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Straten: Evacuatie, Razzia en Bevrijding (deel 2)
De razzia
En toen kwam 13 oktober. Op die dag en later werd er door de
Duitsers een grote razzia gehouden omdat ze arbeidskrachten nodig hadden om voor hen verschillende werkzaamheden te verrichten. Daar een deel van Oirschot, waaronder ook Straten, verlaten
was en er dus niks te halen viel, wisten ze nu zelfs de achterste huizen van het Laageind te vinden. Het trof dat er op dat moment bij
ons iemand op het dak zat, die de Duitsers aan zag komen en de
mensen beneden kon waarschuwen. Verschillende personen namen die waarschuwing ter harte en verdwenen uit het zicht. Anderen bleven gewoon afwachten en dat werd hen fataal. Ze werden
meteen ingelijfd. Ook werden de huizen doorzocht op verstekelingen. Daarbij had bijv. de jonge Sjef van Esch (de latere missionaris)
geluk. Hij was ons huis binnengelopen en in de goei kamer in een
bed gekropen, diep onder de dekens. Het was aan de tegenwoordigheid van geest van Moeder den Ouden – die de Duitsers op hun
speurtocht begeleidde – te danken, dat hij niet gesnapt werd. Toen
ze de deur van de slaapkamer, waar Sjef lag, opende en de verstekeling zag liggen, verklaarde ze in haar beste Duits: “und hier slaapt
grootmoeder!”
En daar namen de Duitsers - die grootmoeder niet wilde storen –
genoegen mee. Zijn broers Harrie en Fried hadden minder geluk. Zij
waren wel bij de ingelijfden. Fried was de contactpersoon tussen
het verzet en de verborgen vliegeniers in de Mortelen. Andere
jonge mannen uit de buurt, jonge evacués en zelfs onderduikers,
waren ook bij de slachtoffers. Al met al hadden de Duitsers een
goede slag geslagen bij die zeven boerderijen op het Laageind.
Onder begeleiding van één enkele soldaat met een geweer werden
ze naar de Stratense school gedirigeerd. ”Heel braaf “– zoals een
slachtoffer vertelde – “liepen we - zo’n 17 tot 19 jonge mannen voor die ene soldaat uit. Er was ons verteld dat we voor hen moesten werken, maar dat we daarvoor kost en loon kregen. Echter ….,
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als er iemand ontsnapte en weer gevonden werd, zou hij doodgeschoten worden. Werd die persoon niet meer gesnapt, dan zouden
twee anderen doodgeschoten worden. Vandaar dat wij daar zo
braaf liepen”.
Klaarblijkelijk hadden de Duitsers aan de Oirschotse mannen niet
genoeg, want ook in Lennisheuvel werden mannen opgepakt en
naar Straten gedirigeerd. Daarbij verscheidene Oirschotse evacués,
zoals Harrie van Oirschot (het Moleneind) en Piet Versteden (de
Bleek).
Al die mannen werden dus ondergebracht in de Stratense school.
Van daaruit moesten ze elke dag onder toezicht van de Duitsers
karweien opknappen, zoals schuilkelders graven, hout kappen, hele
bomen omkappen om een vrij schootsveld te krijgen, vooral naar
het station van Best, voer voor de paarden verzamelen enz. Ook
moest er altijd een groep bij de school blijven om te corveeën.
Waren de legerbazen dikwijls grimmig, volgens getuigen waren
verscheidene van de gewone soldaten de hele oorlog ook kotsbeu.
Er zijn ook geen represailles gekomen, waarmee eerder gedreigd
was - als er iemand ontsnapte of zich onttrok aan het werk.
De bevrijding
Maar eerst nog de derde evacuatie:
In de loop van oktober verplaatste de achterhoede van het Duitse
front zich dus meer terug naar het noorden, tot op het Laageind.
Op een dag, zo rond 20 oktober, werden er bij de drie bewuste
boerderijen (hoek Lopensestraat/ Termeidensteeg) enkele kanonnen verspreid opgesteld. Allemaal gericht op strategische punten.
De meeste bewoners, maar zeker alle evacués moesten het veld
ruimen om plaats te maken voor de Duitsers. Enkele bewoners
mochten blijven. Bij ons waren dat onze vader en Driek Veraa met
zijn vrouw Frieda. Ons huis werd in beslag genomen, waarop zo’n
hoge pief er zijn intrek nam. Zelfs ons moeder moest met haar zeven kinderen – allemaal onder de tien jaar – het huis uit.
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Waar trokken al die verdreven gezinnen nu naar toe? De meeste
Bestse families, die hun boeltje voor de tweede keer moesten pakken, trokken weer verder naar het noorden. Ze zijn vooral terecht
gekomen in Esch, Haaren of Moergestel, waar sommigen nog door
oorlogsgevechten benauwde tijden hebben meegemaakt. Maar
anderen, zoals de Oirschotse middenstanders, trokken richting de
Notel - nu Schansstraat- waar ze nog voor een paar dagen onderdak hebben gevonden. Immers, de bewoners uit die straat hebben
nooit hun huis uit gehoeven. Ook ons moeder trok naar de Notel,
waar haar moeder toentertijd nog woonde.
Nu volgden een paar chaotische dagen van zich terugtrekkende
Duitsers door de tegenwoordige Lopensestraat richting Boxtel.
Zelfs de dwangarbeiders uit de Stratense school – die ondanks de
chaos niet waren ontsnapt- werden meegenomen. Ook nu weer
merkten de achterblijvende bewoners dat sommige Duitse soldaten die hele oorlog beu waren. “Zelfs degenen die de kanonnen
moesten bedienen, schoten niet meer op overvliegende geallieerde
vliegtuigen”, aldus een getuige.
Gelukkig heeft dat maar een paar dagen geduurd en toen was Oirschot, dus ook Straten, vrij van Duitsers.
24 oktober 1944 Oirschot officieel bevrijd.
Op foto’s en filmbeelden zie je altijd binnentrekkende bevrijders,
toegejuicht door een grote feestende menigte.
Zo niet in Straten. Er was niemand om te juichen en te feesten.
Alleen de familie van Kessel heeft onze bevrijders over de Bestseweg richting Oirschot zien trekken. Veel Stratense bewoners hebben op hun evacuatieadres nog enkele spannende oorlogsdagen
meegemaakt, waarbij de vrouw van Jan van Kronenburg uit de
buurt van de Antoniuskapel nog - getroffen door granaatscherven –
om het leven is gekomen.
Eind oktober en rond Allerheiligen kwamen de meeste bewoners
weer terug in Straten en wat ze thuis aantroffen was niet om te
juichen of te feesten. Het hele huis overhoop. Een verschrikkelijke
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rommel in en om het huis. De voorraadkasten en de kelder geplunderd. De bedden vies, soms bebloed. Bebloed stro in de kamers,
waar waarschijnlijk gewonden gelegen hadden. Soms varkens en
kippen weg. Nog resten van geslachte dieren in huis enz. enz.
Ook was er rond de kapel veel kapot oorlogsmateriaal achtergebleven. Dat werd dus werken: ruimen, poetsen en op het land werken
in plaats van bevrijdingsfeestjes. Nee, geen bevrijdingsfeesten in
Straten.
Alhoewel…alhoewel…
Driek Veraa, die bij ons geëvacueerd was en met zijn vrouw en onze vader had mogen blijven toen iedereen moest vertrekken, vertelde me het volgende:
“Toen tenslotte ook de laatste Duitsers het huis en de buurt verlaten hadden met medeneming van het meeste oorlogsmateriaal en
we een hele dag geen Duitser meer op het Laageind gezien hadden, dachten we bevrijd te zijn. En dat moest natuurlijk gevierd
worden. Bijvoorbeeld door een goed en lekker etentje. Dus werd
het laatste restje gerookte varkensham uit de schouw gehaald, dat
speciaal voor deze dag bewaard was. Ook werd er ‘ne goeie pot
koffie bij gezet van echte koffiebonen. Ook door jullie vader opzij
gelegd voor als we bevrijd zouden zijn. Vers gebakken brood er bij
en ons feestmaal ter ere van de bevrijding kon beginnen.
Maar amper zaten we aan ons bevrijdingsmaal of daar kwamen,
met veel herrie, een paar gewapende Duitsers door de achterdeur
binnen vallen. Strontzat! Waren nuchtere Duitsers met geweren in
die tijd al iets waar je voor aan de kant ging, zatte Duitsers met
geweren die dreigend onze kant op wezen, waren levensgevaarlijk.
En toen ze ‘n beweging maakten met hun geweren, begrepen we
dat meteen en vlogen we – ontzettend geschrokken – alle drie van
onze stoelen, die prompt in gebruik werden genomen door de
Duitsers.
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Ik heb al die vier oorlogsjaren niet zo’n schrik gehad als toen die
avond. En zo konden we, wit van schrik, alle drie toekijken hoe ons
lekkere bevrijdingsmaal onder onze ogen verdween in de magen
van die zatte Duitsers.
En een lol dat ze hadden! Dat was nog extra erg.
Toen ze hun buiken vol gevreten hadden, vertrokken ze met evenveel herrie als ze gekomen waren. Zodoende was ons bevrijdingsmaaltje verdwenen in de verkeerde magen”.
Clari van Esch-van Hout

