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WOORD VOORAF
Geachte lezer,
1983. Een nieuw jaar, een nieuwe jaargang. De dertiende.
Wij wensen U een voorspoedig jaar toe en veel leesgenot met Campinia.

De prijs van een abonnement bedraagt f 17,-- per jaar, bij vooruit betaling ie
voldoen op postgirorekening 63.51.15 van het Streekarchief Zuid-Oost I ti ii
bant te Eindhoven, onder vermelding van "Campinia".

Onze abonnees willen we hartelijk dank zeggen voor hun trouw aan Campinia.
Uw trouw is van belang. De slechte economische toestand wordt helaas merkbaar
in het abonneebestand.

De prijs van losse nummers bedraagt f 4,25 per stuk. Ook nummers v:111
voorgaande jaargangen zijn nog in beperkte aantallen bij de redaktie te
bestellen.

De laatste twee jaar behoefde de abonnementsprijs niet verhoogd te worden. Dit
is echter nu wel noodzakelijk om de kostenstijgingen op te kunnen vangen. Voor
1983 is de abonnementsprijs met slechts één gulden verhoogd tot f 17,—.
Voor de betaling van Uw abonnementsgeld is hierbij een accept-girokaart ingesloten. Het bedrag wat U daarop aantreft kan afwijken van de hierboven genoemde
f 17,—. Voor degenen die reeds in 1981 abonnee waren, zal dit bedrag f 13,— zijn.
Met deze vermindering wordt een fout onzerzijds gecorrigeerd. De elfde jaargang
(1981) telde namelijk slechts drie afleveringen, daarom hebben de abonnees uit
dat jaar recht op de teruggave van f 4,—.
Is het bedrag hoger dan f 17,—, dan is daarin de achterstallige bijdrage over voorgaande jaargangen verwerkt. Mochten wij alsnog een fout gemaakt hebben in het U
toe berekende bedrag, wilt U dat ons dan laten weten.

Indien opzegging niet schriftelijk is medegedeeld véér 1 december van het
lopende jaar, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Copyright : Streekarchief Zuid-Oost Brabant.
Lay-out en drukwerk : Maras Drukkerij, Middelbeers.

Overname van artikelen of gedeelten daaruit is meestal toegestaan. U dient dit
wel van te voren schriftelijk aan te vragen bij de redaktie.

Zoals U merkt is in deze aflevering ook de index op de 12e jaargang opgenomen.
Elders in deze uitgave kunt U lezen hoe U nog in het bezit kunt komen van de in
december j.l. verschenen index op de jaargangen 6 t/m 10. Hiervan is nog een beperkt aantal exemplaren voorradig.
Bij het eerste artikel van deze aflevering een kleine toelichting. Dit artikel is een
voortzetting van het verslag van de opgravingen te Oerle van oktober 1981 in Campinia 12, blz. 53-61. Aan deze opgravingen te Oerle zijn ook artikelen gewijd in
Brabants Heem 34 (1982), blz. 28-34 en 162-170.
De redaktie.
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INLEIDING
Zoals in het vorige verslag (1) kon worden vastgesteld, heeft in de kom van Oerle
een door grachten omsloten terrein gelegen. De aanwezigheid van een boomstamput
binnen deze omgrachting en het gevonden scherfmateriaal in de vulling van de
gracht, gaven aan dat er van in de 12e eeuw tot in de 15e eeuw op dit terrein mensen aanwezig zijn geweest. Het verband tussen deze gracht en een eventueel kasteel
- dat volgens oude beschrijvingen in de nabijheid heeft gestaan - was niet duidelijk.
Temeer daar er van dat kasteel nooit aanwijsbare sporen zijn aangetroffen. Als slot
werd in het hierboven aangehaalde verslag de veronderstelling geuit dat de plaats
van dit kasteel gezocht zou moeten worden op het "eilandje" in het water genaamd
"den Boonenberg"; of, elders binnen de gereconstrueerde omgrachting.
In februari 1982 deed zich de mogelijkheid voor een deel van het terrein, gelegen
binnen deze grachten te onderzoeken. Toen werd hier een begin gemaakt met de
aanleg van een dorpsplein. Het gemeentebestuur van Veldhoven gaf toestemming
tijdens deze werkzaamheden waarnemingen te doen. Er kon geen planmatig archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Niettemin werd een aantal nieuwe gegevens
verzameld.
Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten die bij dit voortgezet onderzoek
werden verkregen. Daarna wordt een overzicht gegeven van een aantal bodemvondsten en een beschouwing over de mogelijke plaats van het gezochte kasteel. Het geheel wordt afgesloten met enkele conclusies.
RESULTATEN VOORTGEZET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Dit onderzoek vond plaats in de periode februari - mei 1982.
In totaal werden 11 sleuven en putten gegraven, aangevuld met 142 grondboringen
(zie afb. 1). De beschrijving van de resultaten is samengevat in drie delen, die waar
dat nodig is worden voorzien van commentaar.
a. ELIMINATIE VAN HET WATER "DEN BOONENBERG", ALS DE MOGELIJKE PLAATS VAN HET GEZOCHTE KASTEEL.
Allereerst werd sleuf 11 gegraven, dwars door de plaats van het vroegere water
"den Boonenberg". De meest opmerkelijke waarneming gaf het bodemprofiel. Hieruit werd duidelijk, dat de gracht eertijds geen deel heeft uitgemaakt
van dit water, maar vlak voor de begrenzing van dit water heeft gelopen. Verder kon een verschil in de samenstelling en kleur van het dempingszand in de
gracht en waterplas worden vastgesteld. Duidelijk was zichtbaar dat de gracht
moet zijn gedempt, voordat het water "den Boonenberg" werd gegraven (zie
afb. 2).
Dat de gracht geen deel heeft uitgemaakt van het water "den Boonenberg"
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Afb. 2. Dwarsprofiel van het voormalig water "den Boonenberg" in sleuf 11.
Hierop is te zien dat de gracht (rechts) los van dit water heeft bestaan. Ook geeft de gelaagdheid in de vulling aan, dat dit grachtgedeelte is gedempt voordat de waterplas werd gegraven. Het gestippeld gedeelte, links, is bepaald d.m.v. peilingen.
werd nog eens bevestigd door de waarnemingen gedaan in sleuf 10, 12 en 13.
In sleuf 13 was op te merken dat de gracht verder vrij lag van de begrenzing van
de waterplas. De gracht heeft dus in een bocht vlak voor de begrenzing van het
voormalige water "den Boonenberg" gelopen. Datering van het scherfmateriaal
(2) uit de vullingen van de grachtgedeelten in deze sleuven gaf aan, dat deze
moet zijn gedempt in de tweede helft van de 14e eeuw. In deze vullingen werden gevonden: 3 scherven van Elmpter aardewerk; 2 fragmenten, een rood en
een blauw-grijs, van een oor van een grote schaal; 1 bodem- en 1 wandfragment
van vroeg steengoed; enkele brokken ijzerslak en 1 stukje blauw-groene lei.
Het scherfmateriaal is gedateerd tussen begin 13e eeuw en tweede helft 14e
eeuw (XIlla --XIVc). Vondstbevindingen op de bodem van het vroegere water
"den Boonenberg" hadden het karakter afkomstig te zijn uit het begin van de
16e eeuw tot zeer recent. Deze vondsten bestonden o.a. uit: enkele stenen
pijpekoppen; diverse fragmenten van rood en geglazuurd aardewerk uit de 16e
t/m 18e eeuw; een grote hoeveelheid leischerven; 2 stenen kogels met een diameter van 28 â 30 mm; 1 stuk van een uit leem gebakken kogel met een diameter van 60 mm en verder recente, geglazuurde aardewerkscherven.
De stenen kogels zijn herkend als musketkogels (z.g. donderklootjes). Uit bovenstaande waarnemingen kan worden opgemaakt, dat het water "den Boonenberg" moet zijn gegraven tussen het eind van de 14e eeuw en het begin van de
16e eeuw.

Afb. 1. De dorpskern van Oerle, situatie mei 1982. Nrs. 10 t/m 20: sleuven
en putten; B: vindplaats van de boomstamput; de stippellijnen geven
de raaien aan waar tot ca. 3 m. diepte grondmonsters werden genomen d.m.v. grondboringen; gearceerd: bebouwing. (De nummering
loopt door op die uit het eerste verslag. De situatie geeft hetzelfde
gebied weer als afb. 3 uit het eerste verslag ( 1) (Campinia 12, blz.
53-61).

COMMENTAAR:
a.

Het ontstaan van het water "den Boonenberg" is, vanwege de weinige gegevens die er zijn over het gezochte kasteel met zijn voorname bewoning, te
"recent", om gediend te kunnen hebben voor de plaats van dit kasteel. Bovendien is de situering van het kasteel in deze tijdsperiode strijdig met de
ons bekende gegevens hierover. De eerste aanwijzingen dateren uit het midden van de 13e eeuw en hebben betrekking op een patronaatsrecht, dat
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de overdracht door vrouwe Clementina van haar kasteel aan het klooster
van Postel.
Zoals we in het vorige verslag aanhaalden geeft J.B. Gramaye, in zijn beschrijving uit 1610, voor de plaats waar dit kasteel gestaan kan hebben echter: "Een bijna midden uit het water opgaande plaats, waarvan ik weet dat
het den. Boonberg genoemd wordt".
Uit vorenstaande bevindingen moeten we constateren dat Gramaye met
deze veronderstelling over de ligging van het kasteel, mis tastte (4). Met
deze veronderstelling werd door Gramaye echter de grondslag gelegd voor
een bewering, die door latere gescheidvorsers, in beschrijvingen over de
plaats van dit kasteel, zonder meer zou worden overgenomen.
Nustaat dat het "kasteel" niet moet worden gezocht op het eilandje
b. vast
in het water "den Boonenberg", is het nodig om de naam Boonb erg of
den Boonberg, die in de literatuur aan het "kasteel" gegeven wordt, nader
te onderzoeken.
De eerste vermelding hiervan komt voor in het hierboven aangehaalde citaat uit het werk van Gramaye. Hierin wordt de benaming Boonberg (in
de oorspronkelijke Latijnse tekst staat Boenberch) gegeven aan: "Een bijna
midden uit het water opgaande plaats". Duidelijk is dat hier het schiereilandje in het water "den Boonenberg" wordt bedoeld; maar in elk geval
niet het "kasteel".
Achtereenvolgens vinden we de benaming: Boen-Bergh (Van Oudenhoven
1649, 29); den Boon-bergh (Van Oudenhoven 1670, 58) en den Boonberg
(Van der Aa 1847, 367). Steeds wordt hiermede de plaats aangegeven waar
het "kasteel" zou hebben gestaan: het schiereilandje. In 1876 stelde
L.H.C. Schutjes de volgende passage samen: "De adelijke vrouwe Clementina, die voor de stichteres der kerk van Oerle gehouden wordt, vermaakte
haar kasteel Boonberg aan de abdij Floreffe".
Als voetnoot geeft hij hierbij: "Van het oud kasteel Boonberg bestaat nog
een gedeelte der gracht" (Schutjes 1876, 338). Uit deze tekst is duidelijk
dat de naam Boonberg voor het "kasteel" geen grond heeft en berust op
een verkeerde interpretatie van gegevens uit de toen bestaande literatuur (5).
Uit het bovenstaande stellen we vast dat met de benaming Boenberch;
Boen-Bergh; den Boon-bergh; den Boonberg en Boonberg steeds één en
dezelfde plaats wordt bedoeld, n.l. het schiereilandje eventueel met het
daarbij behorende water.
Volgens de mondelinge overlevering werd deze plaats door Oerlenaren
"den Boonenberg" genoemd (De Bont 1958, 95). Op deze benaming zullen we het maar houden.
b. EEN TWEEDE BOOMSTAMPUT
Ongeveer 35 meter ten zuiden van de plaats waar verleden jaar een boomstamput naar boven werd gehaald, werd een tweede put gevonden (afb. 1, B). De
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van een cirkel met een diameter van 4 meter. De bovenrand van de putwand
bevond zich op 2,4 meter onder het maaiveld. De put was van hetzelfde type
en had vrijwel dezelfde afmetingen als het eerder gevonden exemplaar (6).

Afb. 3. Bovenaanzicht van boomstamput no. II. Vanaf een diepte van 1 meter en dieper, bestond de vulling van de put uit fijn helder grijs-blauw
zand. Ook liep de put onmiddellijk vol met grondwater.

De maten gemeten aan de bovenkant van de put waren: uitwendige diameter
variërend tussen 1,10 m en 0,95 m; inwendige diameter variërend tussen 0,8 m
en 0,7 m. De totale lengte van de put was ca. 1,90 m; zodat de onderkant zich
op een diepte van ca. 4,30 m onder het maaiveld bevindt. We hebben na het
verzamelen van gegevens, deze put op zijn plaats in de grond laten zitten.
Een Cl 4-datering op een houtmonster, genomen uit de buitenkant van de putwand, is intussen uitgevoerd. De ouderdom werd bepaald op 870 ± 30 BP
(GrN-11120); dit geeft na omrekening een conventionele datering tussen A.D.
1050 en 1110. Een tevens uitgevoerde vergelijking met gedateerde jaarringen
van betreffende ouderdom geeft een datering tussen A.D. 1140 en 1200 (7).
Aardewerkscherven gevonden in de omgraving rond de put werden bepaald in
het begin van de 12e eeuw (tussen XId en XIIa). De vondst bestond uit 6 frag-
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Verder gaven vondsten bovenin de vulling van de put aan wanneer deze in onbruik is geraakt. Dit materiaal bestond uit: 5 scherven van zacht blauw-grijs
aardewerk: 3 fragmenten van geglazuurd steengoed, waaronder een voet met
geknepen standring; 2 brokken hutteleem: 1 brok basaltlava; 1 groot brok natuursteen; enkele stukken hout en een stuk van een boomstronk. Het scherfmateriaal werd gedateerd in de 13e eeuw tot kort na het midden van de 14e
eeuw (XIII-XIVc).
COMMENTAAR:
Een vraag, die vanuit deze laatste constatering opkomt is, of een waterput gedurende een lange tijd, ± 250 jaar (± 1100 - ± 1350), in gebruik kan zijn geweest? In elk geval geven dateringen van de beide boomstamputten (de eerste
ligt tussen A.D. 970 - 1020) een aanwijzing over de aanwezigheid van mensen
in de 11 e en 12e eeuw.
Van belang is ook nog een paalgat, 40 cm breed en lang en 40 cm diep, dat
werd opgemerkt en ingemeten. Dit bevond zich op de rand van de cirkelvormige omgraving en werd hierdoor doorsneden!
De vulling van dit gat vertoonde sporen van brand door de aanwezigheid van
brokjes verkoold hout. Ook de samenstelling van het zand verschilde met die
van het zand in de omgraving van de put. Uit deze bevindingen kan worden
geconcludeerd dat de functie van dit paalgat heeft gelegen vôôr de aanleg van
de boomstamput.
c. RECONSTRUCTIE TUSSENGRACHT
Tijdens het verleggen van enkele grondkabels, t.b.v. werkzaamheden rond de
aanleg van het plein werd op een diepte van ca. 2 meter in opvallend donkere
grond, een goed geconserveerd stuk hout aangetroffen (afb. 1, nr. 14). Op
enkele plaatsen (afb. 1, nrs. 14, 15 en 16) is deze donkere laag, tot een diepte
van 2,5 â 3 meter, doorzocht.
Hieruit kwamen nog een aantal stukken hout en een grote hoeveelheid aardewerkscherven. Opmerkelijk was de verscheidenheid in soorten aardewerk en
de grote afmetingen van de meeste scherven. Door middel van grondboringen
(afb. 1: stippellijnen), peilingen en drie sleuven (afb. 1, nrs. 15, 17 en 18) kon
een tot heden onbekend grachtgedeelte worden gereconstrueerd. Dit nieuwe
gedeelte sluit aan op het reeds bekende grachtgedeelte (van de oudste kadasterkaart uit 1832) dat het terrein van de kerk aan drie zijden heeft begrensd.
Om meer inzicht te krijgen in het profiel van deze gracht werd achter het kerkgebouw een proefsleuf gegraven (afb. 1, nr. 19). Hier moest het van de kadasterkaart uit 1832, bekende grachtgedeelte hebben gelegen. Uit het profiel dat
kon worden ingetekend bleek dat deze gracht breder en dieper is geweest dan
het noordelijk gelegen grachtgedeelte, dat vorig jaar was blootgelegd (afb. 4).
Uit het geheel blijkt nu dat rond het terrein waarop de kerk staat een brede
en diepe gracht heeft gelopen, gemiddeld 8 meter breed en 3 tot 3,5 meter

