wildt: Den 16 december 1693 is tot
lidmaet aengenomen de Oostindische Slaef van de hr. Samuel Elsevier, nadat in de kerckenkaemer sijn putlijcke belijdenisse gedaen
hadde1. In de marge staat: Genaemt Adam Matand.
Adam, de Indische slaef van de hr. Samuel Elsevier, wordt gedoopt
op 20 december 1693. Op de aantekening in het lidmatenboek volgt:
en is den 20 dito gedoopt en den 3 janu. 1694 toegelaten tot het H.
Avondmael, en is met attestatie vertrocken na den Haege in juni
1694.
Een Oost-Indische slaaf in Oirschot: dat zal ongetwijfeld veel bekijks hebben gegeven. Hoe de Oirschottenaren tegen het bezit van
een slaaf hebben aangekeken is onbekend. Volgens de wetgeving
van de Staten-Generaal kende de Republiek der Verenigde Nederlanden geen slavernij: een uit de Oost meegebrachte slaaf werd na
een verblijf van een half jaar rechtens vrij2. In de praktijk werden
slavenhandel en slavernij in de koloniën geaccepteerd, ook door de
staatskerk. De meester van Adam moet wel met zijn toetreding tot
de gereformeerde kerk hebben ingestemd: hij zal hem in de eerste
plaats in de gelegenheid hebben gesteld katechese te volgen. Bovendien zullen Samuel en zijn vrouw, met de andere lidmaten, bij
zijn aanname aanwezig zijn geweest. Het is mogelijk dat de slaaf
zijn naam kreeg bij zijn doop, misschien wel op stichtelijke suggestie van de predikant: Adam, eersteling van zijn volk.
De heer Samuel Elsevier wordt op 12 november 1653 in Den Haag
in de Kloosterkerk gedoopt als zoon van Abraham Elsevier en zijn
vrouw Catharina Blommaers. Abraham Elsevier is ontvanger van de
verpondingen van het kwartier van Kempenland, als opvolger van
Willem de Wildt. Hij legt op 1 april 1688 den behoorelijcken eedt
van getrouwichtheit af in handen van de Ed. Mo Heeren Raden van
State der verenigde Nederlanden. Een kopie van zijn commissie
wordt in het schepenprotocol van Oirschot ingeschreven3. Zijn tractement bedraagt vijff hondert gulden jaerlijcx.
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Het is logisch dat Abraham Elsevier zich vanuit de hoofdstad ’sHertogenbosch vestigt in de grootste plaats van het kwartier: in
1688 komt hij met zijn vrouw Catharina Blommaers (ook: Bloemaert) en hun dochters, de juffrouwen Catharina en Anna, voor onder
de communicanten bij mijn tijt van dominee Robertus Immens4.
Op 20 juli 1691 geeft de secretaris van Oirschot een attestatie de
vita voor juffr. Catharina Blomaert en de heer Abraham Elsevier5.
De secretaris verklaart dat elk van hen, tot Oirschot residerende,
noch is in levende lijve, kloeck ende gesont van lichame gaende,
staende ende onder de menschen converserende.
Op 5 april 1694 stelt de heer Samuel Elsevier zich borg voor zijn
vader wegens sijn ontfangers plaetse van de quartiere van Kempenland6. De schepenen van Oirschot verklaren dat Samuel voor so veel
bekent is goet ende sufficient genoegh te sijn te houden voor de
voorschr. somme.
De heer Samuel Elsevier7, sijn huijsvrouwe en Adam Matand, de
Oost-Indische slaaf van de hr. Samuel Elsevier komen in 1691 aan
in Oirschot met attestatie uit Indië8. Samuel heeft daar tweemaal 6
jaar als VOC-ambtenaar gediend op Ceylon, en in Madurai aan de
kust van India, waar de VOC een aantal nederzettingen bezit9. De
vermelding “Indië” mag dus ruim worden geïnterpreteerd, en dit
geldt ongetwijfeld ook voor de afkomst van zijn “Oost-Indische”
slaaf.
Op 6 januari 1692 is Samuel Elsevier met zijn huisvrouw present bij
het h. avontmael in de Sint Petruskerk10, evenals zijn broer, de heer
Isaac Elsevier met sijn huijsvrouw uit den Haegh. Ook op 27 juli
1692 zijn Samuel en zijn vrouw aanwezig bij het avondmaal.
Op 17 mei 1693, wordt Abraham, de zoon van Samuel Elsevier, in
de St. Petruskerk gedoopt. De beide grootouders zijn de getuigen.
Het wijst erop dat Samuel zich, tenminste tijdelijk, bij zijn ouders in
Oirschot heeft gevestigd. De naam van zijn huisvrouw wordt nergens genoemd, maar het moet gaan om zijn tweede echtgenote Anna
Christina Mulder, met wie hij in 1691 is getrouwd.
Vanwege het feit dat de dominee noteert dat Adam Matand in juni
1694 naar Den Haag vertrekt, is het aannemelijk dat rond dat tijdstip
________________________________________________________________5