Met dank aan al de vertellers.
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“Orskot Op-in”
Een stukje levensverhaal van Roosendaal naar Oirschot
(1943 – 1953) (deel 2)
De zomer van 1947 was zó droog, dat het waterpeil in de grachten
van de Weijers tot op de bodem was opgedroogd. Het is tevens een
prima eikeljaar. De geraapte eikels kan ik goed verkopen voor een
zakcentje voor de Oirschotse Kermis. Na deze periode word ik pas
echt een Orskots menneke. Mijn eerste onderwijzer was ‘mister’
van Almen. In die tijd liepen alle kinderen naar school. Niemand
had een fiets en alle kinderen kwamen in de looppas naar school.
Centraal punt was de jongensschool aan de Spoordonkseweg, de
school van mister Schreurs. Ik herinner me nog wel een paar namen: Juffrouw de Vogt, Bogmans, P. v.d. Sanden en dan ook Van
Almen.
Boven het schoolplein hing steeds een
grijze stoffige mist,
opgeroerd door die
spelende kinderen op
de losse sintels. Als
favoriete spellen herinner ik me: scharen,
hakmes- lepel- of
scheer en bokspringen. We maakten
altijd een “honk”,
een “buut”, waar je je moest melden.
Na schooltijd ging je weer in looppas naar huis toe. Mijn weg gaat
altijd door het ‘Noyenstraatje’. Dikwijls kan je daar in de beukenhaag een meikever of mulder vangen met wat blad erbij in een luciferdoosje, en je had weer een speeltje.
________________________________________________________________9

Geld om een ijsje te kopen bij bakkerij Nuijens hadden we meestal
niet, misschien bij Jan van Zeeland een paar toverballen of riemdrop.
Hoe mijn schooldag begint? Hoe laat ik opstond weet ik niet meer.
Dan aankleden, ontbijten, brood voor tussen de middag tussen
mijn jas geduwd en weg. Bij de hoofdpoort de Weijers uit, langs
Raaijmakers en de “maast” van Willem de Bie. Verder de familie
Berben en Van Lijsdonk. Wat verder de boerderij van Drieka Snelders en de familie Smeets, ofwel “Den Tu”. Smeets heeft een bezemfabriekje opgezet. Weer wat verder langs Nolleke de Kuijper,
een grote bekende in de postduivensport. Hij woont ongeveer tegenover familie Van de Pol, ook een duivenmelker.

Zo nader ik langzaam de houten brug over het kanaal [een noodbrug].
En vergeet niet het oude betonnen wielerbaantje wat daar eens
lag. Daarna naar beneden de Molenstraat in, maar eerst nog langs
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familie Termeer en de leerlooierij. Ik loop langs groenteboer
Preenen en huize De Groenberg richting Protestantse kerk aan het
Vrijthof. Bij het Vrijthof bel ik aan bij mej. C. de Kroon. Zij is die oude mejuffrouw die wij bij boer Van de Ven hebben leren kennen. Zij
had mijn vader wat dingetjes gegeven om tijdelijk te bewaren. Zij
zelf kon niet verder en ging terug naar het Gasthuis. Nadat zij na de
evacuatie de spulletjes weer van vader had teruggekregen, bleef
dat contact met haar. Dat is jaren gebleven. Voor mij van groot
belang, omdat zij voor mij het lunchpunt in de middagpauze is gebleven, waar ik enige jaren mijn boterham kon op eten in de
schoolpauzes.
Mejuffrouw de Kroon, was een bijzonder mens. Ongetrouwd, een
nazaat uit een notarisfamilie, kon goed zingen, was in het Frans
opgevoed, speelde piano en bezat mooie spullen. Ze liep in oude
kleren, herstelde zelf haar wollen kousen en droeg thuis steeds
klompen. ’s Middags, wanneer ze boodschappen ging doen, kleedde zij zich correct. In de winter had ze zelden meer verwarming dan
de plattebuiskachel in de keuken, misschien dat ze daardoor heel
krom liep. In de winter, wanneer ik dan mijn boterham opat, hield
ik voor de kou steeds mijn jas aan.
Wanneer ik verder liep, passeerde ik eerste ‘De Zwaan’, de kerk en
bakkerij Nuijens. Via het Noyenstraatje en Kees van Cassen kwam
ik op school aan. De weg naar huis was weer dezelfde als die van
vanochtend. School uit met wat medemakkers Hans Meijs, Jan
Nuijens, Toon Beijsens, Han Roelvink, Adriaan Berben, Dick van de
Heuvel … naar huis toe. Meestal deed ik er wat langer over dan in
de ochtend, soms ook langs familie Welvaarts, ‘Rooi Kee’ en
Kemps. Eenmaal weer thuis, ging ik daarna naar boer Raaijmakers.
Het gaat zelfs zo ver dat ik help met eenvoudige werkzaamheden
op het land, zoals wieden, koren binden, zelfs een ‘eigen’ koe
wordt me toegewezen om te melken.
De jongste van Raaijmakers is Cisca, we spelen vaak. Ik doe mee
met het dorsen en zit mee om vier uur aan de “koffie”, ik word
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steeds erbij betrokken. Van de jongens leer ik “veultjes zuuken”,
maar in een boom klimmen heb ik nooit geleerd. Menig vogelei heb
ik uitgeblazen en opgehangen. Fraai was dat niet, maar van die
eitjes kon je wel mooie slingers maken. Met alle familieleden kon ik
goed opschieten, zoals Jantje de Boer en Mina, zijn vrouw, en de
kinderen Kee, Dorres, Miet, Anneke, Toon, Piet en Cisca.
Ik weet nog goed: Mina, de moeder, was echt stokdoof en van
hoorapparaten had men hier nog nauwelijks gehoord. Mina had
het advies gekregen om voor hulp naar Rotterdam te gaan. Dat was
al een heel avontuur, maar toen ze van de reis terugkwam [met
een gehoorapparaat – red.] bleek dat er een nieuwe wereld was
opengegaan. Ze hoorde en verstond haar kinderen weer en alle
geluiden van de boerderij.
Omdat ik de jongste was van onze familie, moest ik me vaak alleen
bezighouden. Ik maakte fluitjes van roggestengels en takjes van de
lijsterbes. Van een eikel een pijpje en met een klabots kon je goed
elzenproppen schieten.
We hadden niet alleen postduiven op ons eiland, maar meerdere
kippen konden vrij rondlopen. Een fiere haan zorgde zo nu en dan
voor uitbreiding van het pluimvee.
Enige tamme vogels ontbraken ook niet in de verzameling.
Een uit het nest gevallen ekster werd ook gered. Voedsel in combinatie met eierpoeder deed hem goed en hij knapte snel op. Tam en
gewend aan zijn luxe leventje kuierde hij rustig rond, totdat hij een
kloek met kuikens te dicht naderde en de kloek in aanval over ging
om haar kuikens te verdedigen.
De ekster keerde zich meteen op zijn rug met pootjes omhoog. De
kloek zag dit kennelijk direct als overwinning en stopte de aanval.
Een jonge ransuil viel eens uit zijn nest en plofte via een tak in de
gracht. Ik viste hem uit het water, zette hem in een doos en ver12________________________________________________________________