k

0
opgebrachte grond
zwart
doorwerkte leem

ongestoorde lemige ondergrond

Afb. 4. Profiel van de gracht in sleuf 19. Van dit deel is bekend dat het laatste stuk in 1911 is gedempt. Het gestippeld gedeelte rechts, is bepaald d.m.v. grondboringen. De pijltjes geven de begrenzing van de
gracht aan, zoals die werd opgemeten van de kadasterkaart uit 1832.
diep. De andere, uit het vorig onderzoek reeds bekende, smallere en ondiepere
gracht sluit, op twee plaatsen met lichte verbuigingen, aan op de brede gracht.
Deze aansluitingen liggen op het noordoost- en noordwestgedeelte van de
"hoofdgracht".
Eén verbuiging van deze smalle gracht bij het N.O. punt naar het bredere
grachtgedeelte toe (afb. 1, nr. 20), kon zeer nauwkeurig worden ingemeten,
doordat juist op die plaats werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. De
andere aansluiting kon door navraag bij de bewoner van het daar staande pand
en door enkele grondboringen worden bepaald.
Het complete grachtenstelsel omsluit nu twee terreinen en heeft de vorm van
een grote 8 (afb. 5).
Het resultaat van de datering op het houten deel afkomstig uit de diepste laag
van deze tussengracht was verrassend. Het C14 onderzoek gaf een ouderdom
van 1030 ± 30 BP (GrN-11121). Dit geeft na omrekening een conventionele
datering tussen A.D. 890 en 950.
Een tevens uitgevoerde vergelijking met gedateerde jaarringen van betreffende
ouderdom geeft een datering tussen A.D. 980 en 1020 (7).
COMMENTAAR:
De dateringsuitslag van dit houten deel kan een aanwijzing inhouden voor het
reeds aanwezig zijn van de gracht rond A.D. 1000 of voor het gebruik van het
hout als bouwmateriaal in die tijd. Bij deze laatste veronderstelling zou het
hout bij beëindiging van z'n functie (mogelijk eeuwen later) in de gracht zijn
terecht gekomen. Voorlopig houd ik het op deze laatste veronderstelling.
Het scherfmateriaal uit deze tussengracht is gedateerd in de periode A.D. 1100-
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1350 (XIIa-XIVb/c). De fragmenten hebben het kenmerk afkomstig te zijn
uit Schinveld-Brunssum (mogelijk incidenteel Pingsdorf), Elmpt-Briiggen,
Andenne en Langerwehe. In een hierna opgenomen hoofdstuk wordt een aantal aardewerkfragmenten afgebeeld en beschreven. Van de niet afgebeelde
vondsten vermelden we nog:
1 stuk van een molensteen; 1 complete lei (afmetingen 15 cm bij 20,5 cm) met
spijkergaatjes; 1 in elkaar verstrengeld koperen draadstuk; enkele brokken ijzerslak; enkele brokken tufsteen; 1 brok bazaltlava en ruim honderd scherven van
diverse soorten aardewerk, afkomstig uit de hierboven vermelde centra.
Verder nog een wetsteen (middeleeuws) en een halffabrikaat van een stenen
bijl, ongepolijst en gebroken, later mogelijk gebruikt als klopsteen. Tot slot
vermelden we nog enkele aan elkaar passende delen van een roodaardewerk,
gebakken en groen geglazuurd stuk dat waarschijnlijk heeft toebehoord aan een
schoorsteenbekroning, een z.g. louver (lit., Dunning 1968, o.a. pagina 217).
Het materiaal hiervan is herkend als Vlaams aardewerk en wordt gedateerd in
de 13e eeuw (8).
Enkele grondmonsters genomen uit put 14 en sleuf 15 zijn intussen geanalyseerd (9). Het monster uit sleuf 15 bevatte uitsluitend Ericazaden. Het monster
onderin uit put 14 gaf: Sambucuszaden (= Vlier); Menthatype zaden (= verschillende muntsoorten); Juncus effusustype (= Rus, b.v. Pitrus en Biesrus);
enkele Ericazaden (= heide); Ciramineae zaden (= gras) en Carex zaden (=
zegge). Het totaal van de zaden uit put 14 geven, hoewel gebrekkig, toch de
indruk van een water met erlangs of erin Biesrus of Pitrus (een soort riet) met
daartussen Watermunt. Verder waren er in de buurt grassen en zegge, er stond
waarschijnlijk een Vlier in de buurt en er is heide geweest.
COMMENTAAR:

Enl
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AJb. 5. Reconstructie van de middeleeuwse grachten met de vindplaatsen
van de boomstamputten en de later gegraven wateren. Op schaal is
daar doorheen de huidige bebouwing met de wegen en het dorpsplein getekend.

Hoewel in de analyse van hierboven niets wordt vermeld over de hoeveelheid
waarin de zaden werden aangetroffen, bestaat het vermoeden dat de Ericazaden afkomstig zijn uit het zand dat is gebruikt voor het dempen van de
gracht. Dit zand zou dan van elders aangevoerd moeten zijn, zeer waarschijnlijk uit de hei ergens in of in de directe omgeving van Oerle. Mogelijk is hieruit
de herkomst van de bijl te verklaren. Temeer daar in het vorig onderzoek ook
nog een stuk van een gepolijste stenen bijl (groen gevlekt, te dateren in het
Neolithicum) in de vulling van het toen onderzochte grachtgedeelte werd aangetroffen.

- 14 DETERMINATIE AARDEWERKSCHERVEN
Het beschreven en afgebeelde aardewerk komt uit de vulling van de tussengracht
in sleuf 15 en put 14 en 20.
Het nummer van de beschrijving correspondeert met dat van de afbeelding.
1. Manchetrand Andenne. cf . Borremans/Warginaire (pag. 61.A36/b2, no. 2).
Datering XIIbc. Inventarisnummer: 14,B8.
2. Randfragment, geen Andenne (verschraling te grof voor Andenne). Datering
XIII. Inventarisnummer: 15,C1.
3. Bodemfragment met teentjes, mogelijk Elmpt. Mogelijk bodem van no. 5. Datering XIII. Inventarisnummer: 14,B6.
4. Bodemfragment van een grote kan. Vroeg steengoed met ijzerengobe. Rijnland
of Limburg. Datering XIII. Inventarisnummer: 15,C3.
5. Rand en hals van een Andenne kan. Rossig baksel met spaarzaam loodglazuur.
cf. Borremans/Warginaire (fig. 21 A9/c, no. 5d en 5b; fig. 12 A4c/c, no. 7 en 8)
Datering XIIB-XIIIA. Inventarisnummer: 14,B7.
6. Rand en hals van een Andenne kan. Loodglazuur met koperbijmenging. Dekselgeul. cf . Borremans/Warginaire (fig. 16 A4d/b, no. 38; fig. 19 A4d/3/d, no. 1
idem 4d/2/d, no. 1; fig. 21 A8-9, no. 2; fig. 28 A47/4j), periode Illa. Datering
XIIIb - eind XIII. Inventarisnummer: 14,B1.
7. Rand van een voorraadvat, waarschijnlijk Elmpt-Briigen. Op de schouder is,
in zeer schuine stand, vingerdrukversiering aangebracht (zwak zichtbaar), daarboven decoratieribbels. Lit., Bruijn 1962-'63 en Janssen, p.131-133. Datering
hele XIII. Inventarisnummer: 14,B10-05.
8. Rand van een voorraadvat, waarschijnlijk Elmpt-Briiggen. Op schouder decoratieribbels met daaronder schuin aangebracht vingerdrukversiering. Lit., Bruijn
1962-'63 en Janssen, p.131-133. Datering hele XIII. Inventarisnummer: 14,B3.
9. Rand van een voorraadvat, waarschijnlijk Elmpt-Brtiggen. Decoratieribbels op
de schouder zijn zwak zichtbaar. Lit., Bruijn 1962-'63 en Janssen, p. 131-133.
Datering hele XIII. Inventarisnummer: 15,C2.
10. Manchetrand Andenne. cf . Borremans/Warginaire (fig. 8 A3/b no. 3(B)). Datering XIIbc. Inventarisnummer: 20, Al.
11. Rand en schouder van een kogelpot, met dakvorm randprofiel. Nederrijns
(mogelijk Elmpt-Bitiggen). Lit., Janssen, p. 131-133. Datering XIId-XIII.
Inventarisnummer: 14,B4.
12. Rand van een zeer grote kogelpot. Op het baksel te dateren in periode I of IA.
Waarschijnlijk Schinveld-Brunssum (± 1200). Lit., Bruijn 1962-'63 en Janssen,
p. 129-131. Inventarisnummer: 15,C7.
13. Grote kom met schenklip. Vervaardigd met witbakkende klei, grove verschraling. Nederrijns, mogelijk Elmpt-BrUggen. Oxiderend gebakken en zachter dan
Elmpt waar gebruikelijk is. Lit., Janssen, p. 131-133. Datering XIII. Inventarisnummer: 15,C6.
14. Rand en schouder van een uitzonderlijk grote kogelpot met typisch dakvormig
afgeschuind randprofiel. Grijs zacht aardewerk. Op basis van de verschraling
en randprofiel mogelijk Elmpt. De frequentie van de grove verschraling is echter minder dan normaal voorkomt bij Elmpter waar. Lit., Janssen, p. 131-133.

- 15 Datering op basis van parallellen in 's-Hertogenbosch: XIIIB-XIVA. Inventarisnummer: 14,B5.
15. Kogelpot, Nederrijns mogelijk afkomstig uit Elmpt-BrUggen. De rand is nagedraaid (of eerst vervaardigd waarna de rest erop is gezet, vandaar de verdikking
op de schouder). Reducerend gestookt. cf. Kersten 1941, p. 405e.v., afb. 110,
fig. 4. Datering eind XII hele XIII. Inventarisnummer: 14,B2.
16. Wandfragment met oranje-bruine verfstreken. cf. Bruijn 1968, p.47. Datering
XIIa-b-c. Invent arisnummer : 14,B9.

17. Kannetje. Steengoed met
ijzerengobe. Rijnland of
Limburg, waarschijnlijk
Langerwehe. cf. Bruijn
1962-'63, p. 442, afb.84,
fig. 6; p. 444, afb. 86,
fig. 2 en lit. Hurst 1977,
p. 219-238. Datering
XIVb/c. Inventarisnummer: 14,B11.

-16-

-17-

2

3

18. Kan. Steengoed met ijzerengobe en radstempelversiering. Rijnland of Limburg, waarschijnlijk Langerwehe.
cf. Bruijn 1962-'63, p. 430, afb. 72, fig. 2; p. 429, afb.
71, linksboven en lit. Hurst 1977, p. 219-238. Datering
XIVb/c . Inventarisnummer: 15,C8.
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-20BESCHOUWING OVER DE MOGELIJKE PLAATS VAN HET GEZOCHTE
"KASTEEL"
Van belang is dat nu vaststaat dat het hier om een middeleeuws woongebied gaat
van bijzondere betekenis. Binnen de omgrachting kan een "kasteel" hebben gestaan.
Hoe dit "kasteel" er uit heeft gezien is niet te zeggen. Mogelijk moet ook worden
gedacht aan een vroonhoeve waaruit of waarbij in een later stadium een kapel of
een kerk is gesticht. De vraag blijft echter: op welk deel binnen de omgrachting
kan het gezochte "kasteel" hebben gestaan?
Voor de plaats van het "kasteel" op het zuidelijk deel, van het door grachten ingesloten terrein, gelden de volgende argumenten:
a. de vorm van de grachten. De gracht die dit gedeelte omsloot is breder en dieper dan de gracht rond het noordelijk deel. Bovendien hoort de tussengracht voor
wat betreft zijn afmetingen bij de gracht rond het zuidelijk deel. Dit zuidelijk gelegen deel lijkt dus het hoofdterrein te zijn geweest. Deze gracht noemde men
"de Vest".
b. het uitblijven van aanwijsbare sporen in de bodem van het noordelijk deel.
De putten wijzen wel op de aanwezigheid van mensen, maar niet uitgesloten is
dat in het zuidelijk deel, op een later tijdstip, ook nog een put wordt aangetroffen.
c. in de beschrijving die J.B. Gramaye over Oerle geeft, uit 1610, lezen we:
"De kerk van Oerle is toegewijd aan de H. Joannes. Want vrouwe Clementina die
haar kasteel overgedragen heeft aan Postel heeft het zo gewild. Zij is de stichteres van de kerk" (Gramaye 1610: 98) (10).
Als bron van de genoemde schenking of overdracht door vrouwe Clementina aan
Postel geeft Gramaye een oorkonde op uit Floreffe. Zoals we in het eerste verslag
reeds vermeldden is deze akte nergens te vinden en ook Gramaye heeft deze niet
gezien.
Een punt van overweging bij dit argument blijft het tijdstip van deze overdracht.
Als we denken aan de plaats van het "kasteel" op het terrein van het huidige kerkgebouw dan veronderstellen we dat de eerste kerk is gebouwd uit de schenking
van dat "kasteel" of de resten hiervan.
Mogelijk kan een onderzoek naar sporen van de voorgangers van het huidige kerkgebouw hierover uitsluitsel geven. Bekend is dat deze haaks op de tegenwoordige
kerk hebben gestaan; dus op hetzelfde terrein.
Voor de plaats van het "kasteel" op het noordelijk door grachten ingesloten terrein kan worden aangevoerd:
a. de vondsten van de twee boomstamputten en het scherfmateriaal in de vulling
van de gracht. Deze wijzen in elk geval op de aanwezigheid van mensen in dit deel.
b. een vergelijking van het gereconstrueerde 8-vormig grachtenstelsel met soortgelijke situaties die elders werden onderzocht geven een woongedeelte in de ene
omgrachting en een begraafplaats en kapel of kerkgebouw in het andere omgrachte
gedeelte (11).
Voor Oerle is in dit verband bekend dat in 1281 het kerkhof lag op het zuidelijk
gelegen deel (Camps 1979, 469). Zeer waarschijnlijk stond daar toen ook een kerkgebouw (Campinia 12, blz. 53-56).
Omdat de plaats van het gezochte "kasteel" nauw verbonden is met die van het