Samuel en zijn gezin Oirschot hebben verlaten. Ook zijn twee zusters vertrekken met attestatie naar Den Haag.
In 1692 verleent Abraham Elsevier procuratie aan zijn zonen Samuel en Isaacq om hem in rechte te vertegenwoordigen11. Abraham
Elsevier is op 8 mei 1694 in Oirschot overleden. Catharina Bloemaert machtigt op 26 november 1694 Willem Noelet om de zaken van
wijlen haar man Abraham Elsevier af te wikkelen12. Zij volgt haar
man in het graf op 24 juni 169513.
Van Den Haag vertrekt Samuel Elsevier naar Zuid-Afrika. Hij is van
1697 tot 1707 die sekunde14 aan Kaap de Goede Hoop15. Hij heeft in
de geschiedenis een slechte reputatie: hij geldt “voor het voorbeeld
bij uitstek van de fraudulerende, hooghartige en hebzuchtige VOC
ambtenaar zonder enige scrupules en ondeskundigheid”16. In 1707
wordt hij, na een klachtschrift van de Vrijburgers, door de Here
XVII naar Nederland teruggeroepen, en ofschoon hy sy uiterste bes
probeer om as vryburger aan die Kaap te mag bly, wordt zijn verzoek geweigerd, en in 1708 moet hij op die retoervloot vertrekken.
Samuel Elsevier is op 19 juli 1724 te Voorburg overleden. Nuancering van zijn historische reputatie is gewenst17.
Zijn broer Isaaq Elsevier is commies bij de Generaliteits Rekenkamer, en vestigt zich in 1665 in ’s-Hertogenbosch met attestatie van
Sint Michielsgestel. Hij trouwt te Oirschot18 voor de predikant op 13
september 1689 met Maria Theodora de Wildt, dochter van Willem
de Wildt, ontvanger van de verpondingen van het kwartier. Maria
Theodora is de zuster van de Oirschotse predikant Johannes de
Wildt, en de weduwe van Cornelis Rousch. Haar vader Willem de
Wildt, de voorganger van Abraham Elsevier als ontvanger der verpondingen, wordt in de kerk van Oirschot begraven op het choor
onder een serck naest den ouden Heer van Oirschot19. In de kerk
hing een wapenbord met zijn kwartieren.
Isaacq Elsevier en Maria Theodora de Wildt maken in Oirschot hun
huwelijkse voorwaarden20. In 1704 is Isaacq Elsevier schepen van
Den Bosch. Als wapen voert hij: in blauw een gouden kruis vergezeld in 1 en 4 van een zilveren leeuw en in 2 en 3 van drie zilveren
lelies21.
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RHCe DTB Oirschot 21 f. 36v
G.J. Schutte, Ad Fontes: over Samuel Elsevier, zijn vrouwen en zijn slaven: een
voorstel tot herinterpretatie, in: Historia, Journal Of The Historical Association,
Vol. 45 (2000), Issue 2, pag. 364.
3
RHCe R Oirschot 2419 f. 93
4
RHCe DTB Oirschot 21 f. 31
5
RHCe R Oirschot 2422 f. 96
6
RHCe R Oirschot 2423 f. 50 (het register is zwaar gehavend vanwege inktvraat)
7
Schutte, a.w. pag. 347.
8
RHCe DTB Oirschot 21 f. 36
9
Schutte, a.w. pag. 358
10
RHCe DTB Oirschot 21 f. 37
11
RHCe N Oirschot 161 f. 206v
12
RHCe N Oirschot 327 f. 197v
13
NL XI (1893) pag. 67
14
sekunde: tweede in bevel
15
Resolutions of the council of policy of Cape Good Hope, Cape Town Archives
Repository, South Africa, C. 104, pp. 34-42.
16
Schutte, a.w. pag. 348.
17
Schutte, a.w.
18
volgens het trouwboek zijn zij getrouwd te Esch
19
NA 2.21.333.02 Inventaris van het archief van de familie Van Hoogstraten - II Scriveriana, stukken betreffende Petrus Scriverius (1576-1660), de familie Schrijver en aanverwante families, 1590-1762, nr. 32.2
20
RHCe N Oirschot 158 f. 27v
21
A.H. Houben, Noord-Brabants wapenrepertorium, deel 1, Helmond 2001, pag.
84.
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OMTRENT DE GRAFZERK VAN RICALT V DE MERODE
(RICHARD V DE MERODE)
In het torengebouw van de kerk van St.Petrus Banden is een
grafzerk in zwart marmer merkbaar. Opvallend is de soberheid van
de zerk. Buiten de kwartieren en het centraal wapenschild is er geen
tekst zichtbaar.
Alleszins is het de grafzerk van Ricalt (Richard) de Merode, kanunnik en heer van Oirschot. Zijn geboortedatum is onbekend. Richardson1 meldt als overlijdensdatum 20 mei 1553. De erfgoed-website
stelt dit in 1559 (ref.onbekend). Lijten2 stelt 1523. Op de zerk staat
geen enkele melding van geboorte-of overlijdensdatum.
Volgens dezelfde erfgoed-website staan volgende kwartieren op de
grafzerk:
Links (vader):Merode, Wezemael, Petersheim, Bergues, HornesPerwijs, Rochefort, Reiferscheidt, Culenborg;
Rechts (moeder) : Hornes-Gaasbeek, Latrimoville (= La
Tremouille), Lannoy, Brimeu, Montmorency , Fosseur, Villain en
Raes.
Deze kunnen getoetst worden aan de gekende kwartierstaten (fig.3
en 4): deze komen volledig overeen behalve dat Bergues zou gemeld zijn ipv.Bautersem.

Fig.2 Het wapen van de Merode, centraal op de zerk3
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Links:

Rechts:

Merode
Wezemael
Petersheim
Bergues
Hornes-Perwez
Rochefort
Reiferscheidt
Culemborg

Hornes, de
Gaesbeek
La Tremouille
Lannoy
Brimeu
Montmorency
Villain
Raes

Fig. 1 Zwart-wit foto van de zerk; verder de volgorde der kwartieren
aan beide zijden van de zerk.4
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Fig.3 Kwartierstaat van Richard III de Merode5
(Wanneer U in de derde generatie de familienamen van links naar rechts leest hebt
U de volgorde van de kwartieren links van boven naar beneden op de zerk)

Fig.4 Kwartierstaat van Margareta van Hornes6
(Wanneer U in de derde generatie de familienamen van links naar rechts leesthebt
U de volgorde van de kwartieren rechts van boven naar beneden op de zerk)
10________________________________________________________________