zorgde hem enige tijd met muizen. Hij kwam de ramp te boven en
met hulp van zijn ouders ontdekte hij snel zijn vrijheid. Ook met
een tamme kauw werd ik goede maatjes.
Net buiten de Weijers begint het gebied van de Witte Bergen. Ik
kende er zowat elke vliegden. Mooie bomen die zichzelf hebben
uitgezaaid. Een heerlijk gebied, dat vroeger van de ‘Don Bosco
Stichting’ was. Het bestond niet alleen uit mooie natuur, maar ook
een fraaie kapel, een woonhuis en enkele barakken hoorden erbij,
waarin jeugd kon logeren. De Oirschots Verkennersgroep o.l.v.
Hendrik Scheepens heeft daar meermalen een weekend doorgebracht. Ik was toen ook verkenner. In die tijd kwamen er weinig
bezoekers. Het was het gebied voor heidevogels zoals wulpen. Die
waren er veel. Prachtig vond ik hun “jodelende” roep. Ook de weilanden waren goed bewoond door kieviten. Wulpen houden je
voor de gek, het zijn ‘kulders’. Een bijzondere gevleugelde gast is
de nachtzwaluw. Ik vond hem altijd mysterieus, je zag hem zelden
en zijn klagend avondgeluid was ook moeilijk te horen. Hij vliegt als
een soort schim en als hij rust op een tak, zit hij in de lengte op de
tak.
Hoe precies de ‘Don Bosco Stichting’ is ontstaan is mij niet bekend.
Na de bevrijding is alles in stilte verdwenen en overgegaan in militair terrein. De militaire legerplaats heeft een groot deel van het
gebied opgeslokt. De vogeldichtheid is flink teruggegaan.
Ik noem nog een paar Oirschots dialectische vogelnamen, zoals:
biebijter
= koolmees
grünsel
= groenling
klamp
= sperwer
skrijverke
= geelgors
wiewouw
= wielewaal
blauwpieper = roodstaart.
Stropen werd in die tijd ook volop gedaan. Niet zelden hoorde je in
die tijd ergens een jachtgeweer afgaan. Vaak werd dan een lichtbak
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gebruikt om het konijn of de haas in het felle licht te zetten om
daarmee het dier te verblinden en af te schieten. Toegestaan was
dat niet. Strikken zetten boven een hazenpaadje was ook vaak een
geliefd gebruik.
Aan de heikant ontbrak het vaak aan elektriciteit. Een bijna niet
denkbaar gemis. Het is een enorme omwenteling, als elektriciteit
wordt doorgetrokken en de olielampen kunnen worden afgeschaft.
Veelal hingen ze boven de tafel of waren op een manier aan de
muur bevestigd: het was de vanouds bekende verlichting. Je liep
door het huis of de boerderij met petroleumlamp. Maar nu hoefde
“Kees Olie” geen olie meer te leveren.
Bij de Heuvelse brug lag ooit een veerpont van olievaten. Dit kapseisde eens en daar is nog een dode bij te betreuren geweest. Tussen Tilburg en Eindhoven werd een busdienst onderhouden door
een truck met aanhanger van de vervoersdienst ‘Vitesse’ met o.a.
Jo van Nistelrooij als chauffeur. Een conductrice verzorgde de
plaatsbewijzen. Ik herinner me ook nog een bekende motorrijder:
op zijn Norton. Hij was bekend als Slappe Hein.
Als je al foto’s maakte, kon je het rolletje inleveren bij ‘Apotheek
Anna Donkers’, om na enige dagen de foto’s daar weer op te halen.
Klaas Smits was niet alleen een bekend broodbakker, maar ook de
keeper van hockeyclub OHC-1. Dré Smeijers kenden we als kruidenier, maar op een dag introduceerde hij ook een gemotoriseerde
ijscowagen. IJs konden we toen al kopen bij de bakkers Nuijens en
Den Ouden. Bekend was dierenarts dr. Roelvink en de artsen
Scholman en Hagemeijer. Van de heren pastores kunnen pastoor
De Vries en Kapelaan van Gestel genoemd worden. De heer E. Steger was de burgemeester die graag rondfietste om te zien hoe
mooi Oirschot er wel uitzag. Meeuwis meubelen en De Meeuw
wagenfabriek zijn twee van de velen ondernemers die Oirschot
kent. Het zijn zo maar enkele namen die bij Oirschot horen.
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Nu wonen de paters van Montfortanen niet meer in Oirschot, maar
ze waren jarenlang een zeer bekende gerespecteerde groep. Het
‘Paterskuiltje’ herinnert er nog
steeds aan. Laat ik ook zeker niet
vooral de scholen vergeten waarin
de zusters een zeer belangrijke rol
opeisten.

Bakkerij Nuijens

Het is 1950 wanneer wij een huurhuis in Oirschot krijgen toegewezen. Het is Dr. Feijstraat 36. Het is voor ons allen een stuk gemakkelijker. Eerst met de fiets naar de HBS in Boxtel en later ook met de
fiets naar het St. Joriscollege in Eindhoven, altijd in groepsverband.
Dat duurt dan tot 1953 en van vrienden in het prettige Oirschot
afscheid neem in verband met onze verhuizing naar Eindhoven.
Maar … in 1971 ben ik teruggekomen.
Frits Wijn

________________________________________________________________15

De grondcijnzen van de heer van Oirschot (deel 1)
1. Inleiding
Een onverwachte vondst van een oud cijnsboek van Oirschot in het
familiearchief Van Ursel in Brussel leidde tot een speurtocht naar
de geschiedenis van die grondcijnzen.1 Grondcijnzen waren jaarlijkse betalingen die gedaan werden aan de heer voor het recht een
stuk grond te gebruiken; later werden deze bedragen betaald door
de eigenaar van het perceel. In dit artikel doen we verslag van onze
speurtocht naar de herkomst van dit pakket cijnzen en van wat het
ons leert over de geschiedenis van Oirschot. 2
2. De achtergrond van het gevonden cijnsboek
We bespreken nu eerst de achtergrond van het gevonden cijnsboek. Die achtergrond kon opgehelderd worden met behulp van de
cijnsboeken van de heer van Oirschot en de rekeningen van de
rentmeesters van de hertog van Brabant.3
2.1 Informatie uit de cijnsboeken
De aanhef van het gevonden cijnsboek van Oirschot luidt als volgt:4
Dits den chyns heren Jans van Elderen, ridder, hem verschynende in
der vryheyt van Oirschot altyt op Sunte Huybrechts dach bisscop,
ende dit boeck gherenoveert by my Cornelis Smeeds tot Oerschot
anno XVC ende sesse ende tweyntich.
____________________
1

Met dank aan Karel Leenders en Wim van Hout die me attendeerden op stukken uit
Moergestel en Tilburg in het rijksarchief in Brussel: ARAB, Toegang T 463, Archief van de
graaf van Ursel, inv. nrs. L1499-L1539. Het cijnsboek uit Oirschot is niet afzonderlijk geïnventariseerd en bevindt zich tussen de Tilburgse stukken, inv. nr. L1524. Ook wil ik Bas
Aarts en Karel Leenders bedanken voor hun nuttige commentaren op een eerdere versie
van dit artikel.
2 Van Asseldonk, ‘De verdeling’.
3 BHIC, Toegang 300, Archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nrs. 5-8; ARAB, ARK, Toegang I 002, inv. nrs. 5232-5436.
4 ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524, fol. 1.
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De cijnsdatum Sint-Hubertusdag is een indicatie voor de herkomst
van deze cijnzen. Op dezelfde dag werden in Oirschot immers ook
door de hertog van Brabant en de heer van Oirschot cijnzen geïnd.5
In het cijnsboek uit 1526 dat we in het archief van de familie Van
Ursel aantroffen, wordt vermeld dat de hertog van Brabant aan Jan
van Elderen jaarlijks een bedrag van 27 oude groten en 4 ½ hoenderen [groten en hoenders zijn oude munteenheden, red.] betaalt
uit de gemeenschappelijke cijns te Oirschot.6 In de cijnsboeken van
de heer van Oirschot die bewaard worden in ‘s-Hertogenbosch,
staat dat de hertog van Brabant ook een bedrag betaalde aan de
heer van Oirschot, en wel 54 oude groten en 9 hoenderen.7 Dat is
precies het dubbele. Dat kan met een samengesteld getal geen
toeval zijn. Ooit vormden deze twee pakketten cijnzen kennelijk
samen één geheel.
Als we de twee bedragen optellen dan krijgen we 91 oude groten
en 13 ½ hoenderen. Nu is het onmogelijk om 13 ½ levende hoenderen te leveren. De hoenderen zouden dan betaald moeten zijn in
geld. Maar in dat geval heeft het weinig zin om de betaling in
hoenderen vast te stellen. We moeten er dus rekening mee houden
dat de hertog aanvankelijk een bedrag in hele hoenderen aan de
heer betaalde; het meest voor de hand liggend is 108 oude groten
en 18 hoenderen. Het probleem is dat dan niet duidelijk is waar het
resterende een vierde deel gebleven is. Heeft de hertog van Brabant een vierde deel afgelost?
___________________
5