kerkgebouw, komen we ook nu tot de slotsom dat een onderzoek naar sporen van
voorgangers van het huidige kerkgebouw opheldering kan geven over de plaats
waar het gezochte "kasteel" heeft gestaan.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES
De resultaten van dit voortgezet onderzoek geven een belangrijke aanvulling op datgene wat reeds eerder kon worden vastgesteld.
Na inventarisatie van alle tot nu toe bekende gegevens blijkt dat:
de tijdsperiode waarin het gezochte "kasteel" heeft bestaan moet worden gezocht voor het midden van de dertiende eeuw,
het water "den Boonenberg" werd gegraven tussen het eind van de veertiende
eeuw en het begin van de zestiende eeuw,
deze tijdsperiode te recent is en daardoor strijdig met de oudste gegevens over
het "kasteel",
het eventuele "kasteel" dus niet gestaan kan hebben op het schiereilandje in
het water "den Boonenberg",
dit water is gegraven na demping van grote delen van de grachten en daardoor
geen deel heeft uitgemaakt van de omgrachting,
uit voorgaande conclusies volgt dat de naam Boonberg of den Boonberg, die
aan het "kasteel" gegeven wordt, ongegrond is,
literatuuronderzoek uitwijst dat deze naam voor het "kasteel" in 1876 is ontstaan uit een foutieve interpretatie van gegevens uit de toen bestaande literatuur,
door het gereconstrueerde grachtenstelsel het geheel in twee terreinen wordt
verdeeld; één, het zuidelijk deel, omgeven door een brede en diepe gracht,
waarop nu het kerkgebouw staat én een hieraan grenzend, noordelijk deel, omgeven door een gracht van geringere afmetingen, waarbinnen de twee boomstamputten werden gevonden,
de C14-dateringen van de houtmonsters de volgende ouderdommen en dateringen geven:
put I
955 ± 25 BP (GrN-10443); d.w.z. tussen A.D. 970-1020.
put II
870 + 30 BP (GrN-11120); d.w.z. tussen A.D. 1050-1110, (11401200).
stuk hout
1030 ± 30 BP (GrN-11121); d.w.z. tussen A.D. 890-950, (9801020).
(de tussen haakjes geplaatste getallen zijn verkregen na vergelijking met gedateerde jaarringen van betreffende ouderdom),
de vondst en datering van de twee boomstamputten wijst op de aanwezigheid
van mensen, op het terrein binnen de omgrachting, in de elfde en twaalfde
eeuw,
de datering van het hout uit de gracht de mogelijkheid aangeeft van een nog
eerdere aanwezigheid van mensen, in de tiende eeuw,
demping van grote delen van de grachten is geschied in de tweede helft van de
14e eeuw,
een groot gedeelte van de brede gracht rond het terrein van de kerk heeft be-

- 22 staan tot in het begin van deze eeuw,
bekend is dat dit grachtgedeelte "de Vest" werd genoemd,
op het zuidelijk gedeelte van de 8-vormige omgrachting in A.D. 1281 een begraafplaats was,
in A.D. 1249 op dit gedeelte, of in de directe nabijheid hiervan, waarschijnlijk
een kerkgebouw stond,
vergelijking met parallellen van 8-vormige grachtenstelsels een verdeling geven
in een woongedeelte binnen de ene omgrachting en een begraafplaats en kapel
of kerkgebouw in het andere omgrachte gedeelte,
het in dit verband zinvol is om een onderzoek in te stellen op het terrein waarop nu het kerkgebouw staat, naar sporen van voorgangers van dit kerkgebouw.
Temeer daar in de geschiedschrijving wordt verwezen naar een oorkonde, die
een direct verband legt tussen de overdracht van het gezochte "kasteel" en de
stichting van de parochiekerk (12).
NOTEN
1) Een verslag van dit eerste onderzoek werd in beperkte oplage verspreid en
is intussen gepubliceerd in: Brabants Heem 34 (1982), blz. 28-34; en in aangepaste vorm in Campinia 12, blz. 53-61.
2) Met dank aan Arno Verhoeven, A.E. van Giffen Instituut voor Pre- en Protohistorie Amsterdam en drs. H.L. Janssen, stadsarcheoloog te 's-Hertogenbosch
voor het determineren van het, in dit verslag vermeldde, aardewerk.
3) Zoals reeds elders werd gepubliceerd (Campinia 12, blz. 53) moet de plaats
van het gezochte kasteel worden gekoppeld aan de directe omgeving van het
kerkgebouw. (In een akte uit 1249 is sprake van een patronaatsrecht, dat was
verbonden aan de kerk van Oerle. Omdat deze kerk zou zijn gebouwd uit de
overdracht door vrouwe Clementina van haar kasteel, moet de tijdsperiode
van dat kasteel worden gesitueerd véér 1249).
4) Met deze constatering wordt niets afgedaan aan de verdienste en het belang
van het werk van J.B. Gramaye.
5) Zoals we in het vorige verslag reeds vaststelden steunen alle genoemde auteurs
in hun beschrijving over dit "kasteel", direct of indirect, op het werk van
Grarnaye.
6) Een beschrijving van deze put werd reeds elders gepubliceerd: J .F.C.M.Bijnen,
Verslag bodemvondst van een eind-tiende-eeuwse put te Oerle, in: Campinia
XI, 107-114.
7) Met dank aan Prof.Dr. W.G. Mook, hoofd van het Laboratorium voor Algemene Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, voor het uitvoeren
van de ouderdomsbepalingen en de vergelijking hiervan met gedateerde jaarringen.
8) Met dank aan Prof.Dr. F. Verhaeghe, Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, België, voor het determineren van dit stuk.
9) Met dank aan de heer H.B. Eland, student ecologie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, voor het analyseren van de grondmonsters.

- 23 10)
11)

12)

Met dank aan de heer J. Lijten, medewerker van het Streekarchief Zuid-Oost
Brabant te Oirschot, voor de vertaling van de Latijnse tekst.
Parallellen van een 8-vormig grachtenstelsel werden in België gevonden in:
Petegem bij Oudenaarde (Callebaut 1981); Eine aan de Schelde (Callebaut
1980) en Brustem bij St. Truiden (Claassen 1970).
Opmerking: in dit verband kan een onderzoek naar de aanwezigheid van een
tussengracht, op het terrein van de door een gemeenschappelijke gracht omgeven kerk en burcht te Sint-Oedenrode, mogelijk interessante gegevens opleveren (Heesters 1977, pp. 25-26).
Eveneens dank aan alle omwonenden aan het dorpsplein, voor de verleende
medewerking bij het uitvoeren van de grondboringen; aan de Archeologische
Vereniging 't Oude Slot voor het lenen van gereedschappen; aan Bas Aarts,
van de vereniging "Vrienden van Brabantse Kastelen" te Tilburg, voor het
geven van adviezen; aan Frans Klaasen voor de verleende medewerking tijdens het onderzoek; en aan Bas Sanders, Hugo Bijnen en andere jeugdige
Oerlenaren voor het verlenen van hulp tijdens de opgraving.
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INDEX CAMPINIA — JAARGANGEN 6 - 10
Half december 1982 is de index op de jaargangen 6 tot en met 10 van
Campinia verschenen. Deze uitstekend verzorgde, op het gebruikelijke
Campinia-formaat uitgegeven, index omvat 116 pagina's. De toegang op
persoons- en plaatsnamen wordt voorafgegaan door een voorwoord en
een repertorium, of systematisch overzicht, op de in die jaargangen verschenen artikelen.
Dit handige instrument voor Uw onderzoek naar de plaatselijke en regionale geschiedenis van Noord-Kempenland of naar Uw stamboom kost
slechts f 12,50, inclusief verzendkosten.
U kunt in het bezit komen van deze uitgave door f 12,50 over te maken op postgirorekening 63.51.15 ten name van het Streekarchief ZuidOost Brabant, onder vermelding van „Index Campinia".

De redaktie.
Tijdens de ingebruikneming van het
dorpsplein, op 29
mei 1982, werd op
dit plein een sokkel
met de hierboven
afgebeelde, bronzen
plaquette geplaatst.
Deze geeft aan passerenden informatie over de ligging van de
grachten ten opzichte van de huidige
bebouwing.
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BESTSE TOPONIEMEN
De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters
van Verrenbest (circa 1660).

(vervolg op CAMPINIA 12e jaargang, blz. 144-151)
fol. 29 vo
Jacob Anthonis Verrooten
Huijs ende aenstede, 1 lop. 4 roijen
Cleijn ackerken bijde Rotten, 25 roijen
De Rotten, 42 roijen
Het Hulselackerken, 1 lop. 6 roijen
Het 4 part inde Vleutsen acker, 1 lop.
In Heijrnen camp, 1 lop. 5 roijen
De hooghacker aende Duijtsche val, 1 lop. 31 roijen
Cleijn ackerken, 1 lop. 19 roijen
Het weijken aenden Croonsche wetering, 2 lop.
Maeijken, weduwe Peeter Dielis
Huijs ende aenstede, 3 lop. 17 roijen
Cleijn ackerken, 38 roijen
Het 3 part inden nijeuwen camp, 2 lop. 35 roijen
fol. 31
Maeijken, weduwe Arien Quiten
Huijs ende aenstede, 3 lop. 46 roijen
Het 3 deel inden nijeuwen camp, 2 lop. 35 roijen
Bernaert Jans van Oudenhoven
Den nijeuwen acker, 2 lop. 31 roijen
Nijeuwen camp aen 't broeck, 1Y2 lop.
Jan Peter Hanssen
Acker int Soerlant, 1 lop. 47 roijen
Het Soerlant van sijn schoonmoeder, 2 lop.

fol. 31 vo
Henric Peeter Joosten
Huijs ende aenstede, 2 lop. 29 roijen
Camp neffens den dijck, 4 lop. 27 roijen
Nijeuw erff neffens Jacop Dijrcx, 2 lop. 27 roijen
Het 4 part inden Tauwer, 42 roijen
Coelen campken met den beempt, 4 lop.
Het 4 part inden Deecken, 3 lop.
Den halven Weijer, 35 roijen
D'achterste nijeuw erff, 6 lop.

-0
-0
-0
-0
-0
-1
-0
-0
-7

-4
-3
12
15
15
15
-2
19
12
-3

12
-8
14
12
-8
14
14
12
-8
-6

-2
-0
-1
-4

-1
12
-8
-1

-6
-0
-4
10

fol. 33
Hendrisken, weduwe Jan Peters van Boxtel
Het 3 deel inde Bochte, 1 lop. 10 roijen
Het 3 deel inden camp, 1'/2 lop.
Peter Jan Michielssen
Huijs ende aenstede, 26 roijen
Haubraeckens acker, 5 lop.
Twee derdendeel inde Bocht, 2 lop. 20 roijen
Twee derdendeel inde camp, 2 lop. 49 roijen
Beempt inde Geenckensdijck, 4 lop.

-2
-1
-3

-4
-8
12

-8
-4
12

-1
-0
-2

13
17
10

10
-4
14

-1
-1
-2

-6
-8
14

-4
-0
-4

Maricken, weduwe Peter Joosten
Huijs ende aenstede, 6 lop. 28 roijen
Den nijeuwen camp, 3 lop. 10 roijen
Noch den nijeuwen camp, 2 lop.
Nijeuw erff inde Coppelstraet, 4 lop.

fol. 33 vo
Goijaert Arien Claessen
Huijs ende aenstede, 2 lop. 37 roijen
Den Peter acker, 2 lop. 30 roijen
Camp tusschen de Dijcken, 1 lop. 27 roijen
Het 4 part inde Weijer, 20 roijen

-2
-2
-1
-0
-1
-1
-0
-2
11

-6
15
12
11
-5
_2
-4
-0
18

10
14
14
-0
-0
-0
14
-4
-8

-5
-1
-1
-1
10

-4
12
-1
-6
-4

-4
14
-0
-0
-2

-0
-0
-1

16
19
15

-0
14
14

-0
-3
-1
-1
-1
-9

15
-8
12
19
15
10

-0
-0
-8
12
-4
-8

-1
-1
-0
-0
-4

18
17
19
-2
18

14
14
-8
-8
12
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- 28 Heer Mathijs van Coll
Het halff vleutjen inde Scheecken, 3 lop.
Henric Jans van Roij
Huijs ende aenstede, 2 lop. 26 roijen
Nijeuw erff van Henric Aerts, 2 lop.
fol. 35
Niclaes Henricx Haencop
Huijs ende aenstede, 4 lop. 3 roijen
Nijeuw erff in Staeckenbroecks hoeve, 2 lop. 13 roijen
Coelen campken, 31 roijen
Coeijweijde ende lant daarin, 1 lop. 31 roijen

fol. 37
0

-1
-1
-2

15

-5
-2
-8

8

14
14
12

-1
-1
-0
-0
-4

15
-8
-6
18
-9

12
10
-8
-8
-6

0

13

-0

-0
-1
-1

13
-4
18

14
10
-8

Mericken, dochtere Marten Peter Coolen
In d'aenstede van Henric Haencop, 1 lop. 10 roijen
Inden camp van Marten Peters, 2 lop.
fol. 35 vo

Henric Dijrcx van der Camp
Huijs ende aenstede, 4 lop. 7 roijen
Den halven ouden camp, 2 lop. 18 roijen
De halff leste nijeuw erff, 2 lop. 32 roijen
Den vorsten straetacker,
1 lop. 48 roijen
1
Het Pelmanneken, 1 /2 lop.
Den Vleutschen acker, 2 lop. 22 roijen
Het Sonderen, 2 lop. 19 roijen
In d'aenstede bij Jan Dijrcx, 4 top. 16 roijen
Twee derdendeel inden Vleutschen beempt, 2V2 lop.
Het beemptjen aenden Slip, 2% lop.
Een 3 part inde coeijweijde van Willem Aerts, 3 lop.

Den achtersten Straetacker, 4 lop. 32 roijen
Den Kievitshorst, 1 lop. 7 roijen
Den voorsten camp, 4 lop. 36 roijen
Den halven ouden camp, 2 lop. 18 roijen
Coeijweijde bij 1thuijs, 2 lop.
Het Vleutjen, 1 /2 lop.

-2
-0
-3
-1
-1
-0
10

19
11
-6
15
-0
12
-3

10
-8
12
12
-0
-8
-2

-1

19

-8

-3
-0
-0
-4

-3
13
-7
-4

-8
-8
-8
-8

-2
-2
-2
-1

-1
14
-2
-1

-6
-0
12
-4

-0
-8

18
17

-0
-6

-2
-1
-1
-1
-1
-2
-0
-1
-1

18
-9
18
16
-2
16
18
-6
-0

12
14
-8
10
12
-0
-8
-0
-0

Jenneken, weduwe Joost Henricx Lamberts

Kijnderen Arien Joost Goorts
In d'aenstede van Henric Haencop, 1 lop. 10 roijen

Willem Dijrcx vander Camp

-3
-1
-1
-1
-0
-1
-1
-3
-0
-1
-0
17

14
14
-8
-8
17
-4
15
-4
15
-4
-8
18

14
12
-8
-8
-8
12
14
-8
14
-8
12
-6

Den Deecken, 6 lop.
fol. 37 vo

Wouter Dijrcx vander Camp
Huijs ende aenstede, 3 lop. 17 roijen
Het veltjen achter d'aenstede, 2 lop. 1
Het 3 part inden Vleutschen beempt, 1 /2 lop.