Richard III de Merode
Richard III de Merode, baron van het Romeinse Rijk, van Merode,
van Pietersheim, heer van Diepenbeeck, van Oirschot, van Oudt,
van Herlaar, enz... werd voorbestemd voor een clerus-loopbaan,
werd kanunnik van St.Lambertus te Luik van 1474 tot 1479 en te
Maastricht van 1488 ot 1498. In 1492 tekent hij mee de Vrede van
Donchery en in 1499 het Verdrag betreffende het Graafschap
Hornes. Hij wordt lid van de Orde van St.Hubertus, maar stapt uit de
clerus om te huwen, daar er door sterfgevallen in de familie de mogelijkheid bestond om delen van het patrimonium der Merode’s
over te nemen.
Ricalt IV7, de jongere broer van Jan V (senior) en Jan VII (junior),
had vermoedelijk al na het overlijden van de enige zoon van zijn
oudste broer (ca. 1487) zijn canonicaat in Luik opgegeven en zijn
aanspraken op een deel van de ouderlijke erfenis geponeerd: 113)
Aanvankelijk had hij daarbij niet veel succes, maar na het overlijden van Jan VII (junior) was er slechts één erfgenaam, zijn neefje
van een jaar, die meer rechten had dan hij. Ricalt IV poneerde daarom opnieuw zijn aanspraken op een deel van de erfenis en nu met
meer succes. Meestal wordt Jan VIII dan ook niet als heer van
Oirschot beschouwd. Hij is het echter wel geweest. Jan VII (junior)
had bij testament bepaald, dat zijn vrouw, Margriet van Melun, de
voogdij zou uitoefenen over hun zoontje en zij heeft dit op een
toegewijde en verstandige wijze gedaan. 114) Tot de uitspraak van
de raad van Brabant in 1500 heeft Margriet van Melun als voogdes
voor haar zoon de heerlijke rechten uitgeoefend ook in Oirschot,
zoals blijkt uit de belofte 'op beloken Paesdach' 1499 door
schepenen en achtmannen van Oirschot 'metten gemeynen
naegebueren derselver vryheyt' aan 'onser liever vrouwen van Mirrode voer sekeren dienst die sy derselver vryheyt gedaen heeft ende
noch doen sal, die somme van hondert ende tweyntich Rynsguldens
tot Alderheyligenmisse te betalen'.
De aanspraken van Ricalt IV waren echter zeer reëel en leidden na
een voor Merodische begrippen korte schermutseling tot een accoord in 1500. Bij dit erfdelingscontract d.d. 1500.11.25 bekrachtigd door de raad van Brabant werd Oirschot overgedragen aan
Ricalt IV. (Lyten)8
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Volgens Martin9 is Ricard tweemaal gehuwd, een eerste maal met
(11 december 1492) Maria van Gavere, vrouwe van Diepenbeeck,
dochter van Adriaan van Gavere, heer van Elsloo en Catharina ‘t
Speiggers. In een tweede huwelijk (april 1502) met Margareta van
Hornes, dochter van Arnould van Horne, vicomte van Winnoksbergen, baron van Hassbeek en van Margareta van Montmorency. Margareta overlijdt voor 16 mei 1515. Uit het eerste huwelijk kwamen
geen kinderen, uit het tweede 7 kinderen.
Over zijn Voorvaderen:
Richard I van Merode -Richard der Grosse
Als knaap was hij reeds in 1355 ‘edelburger’ van Keulen, in 1361
beleend door de hertog van Jülich met de Heerlojkheid Frentz.
In 1362 komt hij in het bezit van de ganse Heerlijkheid de Merode
voor 6000 Goud-Guldens. Hij lokt een conflict uit met zijn neef
Walraff-Scheiffart van Merode. Dit wordt gerechtelijk uitgevochten
in zijn voordeel met een compromis. Later heeft hij nog een conflict
met de aartsbisschop van Keulen, waarvan hij het pleit verliest.
Hij huwt met Margareta van Wezemael, erfvrouwe van het graafschap Oelen(waarschijnlijk Olen) bij Quabeck en Hulshout. Zij hadden 11 kinderen, waaronder
Richard II de Merode
Graaf van Oelen (Olen?), voogd van Duffel (lijkt wel Duffel, bij
Antwerpen). Hij maakt een overeenkomst met zijn broers en zusters
en verwerft zo Merode, Frentz, Oelen, Lyssen, Pellines, Puchey en
Lismaal. Hij is overleden op 20 juli 1456.
Hij was gehuwd met Beatrijs van Pietersheim (14 juli 1410),
overleden in 1455. Beatrijs bracht hem Pietersheim, Rummen,
Sievenich, Leefdael, Oirschot, Hilvarenbeek, Impfen, Lanaken,
Boutershem e.a. aan. Samen hadden ze 8 kinderen, waarvan
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Johan I de Merode, stamvader van de tak Westerlo
Johan I, heer van Merode, Petersheim, graaf van Oelen, heer van de
Merode, Oelen, Westerloo, Pietersheim, Quabeck, Hulshout,
Wezemael, Leefdael, Oirschot, Hilvarenbneek; Impden, Ophalebeeck e.a.
In 1444 wordt hij na de dood vanzijn oom Roger van Pietershem,
heer van Ophalbeeck (Spalbeek?) en werd hij Ridder van de
St.Hubertus-Orde10, later kamerheer van de keeizer en lid van de
Geheime Raad.
Keizer Frederik verhief de gebroeders Johan, Arnold, Richard en
Willem de Merode tot ‘Reichsfreiherrn’. In hetzelfde jaar zorgt Johan voor de overdracht van Zutphen aan Karel de Stoute en in 1478
wordt hij aangesteld als heer van Westerloo en Wezemaal door de
Grote Raad van Brabant. Zijn echtgenote Aleydis van Hornes (huwelijk 8 november 1451). Zij bracht hem de heerlijkheid Geel en de
helft van Diepenbeeck aan. Hun jongste zoon was Richard III van
Merode.
Samenvatting
Aan de hand van de genealogie en de kwartierstaat van Richard III
(V) de Merode wordt de schikking der kwartieren op zijn grafzerk in
de kerk van Oirschot bepaald.
Jean Marie Debois11
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1

Richardson E. - Geschichte der Familie Merode - Prag, Verlag von H.Dominicus
1877
2
Lyten J.- Heren van Oirschot -Internet document pdf - retr.12 april 2015
3
http://www.petrusparochie.nl/html/historie/st_petruskerk/bezichtiging_poort_en_
torenportaal.html
4
http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Kerkhof_St._Petrus_Banden_kerk_Oirs
chot
5
http://gw.geneanet.org/fdh1?lang=nl;pz=daniel+j.s.m.;nz=peeters;ocz=0;p=richar
d+iii;n=de+merode
6
http://gw.geneanet.org/fdh1?lang=nl;pz=daniel+j.s.m.;nz=peeters;ocz=0;p=marg
uerite;n=de+hornes;oc=1
7
nummering in de volgorde der Heren van Oirschot: J.Lyten
8
Lyten J.- Heren van Oirschot -Internet document pdf - retr.12 april 2015
9
Martin G. - Histoire et généalogie de la Maison de Merode - Lyon, 2000
10
De Huisridderorde van Sint-Hubertus is een van de historische Orden van Beieren en is onder diverse namen bekend. "Sint Hubertus-Orde" en "Orde van de
Heilige Hubert" komen ook voor. Een in Beieren gangbare naam is "Hausritterorden vom Heiligen Hubertus". De Orde van Sint Hubertus werd door hertog Gerard
van Gulik-Berg gesticht als aandenken aan een op de feestdag van de heilige Hubertus, 3 november 1444, bij Ravensburg gewonnen slag waarin de hertog van
Gelre werd verslagen zodat hertog Gerard na 20 jaar strijd eindelijk in het bezit
van zijn hertogdom Gulik kwam. In het oudste statuut, in 1476 vastgesteld door
Gerards zoon en opvolger Willem heet de nieuwgestichte Orde "in der Eere Gots,
Marien seyne lieve moeders ende des hilgen Marschalks St. Hubert" te zijn ingesteld. De Orde werd dus aan de Moeder Gods en de in het Rijnland geliefde
Heilige gewijd. Het ceremonieel van de Orde is altijd katholiek gebleven maar de
even vrome als tolerante Beierse koningen van de 19e eeuw verleenden de Orde
ook aan protestanten.
11
Debois Jean Marie, geboren te Mechelen 1934 studeerde geneeskunde aan de
KULeuven (1958) en specialiseerde in de radiotherapie, nucleaire geneeskunde en
oncologie. Hij had een praktijk te Duffel en nadien in Antwerpen. Hij publiceerde
meer dan 100 artikels in medische tijdschriften en een vijftal boeken o.a. bij Kluwer. Na zijn geneeskundige praktijk interesseerde hij zich o.a. voor geschiedenis
en genealogie. Hij publiceerde een aantal artikels in geschiedkundige tijdschriften
en in eigen beheer.
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TERUG NAAR HET OIRSCHOT VAN TOEN
TERUG NAAR DE 18DE EEUW
Dat Oirschot in het verleden uit acht hertgangen bestond, zal bij de
meeste heemleden onderhand wel bekend zijn, maar het hoe, het
waar en het wat daarvan waarschijnlijk niet.
Vandaar dit artikel.
Acht hertgangen dus in de 18de eeuw, waarvan hertgang de Kerkhof
– het gebied rond de kerk – de belangrijkste was.
Daar zetelde het dorpsbestuur, daar stond al eeuwen lang de kerk en
daar waren de scholen. Wellicht heb je er nog nooit bij stil gestaan
dat de Kerkhof niet in het midden van het dorp lag, maar enigszins
aan de rand; aan de Zuidwestkant. En misschien heeft die afstand
van de Oostelijke hertgangen - Aarle, Naastenbest en Verrebest - tot
Kerkhof er wel toe bijgedragen dat die drie hertgangen al een eigen
kerk hadden. In 1705 werd besloten om in Best - gevormd door die
3 hertgangen – ook een eigen school op te richten. Dat was wellicht
het begin van een eigen gemeenschap, dat ruim een eeuw later – in
de 19de eeuw - eindigde in een gehele afscheiding van Best.
Het Dorpsbestuur
Het dorpsbestuur van Oirschot bestond in het begin van de 18de
eeuw uit 26 leden, allen vertegenwoordigers van de 8 hertgangen.
Dat bestuur bestond uit:
7 scheepenen, die niet alleen ons dorp mee bestuurden, maar die ook
recht mochten spreken. Dat gebeurde op de zgn. criminele- of civiele rechtdagen.
Verder uit 7 gezworenen en 7 raden. Dat waren gewoonlijk oudscheepenen.
Om de 4 jaren verwisselden die scheepenen, raden en gezworenen
van functie.
Enkele kerkmeesters en armmeesters voltooiden onze dorpsregering.
Bij de vergaderingen was meestal ook de drost aanwezig – als vertegenwoordiger van de Heer van Oirschot