Voor de cijnsdatum van de hertog van Brabant in Oirschot zie: ARAB, ARK, inv. nr. 45038
d.d. 1340, fol. 65v: census domini ducis in Oerscot in die beati Huberti. Voor de cijnsdatum
van de heer van Oirschot zie: BHIC, Toegang 300, Archief van de heerlijkheid Oirschot, inv.
nr. 6.bis d.d. 1715-1780, fol. 1: welcken jaerlijcx geheven en betaelt behoeren te werden in
der vrijheijt en heerlijckheijt voors(creven) op St. Huybrechs dagh.
6 ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524, fol. 40v: myn heer
van Brabant gelt joncker Jannen van Elderen (..) vuten gemeynen chys tot Oerschot, XXVII
au groet ende IIII ½ hoen.
7 BHIC, Toegang 300, inv. nr. 6.bis, fol. 63. Er staat bij: dezen chijns blijckt bij seecker oudt
boeck tot den jaere 1592 consecutivelijck betaelt te sijn.
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Op een gegeven moment werd een deel van het pakket cijnzen van
de heer van Oirschot afgesplitst. Bij die gelegenheid werden de
ontvangsten van de hertog verdeeld. De volgende vragen zijn nu:
1. Wanneer en onder welke omstandigheden ontstond de jaarlijkse betaling door de hertog van Brabant aan de heer van Oirschot?
2. Wanneer en onder welke omstandigheden vond daarna de
splitsing van het pakket cijnzen van de heer van Oirschot plaats,
waarbij het bedrag dat van de hertog van Brabant ontvangen
werd, over de twee delen verdeeld werd?
De eerste vraag zullen we in een afzonderlijk artikel beantwoorden.8 We beantwoorden nu de tweede vraag betreffende de splitsing van het pakket cijnzen van de heer van Oirschot. In het cijnsboek van 1526 worden bij het bedrag dat van de hertog van Brabant ontvangen werd, twee lieden vermeld die dat bedrag vóór Jan
van Elderen ontvingen: Philip Hinckaert en daarvoor Willem Hinckaert.9 We weten dus dat de hertog van Brabant elk jaar een bedrag betaalde aan Jan van Elderen en eerder aan Jans voorgangers.
Zouden eerdere eigenaren van dit pakket cijnzen daarom genoemd
worden in de rekeningen van de Bossche rentmeester van de Hertog van Brabant, die in Brussel bewaard worden, met name bij de
uitgaven?
2.2
Informatie uit de rekeningen van de rentmeesters
Dat viel in eerste instantie een beetje tegen. De oudste vermelding
heeft betrekking op Jan van Elderen.10 De rekening vermeldt dat
heer Jan van Elderen, ridder, beweert elk jaar op Sint-Hubertusdag
27 oude groten en 4 ½ hoenderen van de hertog van Brabant te
beuren.
_____________________________
8

Van Asseldonk, ‘De verdeling’.
ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524, fol. 40v.
10 ARAB, ARK, inv. nr. 5348, rekening van 1530-1531, fol. 65.
9
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De Bossche rentmeester van de hertog, Goyart van Eyck, weigerde
echter dit bedrag aan Jan of aan diens rentmeester Cornelis
Smeeds te voldoen, omdat hij in oudere rekeningen die betaling
nergens aantrof. Heer Jan van Elderen liet het er niet bij zitten en
stuurde Cornelis Smeeds met de nodige stukken naar de rekenkamer van de hertog in Brussel. De rekenkamer gaf vervolgens een
brief mee voor Goyart van Eyck, met het bevel dit bedrag voortaan
jaarlijks te voldoen en om ook het achterstallige bedrag te betalen.
Vanaf Sint-Hubertusdag 1528 werd dit bedrag aan Jan van Elderen
betaald (voor een transcriptie van dit bericht, zie annex 1). In latere
rekeningen worden wel opvolgers van Jan van Elderen vermeld,
maar wat betreft de oudere geschiedenis van dit pakket cijnzen
leek dit spoor dood te lopen.
Een blik op de inkomsten van de Bossche rentmeester, leverde onverwacht nieuwe gegevens op. Onder de inkomsten staat in de
rekening van 1404-1405 vermeld:11
Eerst van tsynsen (..) Van Oirscot (..) die vallen Sunte Hubrechs dage
in november (..) voir tshertogen deel (..), want die heer van Perwys
ende van Petersem deylen dair metten hertoge in den ghemeynen
cens.
Hier worden drie cijnsheffers in één regel samen genoemd: de heer
van Perwijs, de heer van Petershem en de hertog van Brabant.12
Deze drie heren deelden de Oirschotse gemeenschappelijke cijns
die op Sint-Hubertusdag betaald werd. De heer van Petershem was
heer van Oirschot. Zou de heer van Perwijs dan de voorganger zijn
van Jan van Elderen? Om dat vermoeden te staven werden de inkomsten vermeld in de opeenvolgende rekeningen van de rentmeesters doorgenomen.
____________________________
11
12

ARAB, ARK, Inv. nr. 5233, rekening van 1404-1405, fol. 1.
Voor de heer van Petershem zie Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 66-71.
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Om dat vermoeden te staven werden de inkomsten vermeld in de
opeenvolgende rekeningen van de rentmeesters doorgenomen.
Inderdaad wordt in de rekening van 1473-1474 Willem van Hinckaert vermeld als opvolger van de heer van Perwijs.13 Hiermee hebben we de aansluiting met het cijnsboek van Jan van Elderen gevonden. Verderop in dit artikel een afzonderljke publicatie gaan we
dieper in op de opeenvolgende eigenaren van dit pakket cijnzen.
In de oudste bewaard gebleven rekening van de Bossche rentmeester van 1340 staat bij de Oirschotse cijnzen de aantekening pro parte ducis, ofwel ‘ofwel voor het deel van de hertog’. Die vermelding
plaatste me indertijd voor een raadsel.14 Behalve in Oirschot deelde
de hertog van Brabant ook in Hilvarenbeek, Eindhoven, Vessem,
Wintelre, Bakel en Deurne zijn cijnzen met een andere heer. In die
plaatsen zijn de inkomsten van rentmeester Tielman de helft van
de bedragen die in het cijnsboek genoemd worden. Kennelijk werd
de cijns geïnd, werd de helft van het opgehaalde bedrag op het
einde van de dag overhandigd aan de rentmeester van de andere
halfheer en noteerde Tielman in zijn rekening de opbrengst van de
helft die aan de hertog van Brabant toekwam. Maar voor Oirschot
gaat dit niet op. Daar noteerde Tielman niet de helft van de opbrengst van de cijnzen in zijn rekening, maar het hele bedrag.15 De
gevonden cijnsboeken van de heer van Oirschot lossen dit raadsel
nu op. De hertog en de heer van Oirschot spraken niet af om de
opbrengst van de cijnzen samen te delen, maar splitsten op een
gegeven moment het pakket cijnzen en ieder nam zijn deel.

______________________
13

ARAB, ARK, Inv. nr. 5288, rekening van 1473-1474, fol. 1v.
Van Asseldonk, ‘Census domini ducis’, 79.
15 Van Asseldonk, ’s Hertogs tienduizend bunders, hfdstk 3, de rekening van rentmeester
Tielman. Te raadplegen op www.oudzijtaart.nl. Andersoortige munten rekende Tielman
om in nieuwe penningen en kapoenen in hoenderen.
14
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Tabel 1. Inkomsten van cijnzen van de hertog van Brabant in Oirschot in 1340
Oirschot
Oude penningen
Nieuwe penningen

Cijnsboek fol. 1-2v
en fol. 66-72v
708,5
10.714,00

Rekening Tielman (pro
parte ducis)
704
11.040,00

Dat er desondanks in de rekeningen die vanaf 1403 bewaard zijn bij
de Oirschotse cijnzen voer tshertogen deel bijgeschreven werd,
zorgde op een gegeven moment voor verwarring. In de rekening
van de rentmeester van 1471-1472 staat in de marge geschreven
dat deze aantekening in de volgende rekening uitgelegd moet worden.16 Die uitleg volgt twee jaar later. In die rekening wordt Willem
Hinckaert voor het eerst genoemd. 17 Er staat:
Want Gerit van der Aa houdende is geweest en nu Willem
Hinckaert heeft, dat van den heer van Petershem gecomen is.
Ende die selve van Petershem aldaer mitten hertoge deylen in
de gemeyne chynsen.
Er staat dat de cijnzen die Willem Hinckaert in Oirschot int, afkomstig zijn van de heer van Petershem (die heer van Oirschot was) en
dat deze cijnzen gedeeld worden met de hertog van Brabant. Kennelijk probeerde Hinckaert voordeel uit de situatie te halen, want
wat er staat is niet waar. De rentmeester had zijn twijfels, want hij
schrijft in de marge dat beter verklaard moet worden wat dit betekent.18
___________________________
16