Bernaert Willem Kemps
1

Huijs ende aenstede, 2 /2 lop.
Den halven achtersten camp, 4 lop.
Den Straetacker, 3 lop.
Den halven Deecken, 3 lop.
De halff coeijweijde achter Dirck Wouters, 2 lop.
5 roijen
fol. 39

Mericken, weduwe Ruth Peters de Cort
1

Huijs ende aenstede, 3 /2 lop.
Twee ackerkens daerbij, 2 lop. 6 roijen
De Mispel acker, 2 lop. 44 roijen
Den nijeuwen voorsten camp, 3 lop.
Den Dijrckacker, 1 lop. 34 roijen
Den grooten nijeuwen camp, 4 lop. 44 roijen
Den Kievitshorst, 1 lop. 42 roijen
1
Het beemptjen van Aert Croonenburgh, 3 /2 lop.
Het beemptjen van Jan Jan Henricx, 2 lop.

- 30 Nijeuw erff aen tbroeck, 3 lop.
Coeijweijde inden Gunteslaer, 3 lop.

16

16
-7
10

-0
-8
-8

-1
-2
-2
-0
-1
-0
-9

16
11
14
18
-1
10
11

-4
-4
-0
-0
-4
12

-2
-4
-1
-8

18
-9
-5
13

-8
-8
14
13

-2
-0
-2
-1
-0
-1

-2
10
-9
-4
-8
16

14
12
14
-8
14
-0

-8

12

14

-2
-1
-2

-1
18
16

14
-8
14

-6

17

-4

-3
-0

-4
14

14
14

-0
-0

fol. 39 vo
Jacob Willem Kemps
Huijs ende aenstede, 2 lop. 15 roijen
Den Paers acker, 3 lop. 29 roijen
Den halven achtersten camp, 4 lop.
Coeijweijde achter Dirck Wouters, 2 lop. 5 roijen
Den halven Deecken, 3 lop.
Den beempt bij Gijsbert Ariens nijeuw erff, 1 /2 lop.
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Goort Jan Santegoets
Huijs ende aenstede, 4 lop. 3 roijen
Truijken Driessen camp, 6 lop. 36 roijen
Beempt aenden Diepsteechde, 3 lop.

fol. 41
Willem Willem Kemps
Den Verriergaet acker, 2 lop. 35 roijen
Het Ghijsken, 1 lop. 18 roijen
Den voorsten camp, 3 lop. 34 roijen
D'achterste coeijweijde, 4 lop.
Het 4 part inden Borchgraeff, 2 lop.
Den langen beempt, 5 lop.

Jenneken, weduwe Jan Willem Henricks
Rassen bocht, 3 lop. 2 roijen
Den dries bij Goort Geritssen, 3 lop.
Den broeck beempt, 5 lop.

fol. 41 vo
Dijrck Jan Hermans
Huijs ende aenstede, 3 lop. 36 roijen
Het voorst nijeuw erff, 1 lop. 10 roijen

12e jaargang 1982
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Inhoudopgave 12e jaargang 1982
Bijnen, J.F.C.M.
53-61
Onderzoek naar de plaats van het kasteel de Boonberg
Cuijck, N. van
87-90
- Stamlijst Smetsers
152-155
- Genealogische gegevens van het bierbrouwersgeslacht DE KROON
te Oirschot
201-203
- Stamlijst Van Beers te Oirschot
Lijten, J.
37-40
- De Oirschotse schepenprotokollen
- Oirschotse zoen-accoorden (m.m.v. L. van der Mierden)
62-86; 103-126; 159-180
A. Zoenen wegens doodslag
181-190
- De clute werd een drama
Mijland, H.
16-29
Het streekarchivariaat Noord-Kempenland
Spoorenberg, J.
4-15
Het Eindhovense stadsarchief
Suijkerbuijk, J.
41-48
De verdeling van het Veldhovense Broek en de Zeelstse Heide
Thiadens, H.J.M.M.
139-143
De uitbreidende veendekken
Ven-Lommers, T. van de
99-100
- De Brabantse poffers en mutsen
137
- Een oude traditie zet zich voort door de jaarlijkse hoogmis
bij de H. Eik
138
- Waar zijn ze gebleven
199
- In de schaduw
200
- Puntdichten
Visser, W.
30-36
De oprichting van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant
Redaktionale bijdragen:
144-151
- Bestse toponiemen
205-211
- Huizen en hun bewoners te Dirschot van de 17e tot de 20e eeuw
91-98; 127-136; 191-198
- De vrijwillige rechtspraak in de dingbank ZeelstVeldhoven-Blaarthem
Overzicht van gebruikte afkortingen
B
BI
Oe
Di
M
V-M
Z
Z-V-B1
Zo-V

Best
Blaarthem
Oerle
Dirschot
Meerveldhoven
Veldhoven
Veldhoven-Meerveldhoven
(voormalige gemeente)
Zeelst
Zeelst-Veldhoven-Blaarthem
(dingbank)
Zonderwijk-Veldhoven

Aa
- A.J. van der
- rivier
- beempd, top. Zo-V.

56
135-136
136

burg.
e.v.
kap.
past.
secr.
top.
wed.
weth.

burgemeester
echtgenote van
kapelaan
pastoor
secretaris
toponiem
weduwe
wethouder

Aelst, Jan Janssen van
Aenraets, Antbnis
Aerts(sen)
- Aert Jan

95-97;193
130
134

Aerts(sen) (vervolg)
- Aert Lamberts
134
- Dierick Huijberts -, molenaar
192
- Evaert
128;191
- Geraert
97;134;196-197
- Hen(d)rick
92;94;135;193;196
- Jan
97;132;194
- Margriet
95;192
- Mariken, e.v. Peter
92
- Peter
92
- Tonisken, e.v. Hendrick
193
- Wilbort
93
- Willem -, deken van oi.
173
- Wouter
91
Achel, Adriaen Henricx van
205
Achten, Henric
114
Achterste Dries, top. Zo-V.
135
Adams
- Goijaert (Goort)
92-93;197
- Lijbrecht
197
Administratief Centrum Bergeyk
26
A(d)riaens
- Aert
149
- Anneke
93
- Anthonis -, schepen
93;193;195;197
van Z-V-Bl.
- Anthonis -, alias Mombaerts
128
Digna, e.v. Peeter
133
- Dingen
130
- Elisabeth, e.v. Huijbrecht
192
Frans
132;134-135
- Gerit
198
- Huijbrecht
192
- Peeter
133
- Willem
148
Agt, A.L.G.M. van -,
15;34
streekarchivaris
Aichen, Hendrik Hendricks 93
soen van
Aken
179
Acker, M. van den -, advokaat
46-47
Ackerstraat, top. Z.
192
Al, Wijt Dirck Cornelissoen van
114
Aleijten, Goijaert Henrick
165;167
alias van Tulden
Algemeen Rijksarchief
8-9
(A)meijden, van der
- familie
162
- Arn(d)t
173;182-183;188;190
rentmeester
- Danel
159;161;169;171;
schepen van Di.
173-174;176
- Cornelis Anthonis Rolofssoen
174
- Peter Thomaessoen
161
Anna, wed. Henrick N.N.
134
Ans(s)ems(soen)
- Adriaen
127
- Jord(a)en (Jan Hannen) -,
64;66;77;
past. van Wintelre (?)
79;84
- zie ook Augusteijn Willem
Pauwelszoon

Anthonis, N.N.
197
(An)thonis(zoon)
- Anthonis
128
- Bernaert
148
- Dielis
96;194
- Lip
191
- Margaretha-, e.v. Cornelis
195
Dielis
- Mariken -, e.v. Gerit Jansen
194
- Peeter
132
- Willem
131;194-195
- Wouter
148;192
Antwerpen
105;107;109
Archiefraad
26
Arembergers
4
Aren(n)est, van
- Henric
106
- Wouter
104;106
Audenhoven, van
- Goossen Peters
149
- Jan
149
- Claes Thomaessoen
65;114-115
schepen van Di.
Augustinianum, gymnasium -,
13
Eindhoven
Avelmans, Jacop
133
Baest
- Jacop Laureijssoen van
80
- Laureijs
80;82-83
- top. Oostelbeers
185
Bailjuus (Baljuws, Belions, Belious), 111
Jan -, chirurgijn
Bakel
142
Becker, Lambaert de
198
Backs(soen)
- Jan -, priester
169;171
- Jan Gielis
119
- Wouter Jan -, priester
169-171
- Wouter Wouter Mathijs
111
Balsvoort, top. Oister wijk
185
Barbara, St. -, gilde te Di.
85
Bar_thc
otmeus(sen)
A il
l
95
- Henrick
96
- Jan
96
Baseldonck, convent van
130
Bastiaens, Jan
94;132
Beelaerts
- Henrick
77;79;84-85;104;
priester, notaris
106;117;175
- Henrick -, schepen 166-167;174-175
van Oi.
- Henrick Rutgher
177
- Heijlwig
85
- Margriet
85
- Rutgher -, schepen
85;104;106;175
van Di.
Beelaertshof (hofje van
85
St. Anna en St. Ode)

- 4 -

- 3 97
Beempden, top. Strijp
201-203
Beers, van -, genealogische
gegevens
139
Beerse Dal
Beerze, rivier
184
16;39;160;182;184-185
Beerzen
(0-W-Middelbeers)
94
Begbroeken, top. Zo-V.
69;71
Becker, Aelbrecht die
Bekkers, W. -, bisschop van
20
Den Bosch
139
België
9-10;30
Bergen op Zoom
16
Bergeyk
106;108
Beringen (België)
188
Berckel, G. van
95
Berckenbeempd, top. Z.
Bernaerts
195
- Hendrick
195
- Peter
195
- Willem
16;18-19;29;32;34
Bernsen, H.J. -, insp.
der archieven in Noord-Brabant
16-19;24-30;34;115;141;
Best
162;167;177-178
Bichlaer (Bychlaer), van
70
- Jan Henricssoen
70
- Claues Janssoen
70
- Wilhem Janssoen
77
Bierkenssoen, Dirck Willem Faes
192
Biesveld, top. Z.
41-46;48;104;193
Blaarthem (zie ook
Gestel)
- Tafel van de Heilige
93;192;197
Geest
16
Bladel
91
- Jan Goortsen van
91
- Truijken, e.v. Jan Goortsen
Bleeck, Jan Peter Goessenssoen 183;189
van den
Bliecx (Blycx)
76
- familie
72;74
- Dieric Goort
- Hendrick Jan
131
194
- Jan
131
Blickmakere, Hendrick Dierick
193
Blocksken, top.
188
Bocht (Boeff), N.N.
135;194
Bocht, top. Zo-V.
97
Boeckenvelt, top. Strijp
118
Bock, Goijart
Bondam, A.C. -, rijksarchivaris van
21
Noord-Brabant
Boega(e)rt
169;171;173
- Willem van den-,
deken van Di.
97
- top. Strijp
Boega(e)rts
- Faes
130
130
- Jenneke, e.v. Faes
80;82
- Mercelijs -, past. van Oi.

45;53-54;56;58
Boonberg, kasteel
Boert, Franck (Vrancx) van -,
64;66;
Boot deken van Dl.
72-74;76;83-84;173
172
- Amelrijk
172
- Lodewijk
- Margriet -, e.v. Goosen Neven 172
Borchgraeff
129-130
- jr. de -, heer van Oerle
149
- top. B.
96
Borghouts, Dierick Lijbrecht
141
Borne, top.
194
Boswech, top. Z.
117-118;141-142
Boxtel
zie Emont Dircksoen
- rentmeester
van
97
Braeck, top. Z.
Brabant
5;69;167;
- gewest
zie Jan III en Johanna
- hertog(in)
185;188
- raad van
30
Breda
188
Bregt, N.N.
144;146
Broeck, top. B.
144
Broeckbeempd, top. B.
169-171
Brouwer, Jan die
109;167;185
Brussel
69;71
Bruijnen(soen), Jan Henrics
193
Bruijnincx, Jacop Hendrick
Bruijsten (Bruestens)
72;74;76
- Jan
188
- N.N.
16
Budel
Bumiëns
133;192;198
- Jan Peter -, secr.
van Z-V-81.
93
- Peter Janssen
147
Bunderken, top. B.
97
Bussele, top. Z.
42;47
Bijnen, Bartholomeus
landmeter
Ceelen, Frans

193

Damen
91
- Jan
97
- Heijn
136
- Laureijs
Dan(i)els(soen)
- Adriaen
95
- Andries
194;197
78
- Gielis Peters Aert
197
- Heijlken, e.v. Andries
zie Jan Lijbrecht Janssen
Deenen
zie Hooghacker
Delft
zie Hendrick van Eijck
Dendermonde,
baljuw van
Denisdochter, Jenneke -, e.v.
193
Aert Verschuijl
149
Deskens acker, top. B.