________________________________________________________________15

Dat werk van de bestuurders – of regenten – was natuurlijk niet helemaal vrijwilligerswerk. Daar stond een vergoeding tegenover, bekend onder de naam het regententraktement.
Zo werd er in een vergadering in 1707 het feit besproken dat de leden maar slecht ‘ter vergadering’ kwamen en men zodoende niet
naar behoren besluiten kon nemen. Daarom werd voorgesteld boetes
te zetten op het afwezig zijn.
Voorstel:
- Niet aanwezig, dan 2 stuivers boete. Die zou direct geïnd worden
en opgedronken. (Dat is nou een sprekend voorbeeld van ‘elk nadeel heb zijn voordeel’. Eerst tijdens de vergadering benadeeld
zijn omdat er iemand afwezig was en na afloop van de vergadering een borreltje pakken op de gezondheid en kosten van die afwezige.)
- Degenen die te laat komen, moeten aan de armen een schelling
betalen. Dit hield in dat ze dat bedrag in de armenbus moesten
doen.
In 1737 werd er weer geklaagd dat het dorpsbestuur slecht ‘ter vergadering’ kwam, waardoor de vergaderingen vruchteloos waren.
Daarom besloten:
- Iedereen moet binnen een tijdbestek van een half uur op de raadkamer in het raadhuis aanwezig zijn, anders: boete.
- 10 stuivers bij afwezigheid en 3 stuivers als men meer dan een
half uur te laat komt, behalve als men ziek is of noodzakelijk buitendorps moet zijn. Maar dan moet men dit van tevoren melden.
Tijdens de vergadering zal dan bekeken worden of de afwezigheid wettig is.
- Ook mag niemand van de leden zonder toestemming de vergadering langer dan een half kwartier verlaten op een boete van 2
stuivers.
- Geen enkele scheepen mag tijdens de criminele – of civiele
rechtsdagen zonder wettige reden afwezig zijn. Boete 10 stuivers
en bij te laat komen ook 3 stuivers. Die boete wordt binnen een
maand afgetrokken van het ‘regententraktement’. Is de boete gro16________________________________________________________________

ter dan het traktement, dan wordt het bij ‘parate executie’ verhaald op die persoon of op zijn goederen.
Tot zover het besluit.
Aardigheidje: Bij de magistraatsveranderingen (verwisseling van
bestuursfunctie) houden de regenten een hele dag teerdag. Dus om
de 4 jaar.
De Hertgangen
Behalve de 3 ‘Bestse’ hertgangen en Kerkhof had Oirschot nog vier
hertgangen, namelijk Spoordonk, de Notel, Straten en Hedel. Sprak
men enkele eeuwen daarvoor nog over haartgangen, later werd dat
hertgangen; op het eind van de 18de eeuw raakte steeds meer de term
gehucht in gebruik. In de overgangsperiode komt men zelfs in de
archieven een tijd lang voluit de uitdrukking ‘hertgang of gehucht’
tegen. Let wel; het is de hertgang, maar het gehucht.
Iedere hertgang was een afgebakend gebied, waarbij de grenzen
aangegeven werden door middel van lopen, sloten, heggen of paden.
Was er in de 18de eeuw al veel particulier grondgebied, toch waren
er nog gemeenschappelijke graas- en heidegebieden. Zo had je bijvoorbeeld de Stratense hei, de Notelse hei, de Aarlese hei enz. Een
bewoner van Straten mocht geen hei plaggen in de Notelse hei en
omgekeerd ook niet. Soms was de grens niet duidelijk meer aangegeven en dan konden er wel eens moeilijkheden ontstaan. Ook
mocht iemand van de ene hertgang zijn vee niet laten grazen op de
graasweide van de andere.
De Captain
Aan het hoofd van zo’n hertgang stond een captain, de verantwoordelijke man van de hertgang, die op zijn beurt de orders, die hij van
hogerhand kreeg, weer door moest geven aan de bewoners; aan degene die de orders uit moest voeren
Een hertgang was zelfuitvoerend, of zelfwerkend. Dat wil zeggen
dat de bewoners van een hertgang - in opdracht van het dorpsbestuur
- verschillende taken in hun hertgang zelf moesten opknappen en
uitvoeren. Zo moest men bijvoorbeeld zelf de wegen en de waterlo________________________________________________________________17