ARAB, ARK, Inv. nr. 5286, rekening van 1471-1472, fol. 1v: Sy dlangaige [= aantekening]
hier af vercleert in alsulken formen dat men dit bat (= beter moege verstaen. Gelast in de
navolgende rek(ening).
17 ARAB, ARK, Inv. nr. 5288, rekening van 1473-1474, fol. 1v.
18 Ende bat (=beter) verclaert wat het wilt wesen.
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In een andere hand is er bij geschreven dat die uitleg in de volgende rekening gegeven is.19 Willem Hinckaert overhandigde ondertussen zijn cijnsboeken en oorkonden die nieuw licht op de zaak wierpen.20 De informatie van Willem en de interpretatie van de rentmeester zijn, verkort en omgezet naar modern Nederlands als
volgt: (Voor een transcriptie zie annex 2.)
In eerste instantie deelde Willem Hinckaert het volgende mee:
Hij deelt in de gemeenschappelijke cijnzen van Oirschot met de
hertog van Brabant. Het deel van Willem is afkomstig van de
heer van Petershem.
De aanvullende gegevens uit de stukken die Willem Hinckaert
overhandigde zijn:
De rentmeester van de hertog betaalt aan Willem Hinckaert
vanaf zeer oude tijden jaarlijks op Sint-Hubertusdag een grondcijns van 27 oude groten en 4 hoenderen, zoals blijkt uit de
cijnsboeken van Willem. Dit bedrag is door de rentmeester van
de hertog altijd betaald aan Willem en zijn voorgangers. Het
deel van Willem Hinckaert en zijn rechten op de cijnzen zijn afkomstig van wijlen heer Willem van den Bossche. Van hem gingen deze cijnzen over naar Dirck van Horne, heer van Perwijs en
van Duffel, die de cijnzen in 1376 verkocht aan heer Willem van
der Aa, ridder, samen met de houtschat enz. De afstammelingen
van heer Willem van der Aa hebben de brieven overgedragen
aan Willem Hinckaert.
_____________________________
19
20

Gedaen in de navolgende rekening.
ARAB, ARK, Inv. nr. 5288, rekening van 1473-1474, fol. 1v.
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De interpretatie van de rentmeester:
Hieruit blijkt dat de heer van Petershem een deel van zijn cijnzen
te Oirschot verkocht heeft aan Willem van der Aa en dat deel is
nu van Willem Hinckaert. Omdat de heer van Petershem zijn
Oirschotse cijnzen alleen beurt en geen deel van de hertog ontvangt, mag deze aantekening voortaan weggelaten worden.
In de volgende rekeningen wordt de aantekening voir tshertogen
deel dan ook niet meer vermeld. De interpretatie van de rentmeester is overigens niet helemaal correct, omdat Willem Hinckaert tegenstrijdige informatie aanleverde. Eerst loog Hinckaert dat hij zijn
cijnzen van de heer van Petershem verwierf. Uit de overgeleverde
stukken bleek vervolgens dat hij de cijnzen van de afstammelingen
van Willem van der Aa verkreeg.
Willem van der Aa had de cijnzen gekocht van de heer van Perwijs,
die de cijnzen op zijn beurt had verworven van heer Willem van
den Bossche. In het volgende artikel zal worden toegelicht dat Willem van Den Bossche tussen 1303 en 1320 een deel van de cijnzen
kocht van de in geldnood verkerende plaatselijke halfheer Wouter
van Oirschot. Wouter hield een ander deel van de cijnzen zelf. Het
deel dat hij zelf hield kwam later terecht bij de opeenvolgende heren van Oirschot, waaronder de Van Petershems.21
3. Analyse van de cijnzen van de heer van Oirschot
Voordat we de cijnzen analyseren verdient één cijns wat uitleg. In
het cijnsboek van de heer van Oirschot van 1715 wordt vermeldt:
Heer Wouter Franchois van Hoensbroeck uijt sijne chijnsen tot Oirschot vervallende op S(in)te Huijbrechtsdagh, 13 ½ oude groten en
1 oude obool.22
______________________________________
21

Van Asseldonk, ‘De eigenaren’.
BHIC, Toegang 300, Archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 6.bis, fol. 30. 1 oude
groot = 9 oude penningen en 1 oude obool = ½ oude penning. Het bedrag komt dus overeen met 13 oude grote en 5 oude penningen.

22
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In het volgende artikel zal worden toegelicht dat Van Hoensbroeck
tussen 1652 en 1675 de Oirschotse cijnzen bezat die eerder van Jan
van Elderen waren.23 We vinden deze cijns dan ook terug in het
cijnsboek van Jan van Elderen uit 1526. Daar staat na de cijns die de
hertog van Brabant betaalde vermeld:24
Hier tegen gilt men wt desen chijsboeck mynen heren van
Petershem, 13 oude groten en 5 oude penningen.
Noch gilt men den erfgen(amen) Henrick Brants, 13 oude groten
en 3 oude penningen

De heren van Petershem bezaten de heerlijkheid Oirschot tussen
1353 en 1455.25 Henrick Brant wordt tussen 1356 en 1372 een aantal malen vermeld als schepen van Oirschot.26 Kennelijk is in de
tweede helft van de veertiende eeuw afgesproken dat de eigenaar
van het afgesplitste deel van de Oirschotse cijnzen bepaalde bedragen zou betalen aan de heer van Petershem en aan de erfgenamen
van Henrick Brant. We verwijderen deze bedragen uit de navolgende overzichten van cijnzen, omdat die van latere datum zijn.
3.1. Verdeling van de cijnsgoederen over verschillende locaties
In de cijnsboeken van de heer van Oirschot zijn de cijnzen gerangschikt per gehucht, herdgang of plaats. In de volgende tabel zijn de
in 1303-1320 verkochte cijnzen naast het niet verkochte deel gezet.27
_________________________________
24

Van Asseldonk, ‘De eigenaren’.
ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524, fol. 40v.
26 Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 69-71.
27 De 7 hoenderen van het niet verkochte deel zijn gelokaliseerd met behulp van de Oirschotse schepenprotocollen: 3 hoenderen werden betaald uit goed gelegen in Hedel, 2 in
Straten, 2 in Verrenbest. RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr.
129B fol. 255v d.d. 1522 januari 28; inv. nr. 131A fol. 105 d.d. 1529 maart 16; inv. nr. 138B
fol. 85v d.d. 1558 december 22; inv. nr. 139B fol. 4 d.d. 1562 januari 7; inv. nr. 147C fol.
356v d.d. 1613 oktober 29; inv. nr. 149C fol. 46 d.d. 1621 april 2; inv. nr. 150B fol. 186v
d.d 1625 december 22.
25
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De bedragen zijn omgerekend in oude groten.28 Voor de getallen in
tabel 2 geldt wat voorbehoud. Het deel dat verkocht werd kennen
we immers pas uit een cijnsboek uit 1526.29 Het oudst bekende
cijnsboek van het niet verkochte deel dateert uit 1715.30 Er kunnen
in beperkte mate cijnzen bijgekomen zijn of verloren gegaan.
Tabel 2. Heerlijke cijnzen in Oirschot gerangschikt per gehucht, alle
munten omgerekend naar oude groten
Locaties

Deel verkocht
aan Willem van
den Bossche

Deel dat Wouter
van Oirschot niet
verkocht

Totaal

(oude groten)

(oude groten)

(oude groten)

Verrenbest

28,6

-

28,6

Naastenbest

20,7

-

20,7

Aarle

16,6

7,1

23,7

Straten en Notel

33,1

24,2

57,3

7,9

4,8

12,7

Kerkhof
Spoordonk en
Boterwijk
Hedel en
Oudenhoven

62,2

63,1

125,3

8,5

27,4

1,5

3,6

Vessem en Beers

29,7

-

29,7

Hulsel
Betaald door de
hertog

12,0

-

12,0

29,3

58,5

249,9

188,7

Ameiden

Totaal

35,9
5,1

87,8
438,6

_________________________
28

Volgens de omrekeningstabel in het cijnsboek van 1526, ARAB, Toegang T 463, Archief
van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524, fol. II.
29 ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524 d.d. 1526.
30 BHIC, Toegang 300, Archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 6.bis d.d. 1715-1780.
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Alle cijnzen rustende op goederen gelegen buiten Oirschot en alle
cijnzen in Verrenbest en Naastenbest werden door Wouter van
Oirschot verkocht aan Willem van den Bossche. Van den Bossche
bezat in Best een of meerdere hoeven.31 Het grootste deel van het
cijnsgoed in Spoordonk hield Wouter zelf. Hij bezat hier onder andere een watermolen en een kleine eigen gemeint.32 Ongeveer 40%
van het cijnsgoed van Wouter van Oirschot gelegen in Oirschot en
Best lag in Kerkhof, dus in het centrale gedeelte van Oirschot in de
buurt van de kerk.
3.2. Chronologische gelaagdheid
Zijn er na de opsplitsing van het pakket cijnzen in 1303-1320 nog
cijnzen bijgekomen? Om deze vraag te beantwoorden rangschikken
we de opbrengst van de cijnzen per muntsoort. Dat levert een
chronologische gelaagdheid in het pakket cijnzen op. We kunnen
niet al te harde conclusies te trekken.
- Cijnzen betaald in Keulse en oude Leuvense penningen en in
hoenderen of kapoenen kunnen vóór 1210 ontstaan zijn. Maar
oude penningen en Keulse penningen kunnen ook daarna soms
nog als rekenmunt gebruikt zijn. Hoender- en kapoencijnzen
ontstonden mogelijk ook later nog.
- Nieuwe penningen kwamen rond 1210 in omloop en oude groten en Vlaamse groten rond 1270. De cijnzen betaald in die
munten zijn niet ouder dan die datums, tenzij op een gegeven
moment oudere muntsoorten in eigentijdse munten omgerekend werden.
- De penningen payment verschijnen pas in 1301 in de bronnen.
Ook hier is niet uit te sluiten dat een deel van dat cijnsgoed eerder in een oudere munt betaald werd.33
_________________________
31