Deurne
142
- Johannes van
53
Deventers acker, top. B.
144
Dielis
- Evaert
92
- Geraert Dierick
193
- Cornelis
193;195
Diepsteechde, top. B.
144;146;149
Di(e)ricx (Dijrcks)
- Bartholomeus
95
- Emont -, rentmeester
117
van Boxtel
- Frans
192
- Goort
147-148
- Jacob
91;136;191
- Jan
70;95;148
- Jan Goijaert
147
- Peter Goort
147;149
- Roeloff
195
Dionijs(s)en, Michiel -,
91-92;94-95;
schepen van Z-V-Bl.
127;134
Dommel, rivier
41;132
Donck, van der
- Dirck Arts
159
- Gorijs (Joris)
159
Donckers, Claas
206
Do(e)ren, van (den)
- familie
117
- Aert Jacops
103-107;109
- Adriaen
116
- Dirck Adriaenssoen
174
- Godevaert Adriaens
116
- Goessen -, priester
117
- Jacop Jacops
103-107
- Jan Adriaens
116
- Jannes (Dircksoen)
105-106
schepen van Di.
- Peter Gijsberts
205
Do(o)rmaelen, van
- Jacob -, schepen van 01.
70;106
- Wouter Dijrcx
145
Dorp de Groot, Lucretia van
206
wed. Johannis Soehngen
Dorser, Herman
120
Doijlegger, Aert Wouters vanden
131
Dries, N.N.
194
Driessen, Truijken
149
Druten, Willem Geertszoen van
93
Drij Spijnsaet, top. Zo-V.
136
Duijtsche Val, top. B.
147
Dijck, van den
- familie
67
- Ghijsbrecht Wouters
64-66
- Wouter
64-66
Ebell, C.C.D. -, rijksarchivaris
van Noord-Brabant
Echternach
- abdij
- prelaat

39
167
130

Eeckelaer
zie Aert Goortsen
Eersel
16;39;92
- past. van
194
Egmond, Karel van -,
166
hertog van Gelre
Eindhoven
4-16;25;27;30-32;35
44;46;113-116;119-120;142
- Agglomeratie
31;34-35
- kapittel
98
- schout
zie Henrick van de Sterre
van
- Tafel van de H. Geest
192
Eindhovens Dagblad
13
Ekkersrijt, top. V.
142
Elisabeth, N.N.
195
Ellaer, van
- Dirck (Aerts van
65;77;79-80
Waalwijck) -, schepen van Di.
- Rutgher
77
Enskens Acker, top. B.
148
Esch, van
- familie
123-124
- Antonius E.M.
208-209
- Antonius Johannes
208
Bartel
206
- Bartel Antonius
205
Emberta A.M.
208-209
- Franck Jacopssoen
120-126
- Godefridus
208
- Godefridus H.J.
208-209
Henrick -, secr. van Di.
37;39;114
- Henrick -, 120-121;124;159;161-163;
priester
165;167;174-175
- Henrick Bartels
205-206
- Henricus J.W.
208
- Jasper
166-167
- Joanna A.F.
208-209
- Johannes Martinus
208
- Joseph
208
- Josephus A.G.
208-209
- Cornelia, wed. Bartel
205
Antonius
- Lucia Peeters
206
Maria Anna -, wed. Claas
206
Donckers
Maria J.J.
208-209
- Maria Petronella Henrica
208
Martinus
208
Victor
208
Willemijn
206
- N.N. -, schepen van Oi.
82
- plaats
142
Esperen Bosch, top B.
146
Esveld, P.G. -, notaris, secr. van
4
Eindhoven
Ev(er)aerts
- Hendrick
92;133
- Jan
132
- Willem -, schout van Di.
64;66
Everdeij, Thomas
69;71

-5Eijck, van
- Floris -, heer van Nuenen
130
- Goijaert
95-97
- Henric -, baljuw van
64;66-67
Dendermonde (Doldermonde)
- Petronella
131
Eijmerts, Hendrick
93-94
Faessen, Jan
Fasel, A.
Floreffe, abdij
Francen (Franssen)
- Aert
- Anna, wed. Jan Aert
- Anneke, e.v. Matheus
- Frans
- Jan Aert
- Matheus
Frankrijk
Frenken, A.

136;196
184
53-54;56
134;136
134
134
128-130
134
134
4;41
173;176

Gaelder, top. Z.
95-96
Geelders, top.
141
Geenckensdijck, top. B.
146
Geeritszoon
193
- Heijlken Wouter
- Jenneke Wouter
193
193
- Metken Wouter
- Wouter
193
Geldrop, van
67;108-109
- familie
63-65
- Gevart Jan
- Henric Henrics
67
Jan
64
- Jan -, kannunik
64;66-67;72;74;76
Jan -, alias Rovers
103;106
- Louijs (Jans)
63-66
- Philips -, priester
64-66
- Philips Jan
63-66
- Willem -, schepen van Oi. 78-79;113
Gelre, hertog van zie Karel van Egmond
142
Gemert
41;192
Gender, rivier
Gerstveld, top. Z.
95
117-118
Gestel, Ghijsbrecht van -,
priester
4;6;9-10;41-46;48;
Gestel (-Blaarthem)
117;170;193
93;192;197
- Tafel van de H. Geest
Ghinhoven, van
- Andries Henrick
163-164
Goeijaertszoon
- Henrick Goeijaertszoon
163
alias de Lubber
G(h)ijsbrechts (Gijsberts)
197
- Bartel
- Dirck
104-106
198
- Jan
192;194
- Pauwels

6
G(h)ijsbrechts (Gijsberts) (vervolg)
191
- Willem
Gielissoen, Thomas -,
164
schepen van Oi.
141
Gilze
27
Gondrie, P.A. -, secr. van Best
194
Goerdries, top. Zo-V.
130
Goorstraat, top. Zo-V.
Goorts(sen) (Govaerts, Goijaerts)
148
- Abraham Dijrck
- Aert -, alias Eeckelaer
193
134
- Andries
197
- Eijken
193;195
- Jan
- Lip (Lijbrecht)
95
Goessens(soen)
64-66;
- Dirck
zie ook Dirck Goeswijn Nevensoen
145
- Peter
54;56
Gramaye, J.B.
95
Graspeel
9;185
's-Gravenhage
Groningen, Rijksuniversiteit
53
9-10
Groof, A. de -, gemeentearchivaris van Eindhoven
146
Grooten Acker, top. B.
Gru(ij)ter(s)
69;71
- Gheeraert -, schout van 01.
72;74
- Jan
159;161
- Jan die
139
Grijze Steen, top. Heieind
149
Guntelaeren, top. B.
149
Gijskens Acker, top. B.
193
Haarlem
92;194
Ha(e)sewinckel, top. Zo-V.
80;113
Haest, Franck die -, schepen
van Oi.
Hage, Ter -, klooster te Eindhoven 192
Hagelaar, van (den)
106
- Henric -, schepen van Oi.
77
- Wilhem
Hagelaarsvelt, top. B.
144
142
Hal
129
Halve Bocht, top. Zo-V.
147
Ham, Jan Corstens van
28
Hand en Span
194
Hanevelt, top. Z.
56
Hanewinkel, S.
Hannen(soen)
- Jan -, schepen van 01.
84
112
- Laureijs Jan
- zie ook Jordaen Ansems
161
Hanscomekers, Jan Peters -,
van Lennenshovel
Hanssen
149
- Dijrck
132;195
- Jan
135
- Jan Jan
Hanssen Bochtje, top. Zo-V.
133

Haren
- Jan van
117
- N.N.
188
Harlingen
94
Hartel (Hertel), top. Terheijden
142
Heemskerk, P. van -, secr. van
4
Eindhoven
Heer ...., Peter Wilhem
114
Peterssoen van
Heerbeeck, van
- familie
123-125
- Danel
120;121;124
- Heilwig -, e.v. Danel
124
van Petershem
- Jan -, schepen van 01.
66
- Jan Wouterssoen
120-126
- Peter
120-121;124
- Wouter
124
- Wouter Janssoen
120;122-124
- Wouter Wouterssoen
121;125
Heersse, top. Zo-V.
92
Heestervelt, top. B.
146
Heeze
16;35
Heieind
139
Helmond, archief dienst
30
Henrick, N.N.
134
Hen(d)rick(soen)
- Aert
194
- Aert Korstiaen
132
97;128-129;131;133-134;
Andries -,
191-194;196;198
- Anneke, e.v. Jan
132
- Bartel
93;130-131;195;197
- Berbel
136
- Dierick
96
- Faes
94;133
- Frans -, schepen
91-92;94;127;134
van Z-V-81.
- Hendrick
94;131
- Hendrick Dierick
129
- Jacop
135
- Jan
94;128;132-134;136
- Jan Jacob
196
- Jenneke -, e.v. Andries
134
Govaerts
- Claeus Peter
104
- Corstiaen
129
- Lodewijck
93;128
- Lijbrecht
197
- Margriet, wed. Servaes
197
- Mariken
194
Peter
97;196;198
- Seger(en)
95;134;192;194
- Servaes
197
- Wierick
130-131
Willem
91
- Wouter
193
Herlaer
141
Hermalen, top. Schijndel
141
Hermans(soen)
- Dijrck
149

Hermans(soen) (vervolg)
- Herman Henrick
159-160
- Jan Dierick
131
- W.T. -, raadslid van
7-8;12-14
Eindhoven
Hers(s)el, van
- Danel -, kanunnik
169;171;173
- Loijwich -, schepen
70;161-162
van Di.
- Michiel Hendricx
129
Herstal, top. Overa
141
's-Hertogenbosch
5-6;9;13-14;30;37-39;
78-79;97-98;130-131;185;192
- kapittel van
194
Herwaarden, J. van
37
Heult
142
Heuvel, van den
- Anthonis Lamberts
146
- Goijaert Dijrcx
145
- Lambert -, notaris
188
Heuvelmans
- Mariken Peeter
132
- Peeter
132
Heuvelstraat, Z.
192
Heij, top. Z.
194
Heijberch, top. Zo-V.
129;133-134
Heijden, Corstiaen van der -,
161;163
past. van Di.
Heijcamp, top. B.
149
Heijsteckssoen, Jan Thijs
179
Hilvarenbeek
169-173
Hoefke, top. Z.
192
Hoec, Jan
65
Ho(e)ve, van den
- Dierick -, schepen
128-129;131;
vam Z-V-Bl.
133-134;191-194;
196-198
- Hendrick
95
- Lijsken, wed. Hendrick
95
Hoge Raad van Adel
27
Hogenacker, top. Bl.
197
Hogert, top. Boxtel
142
Hoog Casteren
46
Hoogaerts
- Aert
132
- Hoogaert Jan
129
- Catharina Hoogaert Jan
129
Hooge Mierde
16
Hoogeloon c.a.
16
Hoogen Acker (of Delft),
145-148
top. B.
Hooghuis, huis te Eindhoven
12
Hooidonk (België)
108
Hoorenveltjen, top. B.
149
Hootsman
- Jan Jacob
196
- Margriet, e.v. Jan Jacob
196
Hoppenbrouwer(s) (, die)
- Daniel
144
- Dirck -, schepen van Oi.
116-117

-7Hoppenbrouwer(s) (, die) (vervolg)
161-162
- Dirck Dirckssoen
schepen van 01.
146
- Dirck Peter
144
- Jan Daniel
147
- Peter
147
- Peter Gerit
82
- N.N. -, schepen van Oi.
146
Hopvelt, top. B.
134
Horeven, top. Z.
208
Horevoets, Maria -, wed.
Godefridus van Esch
197
Horst, Jan Geeraerds van de
196
Horwenen
Houbraken (Haubraken)
76
- Goijaert
- zie Henrich Moel
206
Hout, Johannes Francis van
Hovelmans
129
- Jacob Dierick
196
- Peter Dierick
184-185
Huigevoort, top. Beers
Huijbrechts (Huijberts)
192
- Adriaen
192
- Aleijt -, e.v. Aerd Lombaerts
192
- Hap
192
- Cathelijn -, e.v. Jan
Hendrick Corstiaens
192
- Margriet
192
- Mariken -, e.v. Wouter
(Lombaerts)
- Willem -, schepen van Z-V-Bl.
93
195
- Willem
Huijskens(soen)
78-79;82
- Dirck Mathijssoen
schepen van Di.
66;77
- Gheeraert Mathijszoen
schepen van Di.
7
Huijsmans, N.N. -, notaris
lewens, Jan

97

115-116
Jabeke (?)
Jacobs(soen)
191
- Daniel Rut
134
- Dirck
192
- Hans
91;128-136;191;
- Jan -, schepen van
194-198
Z-V-Bl.
133;135;198
- Cornelis
129;135;191;197
- Peeter
191
- Rut
191
- Rut Rut
159
- Severijn Mercelis Henricx
45
Jan IIII, hertog van Brabant
97
Jan, St. -, Den Bosch
Jans(soen)
198
- Adam
- Adriaen -, schepen van Z-V-Bl.
198

Jans(soen) (vervolg)
93;128
_ Adriaen
194
- Anna
135
- Anneke -, alias Vlas
96
- Dierick
131
- Frans -, secr. van de
dingbank Z-V-Bl.
194
- Gerit
196
- Hendrick vorster
95-96;127-129;132;
- Hendrick
134-135
135
- Jacob
91;94;96-97;131;
- Jan
135;194;197
191
- Jan -, alias Wan
114
- Jan Henrick
96
- Jan Lijbrecht -, alias Deenen
104
- Jan Rutgher
91;130
- Jenneke
93;95;127;192;197
- Joost
- Cornelis -,
128-129;132-133;191;
194-196;198
schepen van Z-V-Bl.
128;134-135
- Lambert
130;136;191
- Lijbrecht
96;98
- Marcelis
93
- Mariken -, e.v. Hendrick
Hendricks van Aichen
93
- Mariken, e.v. Gerit
128
- Pauwels
136;194
- Peeter
131
- Peeter -, schoolmeester in
Den Bosch
94
- Rut
104;106;108;110;112;
- Rutgher
114-115;121;123;125
163-164
Thomaes Gielis
schepen van Oi.
131
- Wilbort
135
- Willem
146
Joachims Camp, top. B.
39;184
Johanna, hertogin van Brabant
7-8
Jonckbloet, N.N. -, notaris
Jooris
96;131
- Goyaert
95-96
- Roeloff
Joosten
95
- Anthonis
- Geeraert -, schepen van Z-V-Bl. 93
192
- Gerit
93
- Jan
132
- Nelis Jan -, schepen van
Z-V-Bl.
12/
- Willemken
8')
Jorisgasthuis, St. -, Oi.
1
Joriscollege, St. -, Eindhoven
72;74;/1,
Juetensoen, Jan
Caevel, D. -, notaris
Kakebeeke, A.D.
Kampina

Campinia
27-28;35;62-63;198
Camps, H.P.H.
53-54
Casteren
141-143;192
- Mercelis van
130
Castilië, koning van
166
Katharina, St. -, kerk te Eindhoven
104
Katharinacollege, St. -, Eindhoven
13
Catwijc(k), Willem van -,
65;80;82-83;
president - schepen
104;106;108
van Di.
Kempen
16;41
Kempenland
- kwartier
9-10;19;114
- museum
14
- oudheidkundige kring
13
- streekorgaan
31;34-35
Kerkhof, herdgang
73;81;83-84;117;205
Kercke, top. Zo-V.
94
Kerckewech, top. Zo-V.
94
Kerckoerle
53
- Dielis Jans van
145
- Jenneken, wed. Dielis Jans van
145
Kerckstraat, top. Zo-V.
195
Keulen (Colen)
104;107;160;162;177-178
Keijsers
- Arnt Jan
70
- Jan Jan
70
Kien, P.R. -, secr. van Eindhoven
4
Klaassen, W. -, streek22;25-26;28
archivaris
Claes(soen)
- (Aert)
104;106
- Hen(d)rick
104;106;197
- Jan -, schepen van Z-V-Bl.
193
- Jan
133-135
- (Jasper)
104;106
- Matijs
194
- Peeter Arien
149
Cleerdin, V. -, griffier
20
Klein Ackerken
- top. B.
149
- top. Strijp
97
Klein Beemdken, top. Strijp
97
Klein Boogartken, top. Strijp
97
Klein Eindhoven, top. Z.
198
Klein Eindhovensestraat, top. Z.
193
Kleine Beerse Dal
139
Kleijnenbreughel, Henric
144
Geraerts van
luijstermans Horst, top. B.
145
Knegsel
46;84;194
- Jan Janssen van
134-135
•nippenberg, W.
181
radde, St. -, secr. van Eindhoven
4;6
onincx, Lambert Henricx
146
(Jolen, Willem Pauwels
93;197
unlhoff, top. Zo-V.
194
pnpelstraat, top. B.
147
ppens, J.A.
56
oi melis N.N.
193