pen in orde houden. In tijden van overlast moest men zelf wacht
lopen. Men moest zelf bekwame personen kiezen voor verschillende
functies enz. enz.
Het Rot
Om alles in goede banen te kunnen leiden of te kunnen behappen
waren die hertgangen te groot. Daarom waren ze weer onderverdeeld in buurtschappen, die men rotten noemde. In enkele oude
veldnamen kun je het woord rot nog wel eens terugvinden. Ter verduidelijking: dat woord rot heeft dus niks te maken met de kwaliteit
van de buurt of het gebied.
De hertgang Straten was verdeeld in 4 rotten. Van Noord naar Zuid
waren dat 1 ’t Laageind, 2 ’t Snepseind, 3 Straten (kern) en 4 Moleneind.
Ook de Notel had er vier: 1 de Lage Notel, 2 de Hoge Notel, 3 Beijsterveld en 4 de Stad. Spoordonk van hetzelfde laken een pak; 4
rotten: 1 Geeneinde, 2 Broekstraat en Pandgat, 3 Lubberstraat en
Molenstraat (nu Spoordonkseweg) en 4 Boterwijk. Boterwijk was
dus een rot van Spoordonk en niet van Kerkhof of Den Heuvel.
Hedel bestond uit 3 rotten en de hertgang met de meeste bewoners –
Kerkhof - bestond aan het begin van de 18de eeuw nog uit 8 rotten.
Naderhand uit 6. Waarschijnlijk komt dit door het feit dat de Kerkhof later gesplitst werd in Kerkhof en Den Heuvel. De scheiding lag,
waar hij nu nog ligt: op het eind van de Koestraat.
De Rotmeester
Aan het hoofd van zo’n rot stond de rotmeester, die gekozen en/of
voorgedragen werd door de eigen bewoners van het rot. Die bewoners zelf werden aangeduid als naburen of rotgezellen.
Wat werd er van een rotmeester vereist: In 1749 is dit nog eens duidelijk op papier gezet:
- Zij moeten goed zijn en geërfd (?) ende sigh niet vergeten in den
dranck.
- zij moeten een eed afleggen: dat sij haere ambten ende bedieninge getrouwelijk sullen exerceren en waarnemen en dienvolgende
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de orders ende beveelen van deeze regeringen exactelijk nakomen en ten uitvoer brengen door haere respectieve rotgesellen
sonder eenige oogluyckinge te gebruyken of iemand van deselve
in haere pligt maanquerende te verschoonen enz, enz.
- Zij moogen ook meekiezen: de captains, de heffers, de setters en
de collecteurs.
- Zij moeten soms hun captains assisteren en moeten zijn bevelen
en orders nakomen in het maken en repareren van alle gemeentewerken, hetzij aan dijken, wegen,rivieren,waterlopen als andersints. Zij moeten naarstig toezien of haer rotgezellen aldaar
allen zijn gecompareerd en zij wel zo lang werken tot het werk
loffelijk zal zijn opgemaakt. En de foutachtige onwilligen of
kwaadaardige moeten zij zonder conventie aan het officie overgeven.
- Zij zijn vrij van het ophalen en collecteren van ’s lands verpondingen en andere middelen.
Behalve een captain en rotmeesters hadden de hertgangen nog meer
eigen ambtenaren
Zo waren daar bijvoorbeeld de setters, die naargelang de bezittingen, de hoogte van de belasting van de bewoners moesten bepalen,
en de heffers, die de belasting moesten innen en de gelden door
moesten geven aan de collecteur der belastingen, waar alle belastinggelden van de hertgangen tenslotte bij elkaar kwamen. De collecteur moest het geld weer afdragen aan de borgemeester van Oirschot - de voorloper van onze gemeenteontvanger - die de gelden
beheerde.
Van al die ambten was dat van heffer der belastingen natuurlijk het
minst populair. Bij het innen van die belastingen kwamen soms onregelmatigheden voor, zodat de vorster er aan te pas moest komen.
Begrijpelijk dat er niemand happig was op dat baantje. Ook bij het
kiezen van een heffer kwamen soms onregelmatigheden voor. De
naburen kozen soms iemand die pas in de hertgang was komen wonen, of een pasgetrouwde, en dat was bijvoorbeeld in 1720 al verboden. In 1712 was er bij een heffer aan de deurknop van zijn huis een
bos strooi gehangen en een zwavelstik, een blaas en dromgaren.
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(drom is trommel van een weefgetouw). Wat het precies betekende
weet ik niet (het doet me aan brandstichting denken) maar het komt
in ieder geval niet erg vriendelijk over.
De captains, de rotmeesters, de setters en de heffers; zij allemaal
werden gekozen - of als kandidaat voorgedragen aan het dorpsbestuur - uit en door de eigen bewoners van zo’n hertgang. En allemaal moesten ze ‘de eed van getrouwigheid’ afleggen.
In 1746 kwam in de vergadering van het dorpsbestuur ter sprake dat
er veel onduidelijkheden waren omtrent het kiezen van capteyns,
rotmeesters, setters en heffers. Daarom werd er een reglement gepubliceerd:
1 Van nu af zullen de te kiezen capteyns, rotmeesters en setters vrij
zijn van alle andere bedieningen die onder de gemeenschap van
Oirschot vallen.
2 De te kiezen capteiyns, rotmeesters en setters zullen mannen van
eer moeten zijn, geen dronkaards of zich in d’n drank vergeten
notabele gegoedens. Ze zullen moeten kunnen lezen en schrijven,
onder de 60 jaar en boven de 25 zijn. Voldoen ze daar niet aan
dan is de verkiezing van nul en gener waarde en zullen er door de
overheid nieuwe personen gekozen worden.
3 Wanneer er door overlijden of andersins nieuwe capteyns, rotmeesters, heffers of setters gekozen moeten worden, dan moet de
capteyn op de hoorn blazen (en bij afwezigheid de oudste rotmeester) om de naburen te verzamelen tot het verkiezen van een
ander persoon. Dit moet gebeuren binnen driemaal 24 uur. Binnen 24 uur daarna moet de capteyn of de oudste rotmeester de
gekozen persoon voorstellen aan de overheid om de eed af te leggen. Zo niet dan volgt ontslag van de nalatige.
4 Omdat men ondervindt dat er onder de rotmeesters en setters
personen zijn die zeer oud zijn en die lezen noch schrijven kunnen, en personen die zich in de drank vergeten, wordt er geordonneerd dat iedere capteyn in zijn gehucht of hertgang binnen 3
maal 24 uur op de hoorn moet blazen om de naburen bijeen te
roepen om te overleggen welke personen onbekwaam zijn of niet
20________________________________________________________________