ARAB, ARK, inv. nr. 45038, fol. 66; SADB, BP, inv. nr. 1208, fol. 271 d.d. 1437-1438.
Voor de gemeint zie: Camps, ONB I, 1037-1038 nr. 849 d.d. 1311 augustus 2; Leenders, Gemeyntenkaart, nr. 2072. Voor de watermolen, die in 1320 genoemd wordt, zie: Lijten, ‘Rogier van
Leefdaal’, 113.
33
Van Asseldonk, ‘Census Domini Ducis’, 47-54.
32
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In de volgende tabellen laten we de betalingen gedaan door de
hertog van Brabant achterwege.
Tabel 3. Heerlijke cijnzen in Oirschot gerangschikt per muntsoort
Soorten geld

Deel verkocht aan
Willem van
den Bossche

Deel dat
Wouter van
Oirschot niet
verkocht

Totaal
vóór de
verkoop

Grotendeels van vóór 1210
Keulse penningen
Oude Leuvense penningen
Hoenderen
Kapoenen

10,0

7,0

17,0

1.490,9

60,3

1.551,2

7,0

136,5

143,5

-

2,0

2,0

-

36,8

36,8

32,0

13,0

45,0

3,0

-

3,0

240,0

558,0

798,0

Grotendeels van na 1210
Nieuwe Leuvense penningen
Oude groten
Vlaamse groten
Grotendeels van na 1301
Payment (zwarte) penningen34

We trekken de volgende conclusies. De meeste cijnzen werden
betaald in Leuvens geld. Dat betekent dat die cijnzen zijn ontstaan
in de periode dat de hertog van Brabant zijn macht in de regio liet
gelden, dus vanaf de laatste decennia van de twaalfde eeuw.35 Het
overwegend gebruik van oude Leuvense penningen wijst op een
ontstaan van de meeste cijnzen in de decennia rond 1200, waarschijnlijk door het vercijnzen van eigengoed.36
_______________________________________________
34

Voor de identificatie van penningen payment met zwarte penningen, zie: Fierst van
Wijnandsbergen, Ghenge ende gheve, 206-210.
35 Van Asseldonk, De Meijerij, hfdstk. 28-32.
36 Van Asseldonk, ‘Census domini ducis’, 47-54.
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De voorouders van Wouter van Oirschot waren grootgrondbezitters in Oirschot en Best. Verder heeft Wouter van Oirschot nagenoeg al zijn cijnzen betaald in oude penningen overgedragen aan
Willem van den Bossche en hield hij de meeste hoendercijnzen zelf.
Of er na de verkoop 1303-1320 nog cijnzen toegevoegd werden is
niet duidelijk. Het zal dan met name gaan om cijnzen betaald in
penningen payment. Die penningen verschijnen pas vanaf 1301 in
de bronnen.37 Het gaat om een beperkt aantal cijnzen. Zie tabel 4.
Tabel 4. Heerlijke cijnzen in Oirschot betaald in penningen payment
die in 1301 in omloop kwamen
Locatie in
Cijnsgoed
Bedrag in pencijnsboeken
ningen payment
Pakket cijnzen dat in 1303-1320 werd verkocht aan Willem van den Bossche
Naastenbest Het goed Engelbraken
108
Aarle
Voor diensten
103
Aarle
De Ymhof
29
Pakket cijnzen dat de heer van Oirschot hield
Spoordonk
Het Vrouwenbempdeken aen de Vloet
300
Kerkhof
Een huis aan de Vrijthof
108
Kerkhof
Twee huizen huis met akkers aan de Heuvel
66
38
Hoeve genoemd Te Dommelen
Notel
48
Notel
7 lopens van de Hagenakker
40
Aarle
Huis en 7,5 lopens akkerland
7
Hedel
Een huis met 14 lopens aangelag
1

We interpreteren deze gegevens als volgt. We wezen er al op dat
enkele bedragen betaald in penningen payment ontstaan kunnen
zijn vanwege omzetting van een oudere muntsoort. Mogelijk was
dat bij enkele kleinere bedragen het geval. De cijnsposten met hoge bedragen zullen zijn ontstaan na 1301.
_______________________________________________
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Van Asseldonk, ‘Census domini ducis’, 50.
De cijns op deze hoeve bedroeg 10 oude groten en 48 penningen payment.
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Die bedragen zijn immers aanzienlijk hoger dan de andere bedragen in de cijnsboeken (veelal minder dan tien oude penningen).
Aan de heer te leveren diensten werden na 1301 omgezet in een
jaarlijks te betalen cijns. Op Spoordonk bezat de heer een kleine
eigen gemeint en de cijns betaald voor het Vrouwenbempdeken op
Spoordonk betrof de verkoop van een deel van die eigen gemeint
van de heer (zie afbeelding 4). In 1364 verkocht de heer het leengoed die Haghe in Oirschot als cijnsgoed aan Jan Willems van Audenhoven.39 Mogelijk is het cijnsgoed Hagenakker zo ontstaan. De
andere cijnsgoederen betaald in penningen payment kunnen
voortkomen uit andere bezittingen van de heer van Oirschot die na
1301 tegen een cijns uitgegeven werden.

3.3. Ontwikkeling per gehucht
In de volgende tabel kijken we per gehucht naar de perioden waarin de cijnzen ontstaan zijn. Daarvoor geldt dezelfde terughoudendheid als bij tabel 3 en moeten we ook hier er voor waken niet te
gedetailleerde of harde conclusies te willen trekken. We rekenen
de bedragen weer om naar de oude groot. We laten de cijnzen die
de hertog van Brabant betaalde ook hier achterwege.

Tabel 5. Heerlijke cijnzen in Oirschot gerangschikt per gehucht en
per periode, alle munten omgerekend naar oude groten

__________________________
39

Lijten, ‘De familie van Petershem’, 11.

________________________________________________________________29

Locaties

Hoeveelheid cijnzen van
vóór ca.
1210

Hoeveelheid cijnzen van
na ca.
1210

Hoeveelheid cijnzen van
ná 1301

Totaal

(oude
groten)

(oude
groten)

(oude
groten)

(oude
groten)

Oirschot
Kerkhof

89,7

25,5

10,1

125,3

Straten en Notel

39,8

12,0

5,5

57,3

Spoordonk en Boterwijk

17,2

-

18,8

35,9

Ameiden

12,6

-

-

12,6

5,1

-

-

5,1

Verrenbest

23,6

5

1,7

30,3

Naastenbest

13,9

-

6,8

20,7

Aarle

13,2

0,1

8,7

22,0

Vessem en Beers

24,7

5

-

29,7

Hulsel

12,0

-

-

12,0

Hedel en Oudenhoven
Best

Elders

Ook deze analyse laat toe enkele conclusies te trekken. De voorganger van Wouter van Oirschot lijkt rond het jaar 1200 een landgoed of domein in de omgeving van de kerk gehad te hebben en
ook veel grond in Straten en Notel. Daarnaast bezat de heer ook
aanzienlijke bezittingen in Best. Het bezit van de heer van Oirschot
in Spoordonk en Boterwijk was beperkt. Tussen 1210 en 1301 nam
de hoeveelheid cijnsgoed toe. Het gaat weer om een beperkt aantal cijnzen, namelijk:
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Tabel 6. Heerlijke cijnzen in Oirschot betaald in nieuwe penningen,
oude groten en Vlaamse groten
Locatie in
cijnsboeken

Cijnsgoed

Bedrag

Verrenbest

Een huis met 4 lopens grond

20,75 nieuwe penningen

Verrenbest

Het goed Ten Braken

5 oude groten

Aarle

8 lopens land

1 nieuwe penning

Notel

4 lopens akkerland

1 nieuwe penning

Notel

2 lopens beemd

1 nieuwe penning

Kerkhof

Een huis met 5 lopens land

12 nieuwe penningen

Kerkhof

10 lopens land

3 nieuwe penningen en
1 oude groot

Kerkhof

Een huis aan de Steenweg

3 Vlaamse groten

Kerkhof
Vessem en
Beers

De Hornenbeemd

22 oude groten

Het goed Ter Donk

5 oude groten

Ook hier kunnen enkele cijnzen betaald in oude of Keulse penningen omgezet zijn in eigentijdse munten. De cijns voor de Hornenbeemd was 22 oude groten en 10 oude penningen.40 Een dergelijk
samengesteld bedrag wijst op een herverdeling van cijnzen, waarbij
het mogelijk is dat oudere munten werden omgezet in oude groten. Net als bij de penningen payment het geval was, mogen we
ook denken aan goed van de heer van Oirschot waarvan het gebruik later tegen een jaarlijks te betalen cijns aan bepaalde lieden
werd gegeven.