Cornelis(sen)
- Geerit
94
- Gelinck
191
- Gerard
197
- Cornelis Jan
195
- Marcelis
132
- Pe(e)ter
129;195
Corre, top. Zo-V.
196
Corstiaens (Corstens)
- Jan Hendrick
192
- Jan Peter
147-148
Cort, Wouter de
183;189
Cort Aerts Bocht, top. B.
144-145
Corten Dijck, top. B.
145
Korvezee, mej. E.H. -, rijks20
archivaris van Noord-Brabant
Couwenberg, J. -, raadslid van V-M. 47
Kreitsberg, top. Zeeland
142
Cremers(soen)
- Ghijsbert Gielis -, schepen 163-164
van Oi.
- Jan die
179-180
Croelen, Hans
97
Crom, de
- Aert
kannunnik
117
- Bartholomeus
104;106-108
priester
- Henric Meeus -, schepen
66
van Oi.
Cromstraat, top. Zo-V.
130
Kromven, top. Middelbeers
141
Kroon, de -, genealogische
152-155
gegevens
Croonenburgh, van
- Adriaen
146
- Hillegonda Adriaen
146
Croije, ter
- Arnoldus -, secr. van Di.
206
- Elisabeth
206
Krijn Driesken, top. Z.
192
C.R.M., ministerie
21-22
Curteribbe, Godfried
53
Cuijper, de
zie Henric van den Lair
Kijffacker, top. B.
146
Laeck, Andries Artssoen van den
177
Lair, Henric van den -,
110
alias de Cuijper
Laerhoven, Arnd van
182-183;189
Lage Haansberg, top. Gilze
141
Lage Mierde
16
Lambrechts(soen) (Lamberts)
- Aert
131
- Jacob
195
- Lambrecht
70
- Mateus
195
- Meesken, e.v. Lambrecht
195
131
Landelijke Kring van Gemeente
22
en Streekarchivarissen
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Langen Ecker, top. Zo-V.
142
Langenberg, top. Boxtel
95;192
Langendijk, top. Z.
35
Langs Aa en Dommel,
streekarchivariaat
142
Langven, top.
Lathouwers
131
- Aert
96
- Jan Aert
96
- Mariken, e.v. Jan Aert
131
- Maijke, e.v. Aert
20
Latijnse School, Oi.
Laureijssen (Lavreijsen)
91
- Aert
194
- Bertien, e.v. Daniel
194;197
- Daniel
195
- Jan
91
- Corstiaen
97;193
- Willem
97
Leegen Beemd, top. Z.
77-78
Leemans, Steven
104;106
Leend, Willem Artssoen van -,
deken van 01.
170
Leeu, (Daniel de ) -, schepen
van Di.
188
Lecké, H.
Lemmens
130
- Jan
130
- Peter Jan
148
Lenaerts, Rut
zie Jan Peters
Lenneshovel
Hanscomekers
114
Lepelmekers, Willem Ghijsbrecht
Leunus
129
- Dries
129
- Leunus Dries
129
- Lijsken, wed. Dries
Leuven
196
- Jan van
194
- kapittel van
84
- universiteit van
132
Lichtstraat, top. Zo-V.
141-142;193
Liempde
188
Lieshout, N.N.
121
Lievelt, Jorden Anssemsoen
van -, schepen van Di.
205-206
Lievevrouwenkerckhoff
(Livrouwenkerckhoff), 01.
185
Lind, Oisterwijk
Lippen
94
- Dierick
96
- Ida
96
- Jan
94
- Margriet, e.v. Dierick
142
Lith
134
Locht, top. Zo-V.
Lombaerts
192
- Aerd
192
- (Wouter)
97
- N.N.
132
Loop, top. Zo-V.

4
Losecaat, A. -, 2e secr. van
Eindhoven
zie Henrick Goijaerts
Lubber
van Ghinhoven
Lucas(zoon)
69;71
- Rombout
188
- W.
97
Luent, top. Z.
Luppen
77
- Gerit
159;161
- Wouter
114
Lutelaer, Rolof Roefs van
16;198
Luijksgestel
96
Lijbrechts, Jan
Lijshout, van
127
- Hendrick Roeloffs
127
- Roeloff Hendrick Roeloffs
141-142
Maas, rivier
142
Maastrichtseweg (straat), Boxtel
14
Mandos, H.
Marcelis(sen)
95
- Jacob
192
- Jan
95
- Jan Jan
97
- Joost
91
- Neel
95
- Peeter
192
- Willem
112
- Wouter Gijsbrecht
115
Mariakapel, OI.
104
Marien, Jan
142
Mark, rivier
149
Marschacker, top. B.
Martens
149
- Henric
150
- Margriet Aert Henricx
Mastelmaker
128
- Hildeken, wed. Wouter
128
- Wouter
Matheus(sens)
195
- Andries
113
- Andries Hendrick
(- van Eindhoven)
195
- Dierick
97
- Joost
195
- Catelijn
104;107
Mathijs, St. -, Trier
Mathijs(sen)
118
- Jan Goijaert
128;132-133
- Jenneke Pauwels
94
- Mathijs
128
- Pauwels
41-48;96;179-180
Meerveldhoven
192
- Tafel van de H. Geest
95
Meeussen, Alit
19;37;39
Meierij van 's-Hertogenbosch
9
Meierijsche Courant
77
Mels, Jan

Mengelen
- Arnt Jan
110
- Rutger Jan
110
Mensfoort, top. Eindhoven
142
Merode (zie ook Van Petershem)
- Jan
84;172
- Johan I
172
- Rijcalt
169;172
- Richard III
182;185
- N.N.
64;69;80;173
Metser, familie de
117
Meulen, A. van de
62
Meijel
142
Meijenbraeck, top. B.
145
Michiels(soen)
- Dirck
77
- Heijlken
93
- Jan
96;131;193
- Judith, e.v. Jan
132
- Peter
96-97;193
Middelbeers
141;184
Mierden, L. van der
62;103
Mikkers, W. -, raadslid van V-M.
42
Microcenter Valkenswaard
25
Mispelacker, top. B.
145
Moel (Haubraecken), Henrick
80;82;
schout van Oi.
114-116;118
Moergestel
172;183;190
- schout van
108
Moesbroecken, top. B.
145
Mol, Jan
78
Molder, Peter de
145
Molenacker, top. Z.
95
Molenstraat
- Oi.
205-206
- Z.
95
Molenwech, Z.
197
Mombaerts
zie Anthonis Adriaens
Momber (Mommer), die
- Aernd
77;79-80;116
- (Bertolo)meus
64;66-67;116;121
- Gerit
117-118
Mommerts, A.R.M.
13
Monicken Beempd, top.
195
Monincx Steechde, top. B.
146
Muggenhool, top. Z.
94;97;196
Mijnneboets, Laureijs
80
I; instenbest, herdgang
I( rlerland
ii mierwetten
'Hen Beempd, top. B.
Ivtersel

vens(soen)

,

147
16;22;34;139
108
147-148
139

Dirck Goossens -,
110;112;161-164;
president-schepen
169-170;172;
van 01.
174-175;182-183;189
possen
172
I lil iiw Erff (Heijcamp), top. B.
144;149
iii.uwe Heide, top. B.
141

Nieuwen Acker, top. B.
144;146
Nieuwen Camp. top. B. 145;147;149-150
Niclaes(sen)
- Jan -, schepen
129-130;195;197
van Z-V-Bl.
- Peter
193
Noord Brabant
16;24;30;32;141-142
- college van G.S.
17-19;42-48
- gouverneur van
7
- commissaris van de
9-10;14;20
koning(in)
- rijksarchief
13;21-22
- rijksarchivaris
9-10;12;21-22
Noord Kempenland,
16;19;22;24-26;
streekarchivariaat
28-32;34-35
Notel, herdgang
77;145
Nooijen, H. -, weth. van Oi.
20
Noijen, Johanna Maria Baptista -,
208
wed. Johannes Martinus van Esch
Nuenen, heer van
zie Floris van Eijck
Oerle

19;21;26;39;41;46;53-54;
56;58;92
- Berta van
53
- heer van
92;194;
zie ook jr. de Borchgraeff
Oerle-Meerveldhoven,
21-22;25
schepenbank
Oerlevelt, top. Zo-V.
136
Oemen, Wouter Jan
166
Oirschot
passim
- Tafel van de H. Geest
182
Oost- West- en
zie de Beerzen
Middelbeers
Oostelbeers
46
Oostenrijk, keizer van
6
Oostenrijkse Successieoorlog
5
Oosterhout
141
- streekarchivariaat in de Kring
16
Oesterwijk
27;141;181-185;189-190
- kwartier
16
Oranje, prins van
4-5
Os, van
- Goijarden Grotarts
121;123;125
- Jan -, schepen van Oi. 121;123;125;
169;171;173-174;176
Oss
39;142
Otten, Frans
195
Oude Hoffstadt, top. Z.
134
Oude Slot, museum
28
Oude Veste, top.
195
Ouden Camp, top. B.
149
Oudenhoven
- J. van
56
- zie Audenhoven •
Overa
141
Pailliaert, top. B.
Pallas van der Sterre, jr. Jan

144
127

- 12 Pauwels(soen)
110-112
- Augustijn Willem -,
alias Ansem
133;195
- Frans
92
- Geertruijd
133
- Hendrick
113;131;194;197
- Jan
92-98;127-128;
- Michiel -, schepen
134;197-198
van Z-V-Bl.
92
- N.N.
16
Peelland
Pe(e)ters(soen)
92;132-133
Aert
134
Alit
91
- Anneke
133
Antonis
133
Ariër]
131;136;195
Dierick
133-135
- Geeraerd
195
- Hendrick
72
- Henrick Bliecx Henricx
96-98
Heijlwich, wed. Michiel
131
Jacop
92;118-120;133-135;194
Jan
91
- Jenneke, e.v. Wouter
195
Jenneke
195
Catelijn
129;132
- Cornelis
97
Mariken -, wed. Jan Janssen
96;98;193
Michiel
136;194
- Pauwels
128
- Peter
193
- Rut
129
- Tonisken
129;133-135
- Willem
91
- Wouter
136
- N.N.
77-79
Pennincx, Jan Willem Henrick
zie ook Merode
Petershem, van
67
- familie
124;175
- Danel
169;171
- Jan Wencelijn
- Wencelijn -, kanunnik 64;66;169-172
174-175;177;179
- Wilhern -, priester
188;190
- heer van
20;37;64;69-70;
Petrus, St. -, Oi.
72;115;169
69;73;77;81;104-105;
Petrus en Paulus,
122;170
St. -, Rome
14
Peijnenburg, J.
197
Pompen, Goijaert
Postel
53-54;91-92;136
- abdij
53-54
- heer van
69
Potlepels, Jan
26
Pronk, F.J.
Raeijmaeckers Beempd, top. B.
Rechtestraat, Eindhoven

145
12;14

Renesse, C.D. van -, secr.
van Eindhoven
Rester, top. Zo-V.
Reusel
Reijnders, Jacob
Riethoven
Rincven, top. Zo-V.
Robillart
- Jan Nataels

4
136
16
192
16
134
169;171;173

173
- Natael -, kanunnik
Roefs(soen)
163
- Peter Peter
163
- Willem Peter
72
Roelenszoon, Henric Dierick
19-20;25
Rogier, J.P. -, streekarchivaris
119
Rolofssoen, Dirck Jan
69-71;73-74;77;79;81;83;
Rome
104-105;107;110;113;115;
117-119;112-124;160;
162-163;165;167-168;
170-171;175;177-178
Ro(e)ver, die
106-108
- Bartholomeus
104;106;108
- Gheerlic -, rector
van Hooidonk, past.
van Beringen
104;106
- Gheerlic -, schout van
Moergestel
149-150
Rostacker, top. B.
149
Rot, 't -, top. B.
146
Rouw Sonderen, top. B.
141
Rouwven, top. Wintelre
zie Jan van Geldrop
Rovers
205
Roij, Adriaentje Peters de -,
wed. Henrick Bartels van
Esch
148
Ruelens Hoff, top. B.
Rutten
93
- Daniel
195
- Jan
196
- Jan Peter
196
- Rut
97
Rijacker Dries, top. Strijp
141
Rijen
56
Rijken, C.
84
Rijkers, Liesbeth
141
Rijsbergen
188
Rijsinge, N.N.
Rijthoven
4
- Peter -, secr. van Eindhoven
94
- Hendrick Pauwels
Saint Antoine-en-Viennois
Salrotten, top. B.
Zand Oerle
Sande, van de
- Henrick

73-74
145
53
118

Sande, van de (vervolg)
- Jan Henricssoen
113
- Joost Mateuszoon
97
Sancta Ursula, huis te Eindhoven
12;14
Santiago de Compostella
73-74;170-171
(Gallicië, Sallicië)
173
Sasse van Ysselt, A. van
62
Savendonk, top. Schijndel
141
Scheecken, top. B.
145-146
Schelde, rivier
6
Schellens, Peter Ariaens
127
Schepers Streeck, top. B.
144
School, top. B.
144
Schoonberg, top. Boxtel
142
Sc(h)oet
- Peter van den -, schepen
70
van Di.
- top. Zo-V.
130;194
Schootacker, top. Zo-V.
130-131
Schouw, Jan -, secr. van Di.
206
Schutjes, L.H.C.
56;83
Schijndel
141
Zeegers, A. -, secr. van Eindhoven
10
Zeeland
142;167
Zeelst
21;26;41-46;48;132;134;
178-180;192-194;196-198
Arnt van
180
- Tafel van de H. Geest
134
Zeelstse Heide
41-47
Zegenrode, top. Boxtel
141-142
Selissen (wal), top. Boxtel
142
Sestersaet, top. Zo-V.
131
Simpele, Peter Aerts de 129;132;134-135
Sint Anna en Sint
zie Beelaertshofje
Oda, hofje van
`;int Joost op Zee
73-74;116
int Lambertus
117
int Michielsgestel
142
int Odulphusweijke, top. B.
145
',int Oedenrode
39;105;107;109;173
icaubroeck(x)
- familie
117
- Danel Aert
78
- Henrick
116
- Henrick Danel
77-79
',I•iipman, Herbart
120
',Iiii(acker), top. B.
144-145;149-150
inedts(soen)
- Henric Jan
104;106
Maes Jan
114
',metsers, genealogische gegevens 87-90
J.P.W.A. -, rijksarchivaris
20-21
van Noord-Brabant
.1. -, raadslid van Zeelst
42
1. Th. -, burg. van Eindhoven
7
niililcers, Ferdinand
37;184
• .1 l ei i(soen) (ook Snellaerts),
163-164
I 'eter Gielis -, president-schepen
van Oi.