goed functioneren, wat er aan mankeert, of er aan de eisen voldaan wordt, welke nieuwe rotmeesters men moet kiezen enz. enz.
5 De capteyns moeten een lijst aanleggen van de rotmeesters en
setters die aangesteld zijn en van de personen die zij gecontinueerd hebben. Die lijst moet overgeleverd worden aan de heere officier en bij zijn afwezigheid aan de president-scheepen (voorzitter van de scheepenen) . Alle personen moeten opnieuw de eed
afleggen, ieder voor zijn eigen ambt.
(Soms schrijft men captain en soms capteyn. Er was nog geen
spellingsregeling)
Dat op de hoorn blazen van de capteyn – als voorloper van de telefoon, de fax en onze computer – om zijn rotmeesters te berichten dat
ze bij elkaar moeten komen, intrigeert me. Hoe zag zo’n instrument
er uit? Er moest wel een goed geluid in die hoorn zitten om ook de
uithoeken van een hertgang te kunnen bereiken. Ik kom het ‘op de
hoorn blazen’ meermalen in de archieven uit die tijd tegen.
Zomaar enkele voorbeelden;
Oktober 1723:
Alle captains van de hertgangen moeten op hun hoorns blazen tot
verkiezing van de collecteurs der belastingen.
Juni 1729: De scheepenen en de officieren zijn van plan om naar de
Veerding te gaan. De captain van Straten moet op zijn hoorn blazen
zodat de naburen op woensdagmiddag mee naar de Veerding kunnen gaan om te overleggen waar het beste turf verkocht kan worden..
In 1731 heeft de drost ondervonden dat de dijk lopende van Kerkhof
naar Eindhoven (dat is niet de Eindhovensedijk van tegenwoordig)
geheel onbruikbaar is. In de dorpsvergadering wordt besloten de
dijk te laten opmaken. Dat is de taak van de hertgangen die er gebruik van maken. In dit geval zijn dat de bewoners van Straten, de
Notel en de Kerkhof. Maar omdat die van Straten dit jaar al twee
dijken goed opgemaakt hebben, zijn nu Kerkhof en de Notel aan de
beurt. De captains van de betreffende hertgangen worden op de
hoogte gebracht. Zij moeten op hun hoorn blazen. Dat is het sein dat
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de rotmeesters van die hertgang bij elkaar moeten komen om de
zaak van aanpak te bespreken. De rotmeesters moeten op hun beurt
de rotgezellen bij elkaar roepen om het werk te bespreken en te verdelen.
Mei 1740 De captain van Straten heeft op zijn hoorn geblazen om
een ander collecteur te kiezen. Toch hebben zij niemand anders
kunnen vinden dan Christiaan Lucas Coppens (mölder van Straten)
Mei 1745:De captains van de hertgangen moeten op de hoorns blazen omdat er nieuwe heffers gekozen moeten worden.
En toen – op het einde van de 18de eeuw - kwamen de Fransen en
ging heel dat heersende bestel op de schop. Sommige zaken direct,
sommigen na een tijdje.
In de loop van de tijd verdwenen officieel de namen van de gehuchten. Halverwege de 19de eeuw werden de gehuchtnamen vervangen
door een zgn. wijkletter en kreeg elke wijk een letter met een eigen
nummering. Kerkhof werd wijk A, Spoordonk B, de Notel C, Straten D, Hedel E en den Heuvel kreeg als wijkletter de F. Staat mijn
overgrootvader bijvoorbeeld nog te boek als geboren in het gehucht
Spoordonk, mijn grootvaders geboorteadres is B 152. Soms komen
de namen van de oude hertgangen nog wel terug in straatnamen.
Werd het oude gehucht officieel een wijk, terwijl het woord gehucht
bij de bewoners nog lang bleef hangen, het woord rot verdween helemaal uit het spraakgebruik. Een rot werd buurtschap of kortweg de
buurt. Die buurtschappen hebben zich - vooral in de buitengebieden
- onofficieel nog lang geprofileerd bij bijzondere gebeurtenissen.
Als een priester uit de buurt zijn eerste H. Mis deed, feestte heel de
buurt mee. Toen ‘onze jongens’ uit Indië thuiskwamen, zette heel de
buurt zich in om hem een goede thuiskomst te bereiden. En zelfs tot
in de jaren 70 van de vorige eeuw werd er door heel de buurt gezamenlijk de rozenkrans gebeden als er iemand bediend of overleden
was. Soms vindt men de naam van een rot ook nog terug in een
straatnaam, zoals Boterwijksestraat.
Halverwege de 20ste eeuw verdween zelfs de wijkletter als een duidelijke aanwijzing van een bepaalde gebiedseenheid en kreeg elke
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mering. En zo - maar ook omdat er nieuwe wijken gebouwd werden
- vervaagde het begrip van hertgang of gehucht en rot of buurt als
een afgebakende eenheid steeds meer. Alleen het gehucht Spoordonk heeft - doordat er een eigen parochie gesticht werd – die afgebakende eenheid een beetje behouden. Wel is het gebied van de parochie kleiner dan dat van de oude hertgang Spoordonk. Slechts
oudere Oirschottenaren weten nog van de oude gehuchten A - Törp,
(= Kerkhof), B - Sporring, C - de Notel, D - Straten, E - Heel, en
F - den Heuvel.
Cl. van Esch- van Hout
Informatie:
Oirschotse resolutieboeken en gemeenteverslagen.

________________________________________________________________23

JAC. PRIEM ARCHITECT OIRSCHOT 1914-2011 (2)
Jac. Priem en Scouting Oirschot
Op 24 juni 1935 werd op de zolder van het parochiegebouw de
Scouting Oirschot opgericht door kapelaan Piet Janssens (aalmoezenier), Jacques Priem (hopman) en Nico Termeer (vaandrig). Scouting Oirschot werd vernoemd naar Sint Odulphus patroonheilige van
het dorp. Het was een zware taak om naast studie en werk ook tijd te
besteden aan de jeugdbeweging met name in de vooroorlogse tijd en
de eerste vijftien jaren na de oorlog toen vrije tijd nog schaars was.
In de oorlog werd de verkennersbeweging verboden.

Oud-hopman en oud commissaris Jac. Priem die meer dan 25 jaar de
leiding had over de Oirschotse verkenners zegt:” Het kostte inderdaad al je vrije tijd. Dat kwam ook niet altijd goed uit. Maar je deed
het. Je had de belofte gedaan en het was je plicht. Het was je ideaal
mee te werken aan de vorming van goede Katholieke burgers”.
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Voor zijn inzet en grote verdiensten als hopman en districtscommissaris (vanaf 1949) werd hem bij zijn zilveren jubileum in 1960 de
gouden Jacobsstaf namens het Hoofdkwartier uitgereikt.

Jan Priem bouwmeester en aannemer
Jan Priem, de vader van Jac. was bouwmeester en aannemer. Hij realiseerden
vele projecten zowel nieuwbouw als
restauraties en onderhoudsprojecten met
name in Oirschot. Zo bouwde hij o.a.
mee aan het klooster Nazareth voor de
zusters Franciscanessen aan de Koestraat
ontworpen door architect Jan Stuyt uit
den Haag. Ook de bewaarschool “de Oirsprong”, de huishoudschool en de boerderij van het klooster werden door Jan
Priem gebouwd.
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In Oirschot ontwierp en bouwde Jan als bouwmeester vele woningen en boerderijen o.a.:
1930 Winkel-woonhuis Dekanijstraat 10
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Studie Jac. Priem
Jac. heeft van 1933 tot 1942, met diverse onderbrekingen, gestudeerd voor de cursus Voortgezet en Hoger Bouwkunstonderwijs, de
Academie van Bouwkunst, aan de
R.K. Leergangen te Tilburg. In 1939 moest Jac. in militaire dienst te
Amsterdam.
Een studieproject was o.a. een ontwerp voor een Dorpsraadhuis.

Eindexamenproject 1942
Het eindexamenproject in 1942: een ontwerp voor een Tehuis voor
Ouden van Dagen.
a.
35 woningen voor gehuwde ouden van dagen
b.
woonruimte voor 30 alleenstaande mannen en 20 alleenstaande vrouwen
c.
een zusterhuis
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d.
e.
f.

een afdeling meisjes-volontaires
een woning voor de Rector
vertrekken van algemene aard, o.a. een kapel voor 120 personen met annex sacristie, een biechtstoel, regentenkamer,
spreekkamers en een portiersloge.
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Jac. Priem rayonleider oorlogsschade monumenten
Na de oorlog werd Jac. door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg aangesteld
als Rayonleider Rijksmonumentenzorg
voor de gemeenten Oirschot, Boxtel, Best
en Liempde.
Een moeilijke opdracht na alle oorlogsschade en o.a. goede rijwielbanden voor
vervoer naar de monumenten in de dorpen.
Op alle waardevolle historische panden
werden meteen na de oorlog affiches aangebracht voor het beschermen en behoud
van het pand, zelfs het puin moest bewaard
worden.