___________________
40

ARAB, Toegang T 463, Archief van de graaf van Ursel, inv. nr. L1524, fol. 27v en 28.
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De belangrijkste conclusie is dat gezien het beperkt aantal cijnzen
betaald in nieuwe penningen, oude groten en penningen payment
we vaststellen dat de heer van Oirschot geen nieuwe erven van de
gemeenschappelijke gronden uitgegeven heeft.
Dat is van belang, omdat dat iets zegt over de heerlijke rechten in
Oirschot. We komen daar in een afzonderlijk artikel op terug.41

Martien van Asseldonk

Deel 2 van de grondcijnsen verschijnt in de volgende uitgave van
Van den Herd in juni 2020.

Afkortingen
ARAB Algemeen Rijksarchief te Brussel
ARK Archief van de Rekenkamer
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum in ‘s-Hertogenbosch
BP Bossche Protocollen
ONB Oorkondeboek Noord-Brabant
RAT Regionaal Archief Tilburg
RHCE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
SADB Stadsarchief van Den Bosch

____________________________
41

Van Asseldonk, ‘De verdeling’.
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Het Oirschotse raadhuis vanaf het begin tot 1640
(deel 1)
De vroegst bekende pogingen om tot een Oirschots raadhuis te
komen zijn ruim 500 jaar oud en dateren van 1496.
In januari wordt dan in het schepenprotocol de verkoopacte opgenomen van een huis met tuin in herdgang De Kerkhof (= het centrum) dat van Geertruit natuurlijke dochter van wijlen heer Joerden
Ansems met haar voogd wordt gekocht door secretaris Cornelis
Smeets ‘ten behoeve van de gemeente’. De belendende percelen
zijn: het erf eerder van Jans van Dordrecht waarvan eerder al is
afgedeeld, het erf eerder van Joerden Daniels, Henrick van de Velde, de Vrijthof.1
Even gaat er iets mis met deze verkoop, want voor die definitief
lijkt door te gaan wordt in april een vergadering gehouden van het
college van schepenen, aangevuld met zes afgevaardigden voor de
gemeente. Dit is een ongewoon sterke vertegenwoordiging voor
het doel van de bijeenkomst: het verlenen van toestemming aan de
deken van het kapittel van Oirschot, heer Willem Aerts, om een
schutting te mogen plaatsen tussen zijn erf en dat van de gemeente. De kosten komen ten laste van het kapittel en ook belooft de
deken om de schutting altijd behoorlijk te zullen onderhouden zoals dat hoort zonder overlast voor de gemeente.2
Vervolgens wordt even later, ‘de andere dag na St. Katharindag’3,
weer dezelfde verkoopacte als in januari ingeschreven, alleen nu
met andere getuigen. Ongeveer een week later, op 7 mei, draagt
de secretaris het bezit ten behoeve van de gemeente over aan de
eerdergenoemde afgevaardigden van de gemeente (waaronder zes
van de zogenaamde achtmannen).4

________________________________________________________________33

Deze afgevaardigden beloven namens de gemeente om op onderpand van al het bezit van de gemeente dat ze aan Geertruid Joerden Ansems voor het pand op 9 mei het bedrag van 10 peters zullen betalen en op Allerheiligendag a.s. een bedrag van 23 peters.
Hierop geven de inwoners van herdgang Aerle machtiging aan twee
van hun vertegenwoordigers om ‘samen en hoofdelijk’ hun zaak te
behartigen, ‘die ze hebben aangespannen tegen de bestuurders van
de gemeente over de ophoging van het perceel grond waar het
raadhuis op zal komen te staan.’5

Dan blijft het enkele jaren stil rond de plannen voor het raadhuis,
tot in januari 1500 de voltallige schepenvergadering bij elkaar
komt, waarin de schepenen en gezworenen machtiging geven aan
twee van hun collega’s Daniel Aerts van der Ameijden en Jacop
Ansems en aan Jan Henrick van der Vloeten (de bouwmeester?) om
op het perceel ‘dat van de gemeente Oirschot is, gelegen tussen het
huis van meester Daniel van Herzel aan de ene kant en het huis genaamd de Engel aan de andere kant, dat perceel te omheinen en
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daarvoor een goed huis te kopen en er neer te zetten t.b.v. de gemeente Oirschot en ook op kosten van de gemeente’.6
In 1503 verklaart schepen Daniel Aerts van der Meijden dat al degenen die kopers zijn van het betreffende stuk grond van de gemeente Oirschot (belendende percelen: meester Daniel van Hersel,
het erf van Katarijn, dochter van heer Peter Bressers genoemd de
Engel, vanaf de straat daar tot aan Jan van Vlierden) een bepaalde
pacht van een mud rogge af mogen lossen op Maria Lichtmisdag
tegen betaling van 29 rijnsguldens, welke pacht Daniel op dat perceel heft.
Wellicht is het stuk grond, zolang er nog niet op gebouwd wordt,
tijdelijk verpacht.7
De gemeente gaat een bepaalde roggepacht aflossen tegen betaling van 29 rijnsguldens, die geheven werd op het in 1496 van
Geertruit gekochte huis (eerder eigendom van Lana en Katarijn
Lanen). De aflossingsbrief wordt door de gemeente gegeven aan
collega-schepen Jan de Brouwer, die op zijn beurt weer afstand
doet van het document aan de deken van het kapittel, heer Willem
van den Bogaert. In een voetnoot staat dat de achtmannen hiervan
een afschrift willen hebben.8
In 1512 wordt er weer een ongewoon ‘gewichtige’ vergadering van
alle zeven schepenen en alle achtmannen samen belegd, waarin op
onderpand van een huis dat eigendom is van dit voltallige college
(het raadhuis, al dan niet in aanbouw?) een betalingsbelofte aan
een aantal personen wordt gedaan. Waarschijnlijk gaat het hier om
een vorm van participatie in de kosten. Het betreft de volgende
verplichtingen met enkele speciale regelingen aan:
1. Heer Jan Daniels van der Ameijden, priester, een jaarlijks een
rente van 19 rijnsguldens, [afloswaarde: 16 gulden voor elke
gulden rente = 304 rijnsgulden] (met als extra voordeel: als heer
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2.

3.

4.

5.

6.

Van der Ameijden in Oirschot komt wonen, dan hoeft hij over
die rente nooit enige bijdrages te betalen of andere heffingen
zoals bij de andere inwoners het geval is);
Meester Daniel van Hersel, kanunnik, een jaarlijkse rente van 3
gulden [afloswaarde 48 rijnsgulden] (ook hij zal daarover nooit
een dorspbijdrage of belasting verschuldigd zijn zoals de andere
inwoners en als de rente van 3 rijnsgulden komt te vervallen,
dan zal men daarop in mindering brengen wat meester Daniel
dan als dorpsbijdrage is verschuldigd);
Everaert Marcelis een jaarlijkse rente van 2 rijnsgulden [aflosbaar tegen betaling van 32 rijnsguldens; dat geld zal dan worden belegd voor Everaert Mercelis en diens eerste vrouw Lisbeth Meeus Crommen, of kan worden verkocht volgens het testament erover]. (aantekening in de marge : Door burgemeester
Stockelmans afgelost anno 1610);
Henrick Belaerts en zijn tante Margriet Henrick Belaerts een
jaarlijkse rente van drie rijnsgulden en 2 ½ stuiver [afloswaarde
50 rijnsgulden] (hij zal daarover nooit enige dorpsbijdrages of
belasting verschuldigd zijn zoals de andere inwoners; ook afgelost in 1610 door burgemeester Stockelman);
Gerard Henricks van de Venne een jaarlijkse rente van 31 stuivers en een oort (de rente is niet onderhevig aan dorpsbijdrages of belastingen etc.)[afloswaarde 25 rijnsgulden];
Jasper van Esch en diens vrouw Elisabeth een jaarlijkse rente
van 6 ½ rijnsgulden met dezelfde condities als hiervoor [aflosbaar tegen betaling van 104 rijnsguldens].
Het gaat bij deze zes rentes om een totaal bedrag van 563 rijnsgulden.9