Snepscoet, Henric (Thomaes65;170
soen) -, schepen van Di.
Sceacker, top. Z.
194
Soehngen, Jan
206
Someren, Peter van -,
169;171;173
Son en Breugel
35;105;107;109
Sonderen, top. B.
144-145;149
Zonderwijk
46;91-94;129-130;
132-135;191;194-196
Sooterbeek
97
Spaanse Successieoorlog
5
Spinolaschans, Terheijden
142
Spismans
- Goijaert Goijaerts
69;71
- Willem
69
Spoordonk, herdgang
78-79;163;183;
185;189-190
Sprenk, top. Gemert
142
Spijcker, Jan vanden
148
spijckersbunder, top. B.
148-149
Staessen, Jan
94
Staten-Generaal
5
- Eerste Kamer
19
Staijacker, Rutger vanden
121
schepen van Di.
Stedelijk Van Abbemuseum
13
Steencuijlen, top. B.
149
Steensel
160
Steenvoort, top. Beers
184-185
Sterre, Henrick van de -,
192
schout van Eindhoven
Steijmans, Hendrick Peeters
95
Stillen Beempd, top. B.
146
Stockacker, top. Strijp
97
Stralen, Jan Jansen van
93
Straeten, Henric van der
104
Straten, herdgang
117;162
Stratum
4;6;9-10
Stratumsedijk, Eindhoven
12
Streekbelangen, weekblad
29
Streep(ken), top. B.
93;147
Strijp
4;6;9-10;98
- Jacop Henrickssoen
121;161-162;
van -, schepen van Di.
165-167;
182-183;189
- Tafel van de H. Geest
98
Strijpse Heide
45
Zuid-Oost Brabant, 16;21;28;30-32;34-36
streekarchief
Surmont
135
- Rijnder
197
Zuijlichem, D. van -, notaris,
4
secr. van Eindhoven
Swanenburgh, Henrica -, wed.
206
Arnoldus ter Croije
Zwartbroek, top.
139
Sijkens
- Jan Claes
110
- Jordaan Claes
110
Sijmons(soen)
- Hendrick
131

- 13 Sijmons(soen) (vervolg)
- Claes Peter
- Mariken
- Willem
Taterbeecke, Aert van
lauwer, top. B.
erheijden
T(h)omas
- Aert Henrick
- Hendrick
- Jacob
- Marie
- Ruth
Thijssoen
- Henric
- Henric Henrics
- Wouter Wouter
Tichelt (Rijsbergen)
Tielemans
- Abraham
- Jacop -, schepen
van Z-V-Bl.

110;112
92
92
113
148
142
196
132
193
132
148
70
69;71
104;106;110-112
141
198
93-94;128-132;
134-135;191;
194-196;198

Tielens
197
- Adriaen Willems
197
- Catelijn, wed. Adriaen Willems
Tilburg
30
- archief dienst
24
- restauratie-atelier
14
Tongelre
165
Toirken, Peter Peter
Roefssoen van den
14-15
Tops, A. -, gemeentearchivaris
van Eindhoven
142
Treurenberg, top. Deurne
94
Tricht, Tonis Anthonis van
104;107;113;119;160;
Trier
163;165;177-179
149
Truijenacker, top. B.
145
Truijenbocht, top. B.
zie Goijaert
Tulden
Henrick Aleijten
42
Tuijll van Serooskerken, baron
142
Uden
92
Uepen, Michiel van
27
Utrecht, rijsuniversiteit
9
Utrechts Dagblad
147
Uijenbraecken, top. B.
Uijlenborch, klooster te Den Bosch 192
Valkenswaard
Velde, van den
- Dirck Corstiaens
- Rutger Willemssoen
- Rutger Rutger Willemssoen
- Wouter

16
166
165
166
65;70

- 14 94;196
16-17;19-26;28-30;34;
41-48;58;92;135
194
- Tafel van de H. Geest
21;26;41-48
Veldhoven-Meerveldhoven
22
Veldhoven-Zeelst-Blaarthem,
dingbank
29
Veldhovens Weekblad
41-47
Veldhovense Broek
56
Velthoven, H. van
Ven(ne)
- Aert Thomaessoen 105-106;110;112
van de -, schepen van Di.
114-115;121;
Henric van den -,
123;125
schepen van Di.
111
- Henric Willems van den
147
- Willem Arts van de
147
- top. B.
142
Venrode, top. Boxtel
179
Verbeeck, Henrick
24
Vereniging van Archivarissen
in Nederland
182-184;188-189
Vereijk, Artken
Vercoijen
- Alit, wed. Dierick Peeters 128;135
128
- Dierick Peeters
144
Verrenbest, herdgang
Verrooten
148
- Lijsken, wed. Willem Anthonis
149
- Willem Aerts
148
- Willem Anthonis
Verschueren
14
- J.M.Th.
178
- W... Janssoen
193
Verschuijl, Aert
16-17;46;139
Vessem
54
Vest, Oerle
13
Visser, W.J.A. -, gemeentearchivaris van Eindhoven
149
Vlamerschot, top. B.
zie Anneke Jans
Vlas
142
Vleut, top. B.
zie van der Vloet(en)
Vleuten, van der
148
Vleutjen, top. B.
148
Vleutstraat, B.
Vlierden, van
167
- familie
64;66-67;70;77;
Danel -, presidentschepen van Oi. 79-80;82;104;106;
108;121;124;174-176
165;167;169;171;173-174;
- Jan
176-177;179
92
- Willem
Vlo(e)t(en) (later Vleuten), van der
160
- familie
148
- Aert Thomas
76;78
- Adriaen Wilhemssoen
159
- Gielis Gielissoen
64
- Goijaert
165-167
- Jan Henrick
76
- Jan Janssoen

Veldecker, top. Z.
Veldhoven

Vlo(e)t(en) (later Vleuten), van der (vervolg)
- Jan Wilhemssoen
76-77;79
- Jorden -, schepen van Oi.
160
Volder (Volressoen), Henrick
80-82
Jan de
Voorstsonderen, top. B.
145
Voortbeempd, top. Zo-V.
136
Vos van Beerse, familie
83
Vos(soen)
- familie
117;123-124
- Adriaen -, schout
117;123-124;
van Oi.
165-167;169;171;173;177
- Henrick -, kanunnik
118
- Jacob Jorden
120;122-124
- Jan Wilhem -, schepen
72;74;76
van Di.
- Jorden
120-121;124
- Marie -, e.v. Danel van der
173
Ameijden
- Willem -, schepen van 01.
77;79;80
- Willem -, schout van Oi.
166
- Willem Willem
80
Vreijssen (Wreijsen)
- Arnt
179
- Jan
94
- Jan Willem
134
- Lemmen Lawreijs Gerits
159
Vroom en Dreesmann
14
Vrouwkens Acker, top. B.
149
Vrijthof, Di.
205;209
Vught
117;141
Waalre
16
- Jacob Diericx van
195
Waalwijk
- archiefdienst
30
- zie Dirc van Ellaer
Waerden, van der
- familie
178
- Henrick Michielssoen
177
- M. -, gemeentearchivaris
12-13
van Eindhoven
- Michiel
178
- Michiel Michiel -, priester
178
Won
zie Jan Jansen
Weert, van
- Goijaert Goijaerts
70-71
Henric -, schepen van Di.
70
Wi -,telbeers
16
Wi .,I.erhoven
16
aernaert Geeraerts van
198
Wei jer, Jan de
72
i jerdries, top. Z.
194
W»ijurke, top. Oe.
54
Wil .ricx
I ienricksken Jacob
196
Jan Jacob
196

Wflhnrts

Aert -, schepen van
/-V-B1.

92-93;96;98;
127-128;197

Wilborts (vervolg)
- Dingen
95
Wilden Acker, top. B.
146
Wilhelminakanaal
142
Willems(soen)
- Aert -, schepen van Z-V-Bl.
97
- Anthonia, wed. Hendrick
196
- Anthonis
132;191;194
- Bartholomeus
97
- Ceeraerd (Gerit)
9
9
3
1
7
- Hendrick
92;941
:94
- Henric Bliecx
72
- Heijlken Willem
127
- Jan
92;196
- Corstiaen
92
- Mariken
92
- Peeter Henric Jan
97
- Rutger
182-183;189
- Tonisken, wed. Hendrick
196
- Willem
127;133
Willem Hendrick
198
- Willemke Antonis -, e.v. 129;132;191
Cornelis Peeters
Wilsenaken
67;70-71;73-74;81;83;
113;122;124;126;162-163;
165;175;177-178
Wintelre
141
Wit, de
- A.J. -, burg. van Z.
43
- Jan
119
Witt, J.B. de -, notaris, secr.
4;6
van Eindhoven
Woensel
4;6;9-10;13;142
Wolf, Jan de -, schepen
78-79-82
van Oi.
Wolfaert, N.N.
188
Wouters(soen)
- Heijlwich, wed. Joost
96
- Jan -, schout van Geldrop
179
- Jan
136
- Jenneken
149
- Joost
96
- Matheus
91-92;94;135;191
- M. -, secr. van Eindhoven
4
- Peter -, schepen
91-92;94;97;129;
van Z-V-Bl.
132;191;197
- Rut Jan
196
- Wouter
93;197
- Wouter Thonis
114-115
Wreijssen
zie Vreijssen

- 31 Het achterste
1 tusschen de dijcken, 2 lop.
Het Laer, 1 /2 lop.
Nijeuwen camp van Joost Corstens, 1 lop. 21 roijen
Het 3 part in twee veldekens, 2 lop.
De halff dries eghde, 2 lop.
Drije achtste deel in Douens deecken, 1% lop.

-1
-0
-0
-0
-0
-0
-9

-6
19
18
14
15
16
11

12
-8
-8
-8
14
14
12

-3
-1
-1
-1

10
-3
-8
13

14
-0
-8
14

-7

16

-4

-6
-0
-0
-0
-8

14
16
10
17
18

-8
14
-0
-8
14

-1
-0
-4
-1
-0
-0
-0
-1
12

-8
19
14
18
16
-9
-8
18
15

14
-8
14
-8
14
-8
-8
14
-8

1

10

12

-2

13

4

fol. 43
Bartholomeus Gerits Verhoeven
Huijs ende aenstede, 5 lop. 7 roijen
Pelmanneken, 3 lop. 22 roijen
Den halven nijeuwen camp, 2 lop. 32 roijen
In d'aenstede inde Vleutstraet, 2 lop. 38 roijen

Goort Geraerts vander Laeck
1

Huijs ende aenstede, 14 /2 lop.
Het Weerlant, 1 lop. 11 roijen
Het 3 deel inden langen beempt, 2 lop.
Het Bosch veltjen, 3 lop.

fol. 43 vo
D'erffgenaemen van Jonker Rogier van Broeckhoven
Den Sijtaert, 2% lop.
Het Weerlant, 1 lop. 17 roijen
Inden Eijck acker, 6 lop. 8 roijen
Inde Schael, 3 lop. 3 roijen
De halff coeijweijde, 3 lop.
De halff Pertsweijde, 31 lop.
Het halff Bosserken, 1 /2 lop.
Inde Scheecken, 6 lop.

Jonker Rogier van Broeckhoven
Den Dorpelen beempt, 5 lop.
45
Mr. Geerlingh Ruijs
Iluijs ende aenstede, 3 lop. 36 roijen
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- 32 Coolhoff ende lant daeraen gelegen, 1 lop. 15 roijen
De halff Schael, 6 lop. 5 roijen
Het Laer ackerken, 2 lop. 4 roijen
Eijck acker, 3 lop.
Den Scheeijck ecker, 5 lop.
Den Rispendonck met een beemptjen, 5 lop. 30 roijen
Calverweijken, 1 lop.
De coeijweijde, 4 lop.
Driesken ende Capelen, 25 roijen
Inden Dorpelen beempt, 1 /2 lop.
Schelraventjen, 2 lop.
Besserken, 1 lop.
Den halven beempt inde Scheecken, 6 lop.
Het halff heijvelt, 7 lop.

-0
-3
-1
-2
-3
-2
-0
-1
-0
-0
-0
-0
-2
-3

17
16
-9
-1
-8
12
10
-1
-3
-7
12
-7
16
10

26

-6

-0
10
-0
-0
-2
-2
-0
-4
12
-8
-8
-8
14
-2
10

-2
-1
-3
-0
-1
-2
-1
-0
-0
-1
-0
-1
18

10
14
-4
18
-9
-3
-1
15
16
-3
10
17
-5

-6
-4
14
-8
14
-2
-4
-0
-8
12
-0
14
-6

fol. 47
Christina, weduwe Dijrck Goorts Hoppenbrouwers
Huijs ende aenstede, 2 lop. 14 roijen
Het 4 part inde Schael, 2 lop. 41 roijen
Den Dorpel acker, 4 lop. 35 roijen
De halff Perts weijde, 2 lop.
Inde grooten scheeck, 3 lop.
Het halff heijvelt, 8 lop.

0

-8

14

-3
-2
-0
-1
-1
-0
-0
10

10
19
18
-8
-0
10
-7
14

-0
10
10
12
-0
-0
-8
-8

1

-8

4

-2
-0
-3

-7
15
-

10
-8

-1
-0
-0
-0
-4

-2
19
-8
-8
15
13

14
-0
12
-0
-0

-2
-0
-2
-1
-0

19
18
12
-4
18

-8

12

-4
-8
-4
-2
-4
-6

fol. 47 vo
Mathijs Janssen van Doormaelen
Huijs ende aenstede, 5 lop. 36 roijen
Den grooten acker, 4 lop. 28 roijen
In d'aenstede van Henrick Anthonis, 1 /2 lop.
Inden ouden camp van Willem Anthonis, 2 lop. 8 roijen
Den halven nijeuwen camp aenden baen, 2 lop.
Het 3 deel inden langen beempt, 2 lop.
Het 4 part in Henrick Anthonis coeijweij, 1 lop.

Jan Henric Verrooten
Den halven Bester acker, 2 lop.

fol. 45 vo
Jan Lamberts van Creijlt
Huijs ende aenstede, 3 lop. 34 roijen
Dorpel acker ende 2 cleijn drieskens, 2 lop. 3 roijen
Grootacker met de groese, 4 lop. 46 roijen
Halff nijeuw erff aenden baen, 2 lop.
Dijrck Speecx bochtjen, 2 lop. 6 roijen
Vleutschen acker, 3 lop. 8 roijen
Het weijken bij thuijs, 2 lop.
Den heuvel inden Haegh, 7 lop.
Coeijweijde van Dijrck Neelkens, 3 lop.
Het halff Seelsteren, 3% lop.
Het 3 deel inden langen beempt, 2 lop.
Het halff lant ende weijde in Christijnen coeijweijde,
6 lop.

Gebruikers van Henrick Anthonis Verrooten
Vijerde part inde coeijweijde, 1 lopensaet

-1
-1
-3
-0
-1
-3
12

14
18
-4
10
-3
10
-3

14
14
14
12
14
-6
10

fol. 49
De twee kijnderen Henrick Anthonis Verrooten
Huijs ende aenstede, 3 lop. 10 roijen
Den halven camp neffens de baen, 1 lop. 29 roijen

-8

Henrick Jan Dijrcx
Huijs ende aenstede, 1 lop. 20 roijen
In d'aenstede van Henrick Verroten, 1 lop. 20 roijen
Inden ouden camp, 2 lop. 8 roijen
Iet 4 part inde coeijweijde, 1 lop.
Int Schelraventjen, 3 lop.