Frans Adriaanse
voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO)
Wordt vervolgd.
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OIRSCHOT ANNO 1616 (1)
Op Nieuwjaarsavond begon het jaar 1616 met bestuurlijke problemen. Gebruikelijk was dat de schout van Oirschot, in dat jaar meester Robbert van Voorn, namens de heer van Oirschot die dag de zeven schepenen voor het komende jaar zou aanstellen en beëdigen.
Maar dat gebeurde slechts met vijf van de zeven schepenen:
1. Dirck Hoppenbrouwers
2. Peter Wouters van de Ven
3. Niclaes Adriaens van Nistelroij
4. Jacob Dircks van de Velde
5. Jan Jans Goossens
Over de herbenoeming van nummer 6, Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, was een verschil van mening ontstaan tussen de heer van
Oirschot enerzijds en anderzijds de afgaande schepenen van het jaar
1615. De heer baseerde zijn veto op een oude kwestie.
Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers was al in 1606 schepen geweest
en toen in die functie belast met de financiën als een soort gemeentelijk rentmeester. Hij had toen over de jaarafrekening volgens oude
gewoonte ‘zoals dat sinds mensenheugenis hier in Oirschot gebruikelijk is’ verantwoording moeten afleggen. Op de dag dat hij de rekeningen presenteerde, had een groep van 20 inwoners onder aanvoering van Henrick de Leeuw en Henrick Hagelaers zich over de
cijfers gebogen (De Leeuw was rentmeester of ontvanger van het
cijnsboek van heer Florentius van Merode). Zij kwamen tot de conclusie dat ze het gebodene niet konden goedkeuren en tekenden officieel protest aan. Hoppenbrouwers werd verzocht zijn afrekening
te herzien en de ontvangsten te verhogen. Uiteraard kwam hij hierdoor in een moeilijk parket en wilde het protest door zijn medeschepenen ongeldig laten verklaren.
Het geschil ging over de hoogte van de bijdragen, die Hoppenbrouwers van de achtmannen had ontvangen. Deze achtmannen, genoemd naar de acht herdgangen maar ook wel borgemeesters genoemd omdat ze borg stonden voor hun herdgang, moesten de totale
belastingheffing voor de hele gemeente innen bij de inwoners van
hun hertgang en daarvan verantwoording afleggen. (De acht
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herdgangen waren Kerckhof, Spoordonk, Straten, Hedel, Notel,
Verrenbest, Nevenbest en Aerle) De achtmannen werden hiervoor
naar rato van de totale ontvangsten betaald.
Hoppenbrouwers vond de aantijging daarom niet juist, omdat de
achtmannen zélf [en niet hij] verantwoordelijk waren voor de hoogte
van het bedrag dat ze ontvingen en/of verrekend hadden met hun
uitgaven. Deze afkeuring was volgens hem dan ook tegen alle gebruiken in en zou de gemeente grote schade berokkenen. Ook de
betaling van andere ambten en functies hing af van de hoogte van
deze inkomsten. Als de achtmannen te weinig incasseerden, had dat
bovendien invloed op de hoogte van de te betalen cijns aan de heer
van Oirschot.
Hoppenbrouwers diende protest in vanwege de ongeldigheid van de
actie van Henrick de Leeuw c.s., die later de 'discipelen van Merode’ werden genoemd. Hij hield staande dat de kwestieuze aantijging
door De Leeuw in strijd was met al 40 of 50 jaar oude gewoontes in
Oirschot, waarbij ook niemand ter verantwoording kon worden geroepen voor hetgeen door anderen was gebeurd. Hij wenste dan ook
zijn financiële verantwoording te handhaven.
Omdat men het onderling niet eens kon worden, werd voorgesteld
de zaak door twee of drie onpartijdige rechtsgeleerden uit ’sHertogenbosch te laten beoordelen. Hun advies liet erg lang op zich
wachten: pas tien jaar later viel dit uit ten gunste van Hoppenbrouwers, zodat hij op 6 februari 1616 alsnog kon worden beëdigd. Lang
heeft hij niet van zijn aanstelling kunnen genieten, want hij overleed
in juli van dat jaar. In zijn plaats werd op 23 augustus Henrick Dionijs van den Dijck aangesteld.
Als zevende schepen werd Jacob Jan Dirck Keijmps op 26 maart
1616 benoemd. Hij werd de vervanger van de op 14 augustus 1614
overleden Herman Stockelmans.
Secretaris was in 1616 Hieronimus van Kelst, en de vorsters waren
Daniel van de Schoot en Lenaert Bartels van Gestel.
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Verkoop van tiende
Vrouwe Agnees van Grobbendonck, Vrouw van Otlant etc. verkocht
op 4 maart haar recht op de tiende van Oirschot, ’zoals zij die steeds
heeft bezeten’ aan jonker Coenradt Ulrich Hoen van Hoensbroeck,
heer van Geulle etc. Deze jonker was getrouwd met de kleindochter
van Vrouwe Agnees, Juffrouw Isabelle van Houdion. De verkoop
geschiedde onder beding van huwelijkse voorwaarden. Als gemachtigde voor de jonkvrouw trad Jasper van Esch op, en in deze hoedanigheid beloofde hij het betreffende deel van de tiendes te waarborgen en alle lasten daarvan af te zullen handelen.
Tienden waren oorspronkelijk een vorm van kerkelijke belasting. Al
in de bijbel staat dat een tiende deel van de oogst moest worden afgedragen aan de tempel. De tienden waren bedoeld als een sociale
belasting voor de financiering van de armenzorg, het levensonderhoud van de parochiepriesters en het onderhoud van de kerk. In
plaatsen waar een kerk tot stand was gekomen [mede] vanuit een
lekeninitiatief, zoals in onze heerlijkheid Oirschot het geval was,
werd de tiende soms al dan niet onrechtmatig toegeëigend door de
eigenaar van die kerk. Deze kon zijn ‘recht’ weer doorverkopen of
verpachten. Tienden werden aanvankelijk geïnd in natura, later werd
overgegaan op geld.
De tienden konden worden opgeslagen in een tiendschuur, vaak nog
te zien in abdijcomplexen, o.a. tijdens onze excursie naar Alden
Biesen.
Pas met het inwerkingtreden op 1 januari 1909 van de Tiendwet
kwam in Nederland een einde aan de tiendplichtigheid.
Een broedertwist
De naar Amsterdam verhuisde Gerit Bartelmeeus Hasselmans had,
terug in zijn geboortedorp Oirschot, hier zodanig ruzie gekregen met
zijn broer Job, dat de schout eraan te pas kwam. Gerit zou gedreigd
hebben zijn broer te zullen neerslaan en pochte dat hij dat onlangs in
Amsterdam ook al met iemand had gedaan. Dit kwam de schout ter
ore en deze nam het zekere voor het onzekere: hij zette Gerit in
hechtenis tot de waarheid hierover boven tafel was. Ondanks de
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onenigheid tussen de broers ging dat kennelijk Job en hun beider
stiefvader Henrick Servaessen toch wat te ver, want zij beloofden
gedrieën aan de schout dat ze hem een wettig bewijs uit Amsterdam
zouden overleggen dat Gerit daar niemand iets zou hebben aangedaan en hij dit alleen maar in zijn woede had gezegd. De schout nam
hiermee genoegen en beloofde hem in vrijheid te stellen op voorwaarde dat hij uiterlijk in de komende maand mei het bewijs van