Na al deze materiële en financiële voorbereidingen kan er dan eindelijk fysieke actie komen: Op 2 augustus 1513 geeft Cornelis Dickbier als hoge rentmeester van ’s-Hertogenbosch toestemming aan
het bestuur van Oirschot, ‘zodat ze daar een raadhuis mee kunnen
timmeren’ om alle hout en bomen te mogen omhakken, waar men
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die bomen ook zal aantreffen in de gemeente Oirschot, maar wel
buiten de aanplant van de inwoners van de gemeente die het recht
hadden van de hertog om nabij en tegen hun erven op hun weide
en grond aan te mogen planten, volgens het privilege daarover, het
zogenaamde voorpootrecht.
Als er hout of schors van dat gekapte hout wordt verkocht of afgevoerd, dan moet men over de opbrengst aan de onder-rentmeester
of aan diegene die daarvoor is aangesteld de gebruikelijke houtbelasting betalen. Was getekend: Cornelis Dickbier,10
Waarschijnlijk is de bouw in 1523 nog niet klaar, want in dat jaar
wordt een huis verkocht het belendende perceel nog omschreven
wordt als het erf van de gemeente Oirschot, terwijl tien jaar later
in dezelfde context bij de verkoop van de Engel wel het raadhuis
wordt genoemd.11
In datzelfde jaar wordt ook voor het eerst vermeld dat schepenen,
gezworenen, raadslieden, kerkmeester en H,. Geestmeesters in het
Raadhuis vergaderend hebben.12
Volgens de tekening van het raadhuis door Herman Strijbos is de
pui een latere toevoeging. Deze toevoeging kan niet heel veel later
aangebouwd zijn en moet in 1539 al klaar zijn geweest, want dan
wordt voor het eerst een veiling bekend gemaakt vanaf ‘de pui van
het Raadhuis’, vanwaar dat voortaan steeds zou gebeuren.13
De eerste keer dat een testament op het raadhuis werd opgesteld
was op 1 december 1551, tussen 8 en 9 uur in de voormiddag.14 In
de jaren hierna gebeurt dat regelmatig, tot in 1553 Barbara dochter
van wijlen Dircks van den Hagelaer haar testament laat opstellen,
maar nu heeft het raadhuis een naam gekregen en wordt voor het
eerst ‘De Gaffel’ genoemd. 15
Het is zeer waarschijnlijk dat het raadhuis dan meerdere functies in
zich herbergt. Zo was het gebruikelijk dat een overwelfde ruimte op
de begane grond, zoals de huidige raadskelder, een marktfunctie
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had. Het toezicht houden op het hanteren van de juiste maten en
gewichten en op de kwaliteit van levensmiddelen was een belangrijke overheidstaak.16 Een deel van het raadhuis kan bewoond zijn
geweest of een publieke functie gehad hebben.
Zo wordt in 1561 onder ‘belendende percelen’ niet zoals daarvoor
alleen ‘het raadhuis’ gezegd, maar is er sprake van ‘het raadhuis
met meer anderen’.17
Zekerheid over deze nevenfuncties krijgen we in 1585, als herberg
de Gaffelt, zijnde het Raadhuis van Oirschot, wordt verhuurd. De
voorwaarden waaronder Jan Jan Stockelmans het raadhuis met de
tuin gaat huren voor een termijn van acht jaren, ingaande St. Jansdag 1584 en eindigend anno 1592, zijn opgetekend:
-

-

-

De huursom bedraagt 8 gulden per jaar. Omdat Jan al vóór de
officiële huur inging begonnen was met de reparatie van het
raadhuis dat in zeer slechte staat van onderhoud was en afgebroken, is afgesproken dat Jan dit huis zowel binnen als buiten,
onder en boven, zal repareren en hij moet ervoor zorgen dat er
geen lekkages zijn.
De voorgeschoten kosten hiervan mag hij in mindering brengen
op de huurprijs, maar hij moet wel tussentijds de kosten van de
reparatie opgeven. Als men vindt dat er meer onderhoud nodig
is dan mag dat op de eerstvolgende huurtermijn geminderd
worden. Na deze periode van 8 jaar hebben Jan en diens vrouw
de voorkeur om er te blijven wonen en dan hoeft hij jaarlijks
twee gulden minder te betalen omdat hij al zoveel heeft gerepareerd.
Er moet in het raadhuis altijd gelegenheid zijn voor afhandeling
van gemeentelijke zaken, zoals griffie, secretarie en gelegenheid worden geboden voor vergaderingen etc. met ‘drie stoelen’ (in plaats van letterlijk drie stoelen is bedoeld: drie groepen). Daarom zal Jan altijd de ene kamer aan de westzijde moeten reserveren om daarin gedingen te kunnen houden en recht-
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-

-

spraak te doen en voor het vastleggen van alle contracten, en
wel voor de middag. Er moeten ook altijd vergaderingen van de
gemeente gehouden kunnen worden.
In die tijd moet Jan zorgen voor verwarming en verder ook de
tafels leveren, de stoelen, banken etc..
Jan mag het raadhuis aan niemand anders overgeven dan alleen aan het bestuur van Oirschot.
Omdat het raadhuis volgens oud gebruik ook verplicht is om de
gevangenen te huisvesten, mag de heer of diens officier er zitting houden. Daarvoor is van oudsher een ruimte gereserveerd,
genoemd de Dievenkelder. Daarin moet Jan alle gevangenen
toelaten die de officier hem zal leveren. Indien noodzakelijk zal
er in geval van foltering of andere ondervraging waarvoor de
schepenen de heer in zijn oude rechten erkennen en willen
handhaven, daarvoor de zolder worden gebruikt of een andere
plaats waar men dat wil.
Op het zoldertje boven de Dievenkelder kan de heer naar believen en volgens oud gebruik een gevangene laten bewaken zonder overlast voor Jan te veroorzaken.
Het is verplicht om de wacht te houden voor zowel de binnenals ook de buitenpersonen.

Daarom is afgesproken dat in het geval er enige soldaten te voet of
per paard zijn aangekomen met een opdracht of een ander wettig
document en de gemeente hen een plaats aanwijst om op het
raadhuis te waken, dat Jan hen dan zal mogen opendoen voor zover het de speciale kamer betreft en Jan moet hen daar dan laten
wachten zonder schade voor Jan, diens vrouw of de inwoners van
het raadhuis.
-

Aangaande de algemene binnenwacht is Jan of diens vrouw in
tijd van nood verplicht om deze kamer te reserveren voor de
dagelijkse wacht behalve als dat niet echt nodig is en ook niet
tegen zijn eigen goedkeuring.
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-

-

-

Jan is gehouden alle verplichtingen na te komen inzake privileges en gebruiken, zoals het raadhuis die voordien al kende en
wel met de minste overlast voor hem en de inwoners van Oirschot.
Jan is ook verplicht te zorgen voor verwarming als het gemeentebestuur vergadert in een kamer en als er bevonden wordt dat
dat voor de inwoners vele kosten met zich meebrengt, mag Jan
daarvoor elk jaar turf steken of laten steken voor zover hij dat
nodig heeft.
Wat betreft de ruiten zullen de schepenen en de gemeente
zorgen dat die geleverd worden voor zover ze dat nodig vinden
en zonder al te veel nadeel voor de gemeente.

Voor het schrijven van de voorwaarden krijgt de secretaris 20 stuivers. Dit contract werd door de schepenen en de andere beëdigde
leden van het corpus in een algemene vergadering goedgekeurd en
men belooft dit na te zullen komen in juni 1585.18
Hanneke van den Bogaart-Vugts (hbogaartvugts@zonnet.nl)
Deel 2 volgt in de volgende Van den Herd in juni 2020.
Met dank aan Jan Toirkens voor het maken van de regesten:
1 RAO 1496/041
2 RAO 1496/078
3 Dit moet gezien de plaats in het protocol de feestdag Catharina van Siena zijn, 29 april
4
RAO 1496/081-082
5 RAO 1496/137-138
6 RAO 1500/024 f.6-v
7 RAO 1503 /240 f. 46v
8
RAO 1503/273-274
9 RAO 1512/019 ( f 171-r) e.v. tot 030
10 RAO 1513/047 f 189r inv.nr.2358 toegang nr. 10217
11 RAO 1523/20 en 1533/278
12 RAO 1533/ 329
13 Herman Strijbos in Oog op Oirschot p. 201 en RAO 1539/108
14 RAO 1551/318
15 RAO 1553/108 en 1554/387
16
Strijbos in Oog op Oirschot, p.200
17 RAO 1561/295
18 RAO 1585/174
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