Gerit’s onschuld uit Amsterdam kreeg, samen met een goede Hollandse kaas. Dit onder borgstelling van een boete van 100 daalders
voor de schout als hieraan niet werd voldaan. Zou de schout in die
tussentijd horen dat Gerit wél in de buurt van Amsterdam een manslag had gepleegd, dan mocht de schout op kosten van het bezit van
Gerit procederen. Broer Job en Henrick Servaessen stelden zich
daarvoor borg, maar Gerit wilde de eer aan zichzelf houden en zette
als onderpand al zijn bezittingen in om zijn broer en stiefvader van
die borgstelling te vrijwaren. Gerit verkocht daarvoor aan zijn broer
Job de helft van [waarschijnlijk] hun ouderlijk huis met bijbehorende grond in herdgang Kerkhof. Hun moeder Emken, dochter van
wijlen Job van der Ameijden. woonde weliswaar nog daarin met
haar huidige man Henrick Servaessen, maar Gerit was desondanks
in staat de helft van dit huis als zijn eigen bezit te verkopen omdat
moeder onlangs afstand van haar recht van vruchtgebruik had gedaan.
We weten precies waar het huis stond, namelijk in de Molenstraat
op de plaats waar nu nummer 11 en 13 zijn, want volgens de akte
grensde het aan de ene kant aan het huis van ‘de erfgenamen van
wijlen heer Johan Daems, toen hij leefde vicedeken en scholasticus
van de St. Peterskerk, waarin nu de pastorie van Oirschot is gevestigd’ en aan de andere kant ‘het kerkhof van O.L.Vrouw’ (het huidige Boterkerkje). We weten ook de waarde van het huis destijds,
want Gerit moest als koopsom voor zijn helft 169 gulden betalen,
dus totaal was het huis 338 gulden waard.
De aktes over de arrestatie en overeenkomsten werden opgemaakt
op 19 maart 1616.
Op 13 mei ontsloeg de schout Job en Henrick Servaessen van hun
verplichting voor zover het de geldsom betrof, maar de belofte van
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de kaas bleef gehandhaafd. Job beloofde dat, als er niets waar bleek
te zijn van de grootspraak van de manslag, hij dan aan de schout een
bedrag van 100 philipsdaalders zou betalen ‘ofwel ander gangbaar
geld’.
Een zelfdoding
Denis Jan Denissen benam zichzelf in juli 1616 van het leven. In de
betreffende akte is eerst geschreven ‘zich heeft verhangen’ maar
later doorgestreept, wat niet zonder reden gebeurde, zoals zal blijken.
Het sterk moreel gezag dat de kerk in de Middeleeuwen had, sijpelde door in het strafrecht. Zelfmoord werd als een groter misdrijf
gezien dan moord, aangezien niet alleen het lichaam, maar ook de
goddelijke ziel werd gedood. Daarom was zelfmoord een zonde tegen God zelf. Er rustte een zwaar taboe op de wanhoopsdaad. Het
lijk van een zelfmoordenaar werd dan ook postuum bestraft. Afhankelijk van de omstandigheden en de manier waarop men zich van
het leven had beroofd waren er eerstraffen (het lijk werd door de
straten gesleept), maar ook vermogensstraffen (confiscatie van de
goederen) en in katholieke streken altijd de religieuze straf, die een
verbod inhield op een begrafenis in de gewijde grond van het kerkhof.
De plaatselijke overheid moest ervoor zorgen dat het lijk conform
het gewoonterecht behandeld werd. Zo moest bij een verhanging in
huis het lijk vaak via een gat in de muur uit het huis gesleept worden, zodat de drempel van een huis niet besmet, c.q. ontsmet werd.
Door het slepen werd letterlijk de reputatie van de overledene door
het slijk gesleurd. Het lijk werd vaak voor enkele dagen opgehangen
op een spriet en mocht nadien niet in gewijde grond begraven worden, tenzij nabestaanden zich inzetten voor het vrijkopen van het
lichaam.
Het spreekt vanzelf dat de daad een grote schande voor de familie
betekende, die dan ook probeerde het met de overheid op een akkoord te gooien om het op een ongeluk of ziekte te laten lijken, een
vorm van minnelijke schikking, waardoor straffen konden worden
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afgekocht. Zo verdiende de schout een aardige cent bij en bespaarden de nabestaanden zich de publieke schande.
Franck Pauwels van den Ecker, mogelijk een familielid of vriend
van de overleden Denis Jan Denissen, probeerde op 16 juli herziening te krijgen van het vrijmaken van het dode lichaam. Hij wilde
dat het lichaam niet te schande werd gemaakt maar zou worden begraven, zij het dat dit slechts mogelijk was in ongewijde aarde.
Daarvoor zou hij maar liefst 80 gulden contant betalen aan de schout
van Oirschot, meester Robbrecht van Voorn. Over die overeenkomst
was een dag eerder overleg gepleegd, waaraan van overheidswege
naast de schout ook een van de schepenen, de rentmeester van Oirschot en zelfs de heer van Oirschot, baron van Duffel, Leefdaal etc.
hadden deelgenomen.
Franck zou het geld betalen, zonder dat de kinderen van de overleden Denis hiervoor werden belast. Verder moest Franck aan de
schout een verklaring overleggen dat de overledene afgelopen
O.L.Vrouwendag de H. Sacramenten had ontvangen en enige dagen
voor zijn dood ziekelijk was geweest en melancholisch, zodat de
heer van Oirschot en diens schout door deze gratieverlening geen
kosten zouden oplopen, dan wel dat hij die kosten dan zelf zou betalen. Ook zou hij de onkosten van het overleg ten huize van Henrick
de Leeuw (rentmeester van Oirschot en herbergier van De Wildeman) ten bedrage van 8 gulden en 19 stuivers betalen. Franck Pauwels van den Ecker beloofde dit vrijwillig na te zullen komen en verzocht vervolgens dat de heren schepenen daarvoor vonnis zouden
afgeven en hem daarin vrijwillig veroordeelden. De verdere kosten
zowel van de schout als van de vorster kwamen ten laste van de heer
van Oirschot en het bezit van de overledene. Ook voor dit bezit van
Denis stelde Franck Pauwels zich borg. Het betrof de roerende en
onroerende goederen die in het huis waren en alles wat zich op zijn
akkers of groesvelden bevond, zodanig dat de oogstgewassen in
stand werden gehouden. Die moesten t.z.t. in de schuur worden opgeslagen ten behoeve van de heer van Oirschot, dan wel diens
schout of iemand anders door de heer aan te wijzen. Niets van het
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bezit van de overledene mocht worden achtergehouden als daarvoor
geen toestemming was verkregen van de heer of van de schout. De
inbeslagname op dit bezit bleef gehandhaafd, dit ‘om dieven uit het
bezit te houden en het sterfhuis daarvoor verder te ontlasten’.
Ook in het geval van Denis Jan Denissen is dus duidelijk geprobeerd
om het met de overheid op een akkoord te gooien om de schande af
te zwakken door de verhanging op de wanhoopsdaad van een zieke
te laten lijken.
Hanneke van den Bogaart-Vugts, hbogaartvugts@zonnet.nl
(met dank aan Jan Toirkens voor zijn regesten van het Rechterlijke
Archief van Oirschot).

Wordt vervolgd
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