-

10

Ibl. 49 vo
kutger Aertssen de Leest
Iluijs ende aenstede, 4 lop.
Coeijweijde aen thuijs, 2 lop.
Inde Vijer lopensaeten, 4 lop.
lk hoff streep, 1 lop. 35 roijen
I )r. halff diepsteechde, 2'/2 lop.
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Mericken, dochtere Henrick Anthonis Verrooten
In Henrick Anthonis aenstede, 35 roijen

0

8

14

-1
-0
-0
-0
-1
-1
-0
-0
-1
-2
-2
-1
-0
-1

-2
16
12
12
15
12
-9
-8
11
16
10
-4
-9
-0

-8
-6
10
-8
10
10
14
-8
-0
10
12
-4
-8
-0

17

-2

-8

-1
-1
-1
-6
-0
-3
-2
-1
-0
-1
-0
-0
-0
-2
-0
26

18
-3
-4
12
15
-3
18
-8
10
12
17
15
-7
-6
12
-9

14
12
10
-6
14
14
14
-8
-0
14
-8
-0
-8
14
14
-6

6

19

8

fol. 51
Henrick Janssen Verhoeven
Huijs ende aenstede, 1 lop. 19 roijen
Lant in d'oude campen, 1 lop. 13 roijen
Den Grimmis, 1 lop.
De Grimmis van Jenneken Verhoeven,
1 lop.
1
Het halff cleijn campken, 1 /2 lop.
De campkens, 2 lop.
1 22 roijen
Het Bosch eusel, 1 /2 lop.
Het Schelraventjen, 1 lop.
De Haegh, 5 lop.
Aenstede van Wemmers, 4 lop. 10 roijen
Inde Vijer lopensaeten, 3 1lop. 42 roijen
In Jan Gedan campken, 2 /2 lop.
Dorpel ackerken, 36 roijen
Nijeuw erff aenden molen, 4 lop. 20 roijen

fol. 51 vo
Anthonis Willem Hoevens
Huijs ende aenstede, 1 lop. 12 roijen
Inde Vijer lopensaeten, 1 lop. 38 roijen
Dorpel acker, 1 lop. 41 roijen
Grooten ouden camp, 9 lop. 38 roijen
Den camp daerachter, 2 lop.
Grooten nijeuwen camp, 7 lop.
Camp bij Jan van Delft camp, 4 lop. 20 roijen
Den Paersacker, 2 lop.
1 5 roijen
Den hoeven camp, 1 /2 lop.
Camp achter Joorden Goorts
camp, 3 lop.
1
Den dries opde donck, 1 /2 lop. 1
Een veltjen inde Schaepsbunder, 1 /2 lop.
Inde Cruijsbeempt, 2 lop.
Cleijn seelsteren, 4 lop.
't driesken achter Jan Gedan, 1 lop.
fol. 53
Pauwels Sijmon Collaerts
Huijs ende aenstede, 9 lop. 2 roijen

De donck, 4 lop. 10 roijen
Den nijeuwen camp, 4 lop. 4 roijen
Jan Sijmons camp, 4 lop. 47 roijen
Het Weijbroeck, 14 lop.

-2
-2
-2
-3
17

17
-3
12
-4
18

14
14
10
-8
-6

-1
-2
-2
-2
-0
-1
-3

-3
-6
15
10
15
-8
15
14

-8
12
-0
-0
-0
12
10
10

Henrick Jan Santegoets
Nijeuw erff tusschen de dijcken, 2 lop.
Raessen bocht, 3 lop. 19 roijen
De Bocht achter Ruth Peters, 4 lop. 12 roijen
Den Riel, 4 lop.
Het 6 deel inde grooten
Rover, 2 lop.
1
Hulskens beempt, 3 /2 lop.
Den blaecken beempt, 10 lop.

14
fol. 53 vo
Jonker Rogier van Broeckhoven oft sijnen gebruikers
Huijs ende aenstede, 6 lop. 24 roijen
-4
Inde Vijer lopensaeten, 3 lop. 7 roijen
-2
Int heijstreepken, 2 lop,
-1
Inden heijcamp, 5 lop. 8 roijen
-3
Den acker opde Vleutstraet, 4 lop.
-2
Dorpelacker, 1 lop. 26 roijen
-0
Het nijeuw lant, 13 lop. 11 roijen
-8
Clever van lant laeten liggen, 1 lop.
-0
Coeijweijde inde
-0
1 Schelraeven, 3 lop.
Den Borstel, 4 /2 lop.
-1
De Steenputten, 3 lop.
-1
De Haegh met een driesken, 2 lop.
-1
Een veltjen aen tnauwlant met de canten, 1 lop.
30 roijen
-0
De 4 cleijn veltjens daerbij gelegen, 6 lop.
-2
Den Besser, 3 lop.
-1
1
Den halven Spijckers bunder, 2 /2 lop.
-1
I,angen Borchgraeff, 3 lop.
-1
Clever van lant laeten liggen, 2 lop.
-0

18
-2
-8
10
14
19
19
-8
-8
16
12
-4

-8
14
-8
-4
14
-8
-8
10
-8
14
14
14

17
-7
-2
-2
15
15

-8
-0
-8
-8
14
14

38

-5

-0
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HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW

VOORKOMENDE TOPONIEMEN EN STRAATNAMEN.

III.

Gegeven worden die toponiemen en straatnamen, die niet voorkomen op voorgaande folio's in dit verpondingsregister (zie daarvoor CAMPINIA XI, blz. 148-153 en
XII, blz. 144-151).

48. VRIJTHOF 5 (sectie F 2645)

Aert Croonenburgh beemptjen
Baen
Besser(ken)
Bester acker
Bochte
Borchgraeff, Langen
Borstel
Bosch eusel
Bosch veltjen
Dijrck acker
Dijrck Speecx bochtjen
Dorpel acker(ken)
Dorpelen beempt
Douens deecken
Eijck acker
Ghijsken
Goort Gerritsen dries
Grimmis
Gunteslaer
Haegh
Haubraeckens acker
Heijcamp
Heijrnen camp
Heijstreepken
Henrick Anthonis coeijweij
Hoeven camp
Hoff streep
Hulselackerken
Hulskens beempt
Jan van Delft camp
Jan Gedan campken
Jan Jan Henricx beemptjen
Jan Sijmons camp
Jenneken Verhoeven grimmis
Joorden Goorts camp
Joost Corstens nijeuw camp
Capelen
Christijnen coeijweijde
Kievitshorst
Coelen campken

Coolho ff
Croonsche wetering
Cruijsbeempt
Laer
Marten Peters camp
Paersacker
Pertsweijde
Peter acker
Ra(e)ssen bocht
Riel
Rispendonck
Rotten
Rover, Grooten
Schael
Schaepsbunder
Scheeijck acker
Scheeck, Grooten
Schelra(e)ven(tjen)
Seelsteren
Seelsteren, Cleijn
Sijtaert
Soerlant
Staeckenbroecks hoeve
Straetacker
Straetacker, Achtersten
Straetacker, Vorsten
Steenputten
Verriergaet acker
Vijer lopensaeten
Vleutschen acker
Weerlant
Weijbroeck
Weijer
Willem Aerts coeijweijde
Willem Anthonis oude camp

(wordt vervolgd)

De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft het pand
Vrijthof 5 als volgt:
"Eenvoudig huis met zadeldak, de nok evenwijdig aan de voorgevel."
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof, het kohier der huizen van 1808
en de kadastrale leggers vermelden voor dit perceel tot en met 1869 de zelfde eigenaars resp. bewoners als van het perceel F 3182. Dit laatste perceel, Vrijthof 4 en
Molenstraat 11 en 13, is in de vorige aflevering van Campinia beschreven (12e jaargang, blz. 204-210). Wie de eigenaars waren vanaf 1869 is hieronder gegeven.
J.

LUCRETIA VAN DORP DE GROOT, weduwe JOHANNES
SOEHGEN
sektie F 785: huis, schuur en erf
grootte : 2 roeden 98 ellen
(artikel 2459 volgnr. 3)
In 1882 vindt er een vereniging plaats van de sektie's F 784:
2 roeden 28 ellen en F 785: 2 roeden 98 ellen
totaal: 5 roeden 28 ellen
en tevens verkoop van deze percelen.
Naar artikel 3092 volgnr. 2 - 35 ca (thans gedeelte tuin Molenstraat 15, zie Campinia jrg. III blz. 147)
Naar artikel 3315 volgnr. 1
sektie F 2646: schuur en tuin, grootte: 3 aren 15 centiare
(thans Vrijthof 4, zie Campinia jrg. 12, blz. 204).
Het voor ons van belang zijnde perceel is sektie F 2645
huis en tuin, grootte 1 are 76 centiare.

1869

K. FRANS COPAL, Verwer
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 3114 volgnr. 1)
bij verkoop in 1899 naar art. 3934 volgnr. 1/2).

1882

L. ALPHONSUS FRANCISCUS ANTONIUS TRET, meubelfabrikant
(overl. 03.08.1931)
MARIA CORNELIA VAN HAAREN, weduwe A.F.A. TRET
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 3934 volgnr. 1-2)
In 1901: herbouw.
Door verkoop in 1907 naar artikel 4248 volgnr. 1.

1899
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- 38 M. MARTINUS VAN DEN BROEK, onderwijzer
eigenaar voor 7/14 en zijn 7 kinderen ieder voor 1/14
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 4248 volgnr. 1)
bij verkoop in 1925 naar artikel 5197 volgnr. 1.

1907

N. PETRUS MARIA DE KORT, bakker
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 5197 volgnr. 1-3).
In 1926 verbouw en in 1932 verkoop naar artikel 5588 volgnr. 1.

1925

0. WILHELMUS SMULDERS, gemeente veldwachter
eigenaar voor 5/9 deel en zijn kinderen:
ANTONIUS JOHANNES, HENRICUS MARTINUS, FRANCISCUS
ADRIANUS, JOHANNES JOSEPHUS, JOSEPHUS WILLEM,
GERARDUS MARIA, C.B. SMOLDERS GEHUWD MET GERARDINA HENRICA SMULDERS EN W.P. COPPELMANS GEHUWD
MET ARNOLDA JOSEPHINA SMULDERS elk voor 1/18.
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 5588 volgnr. 1)
In 1943 verkoop naar artikel 6133 volgnr. 1.

1932

P.

1943

ANTONIUS MEGENS, caféhouder en expediteur
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 6133 volgnr. 1,3,4)
In 1945 oorlogsschade. In 1954 gedeeltelijke vernieuwing na
oorlogsschade.
De nieuwe omschrijving is:
sektie F 2645: huis, tuin en werkplaats
In 1956 verkoop naar artikel 6868 volgnr. 1.

49. VRIJTHOF 6 (sectie F 3520)
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft het pand
Vrijthof 6 als volgt:
"Eenvoudig witgepleisterd huisje."
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars resp. bewoners de volgende personen:
A. JAN MATHIJSSEN VAN OVERDIJCK
"Huijs en hoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 12 st. 8 p.
(verpondingsboek I, fol. 116vo)

Q. LAMBERTUS SMETSERS, arbeider
sektie F 2645: huis, tuin en werkplaats
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 6868 volgnr. 1)
In 1969 bij veiling naar artikel 8224 volgnr. 1.

1956

R. CORNELIS JOHANNES NOUWENS, metselaar
sektie F 2645: huis, tuin en werkplaats
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 8224 volgnr. 1).

1969

ca. 1650

B. JAN zoon van JAN MATHIJSSEN VAN OVERDIJCK
Huijs en hoff
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 12 st. 8 p.
(verpondingsboek I, fol. 116vo)
Bij deze inschrijving staat het volgende nota bene:
"het huijs en hoff bij alle setters vermindert om redenen dat te
hoogh is geseth geweest vijff stuijvers, den 27 mei 1682 ende
alsoo den regel van 1 g. 12 st. 8 p. gestelt en verandert op
1 g. 7 st. 8 p."
e. PETER VAN ANDEL, secretaris van Oirschot
Huijs en hoff
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek I, fol. 103A en 116vo)

bij koop 1691

D. ADRIAEN HENRICX VAN ACHEL
"Huijsken op L.V. Kerkhof met den hof"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
1
(verpondingsboek I, fol. 103A en II, fol. 151 )

1701

PETERNEL ADRIAENS VAN ACHEL
"Huijsken op L.V. Kerkhof met den hoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek II, fol. 1512 en III, fol. 192)

1723

DIRCK FABRI, substituut schoolmeester te Oirschot
"Huijsken en hoff op E.V. Kerkhoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek III, fol. 202vo)

bij koop 1759
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G. JOHANNES HENDRIK HULSELMANS
"Huijsje en hoff op L.V. Kerkhoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek III, fol. 192, IV fol. 134 en V, fol. 63)

1768

H. THEODORUS VAN DEN BRANDT
"Huijsje en hoff op L.V. Kerkhoff'
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek V, fol. 132vo en VI, fol. 131vo)

1798

Het kohier der huizen van 1808 e.v. jaren vermeldt de volgende eigenaars (blz. 20):
I.

THEODORUS VAN DEN BRANDT
PEETER CORSTIAAN VLEMMINX

bij transport

De kadastrale leggers geven de volgende eigenaars:
J.

PEETER VLEMMINX, schoenmaker te Oirschot
PIETER CHRISTIAAN VLEMMINX
MARIA THERESIA VLEMMINX
sectie F 782: huis en tuin
grootte: 2 roeden 75 ellen
(artikel 741 volgnr. 1,2)
In 1892 wordt een werkplaats bijgebouwd.

1832

K. JACQUES KUNEN, kleermaker
JOHANNA KUNEN, zonder beroep
ANTONIA KUNEN, zonder beroep, ieder voor 1/3 eigenaar
sectie F 782: huis, werkplaats en tuin
grootte: 2 a. 75 ca.
(artikel 4420 volgnr. 1,2)
In 1919 vindt er een vereniging plaats met een gedeelte van
sectie F 783, tuin; grootte: 1 a. 99 ca.
De nieuwe omschrijving wordt:
sectie F 3520: huis, werkplaats en tuin; grootte: 4 a. 74 ca.
In 1925 bij testament naar artikel 4140 volgnr. 2.
L. ANTONIA FRANCISCA KUNEN, zonder beroep
JOHANNA MARIA KUNEN, zonder beroep, ieder voor 1/2 eigenaar
erfgenamen van GERARD JACOBUS KUNEN, kleermaker,
overl. 2-4-1923
sektie F 3520: huis, werkplaats en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 4140 volgnr. 2)
In 1941 overdracht naar artikel 6008 volgnr. 1)

1925

M. WILHELMUS ANTONIUS PETERS, expediteur
sectie F 3520: huis, werkplaats en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6008 volgnr. 1)
In 1952 overdracht naar artikel 6502 volgnr. 1.

1941

N. ANNA MARIA VERHOEVEN
sectie F 3520: huis, tuin en werkplaats
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6502 volgnr. 1)
Bij verkoop in 1953 naar artikel 6338 volgnr. 5.

1952

0. MARIA JOSEPHINA BERNARDINA MATHILDE DE VOCHT
ANNA FRANCISCA COLETA DE VOCHT, onderwijzeres
CECILIA THEODORA HENRICA DE VOCHT
BERNARDINA FRANCISCA HENRICA DE VOCHT, boekhoudster
MATHILDA PHILOMENA MARIA DE VOCHT, onderwijzeres
ieder voor 1/5 eigenaar
sectie F 3520: huis, tuin en werkplaats
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6338 volgnr. 5)
In 1955 bij verkoop naar artikel 5311 volgnr. 27.

1953

P. CORNELIUS EGIDIUS VAN LEUVEN, meubelfabrikant
sectie F 3520: huis, werkplaats en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 5311 volgnr. 27)
In 1955 bij verkoop naar artikel 6824 volgnr. 1.

1955

(), MARINUS VAN HOUT, zaadhandelaar
sectie F 3520: huis, winkel en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6824 volgnr. 1)

1955
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STAMLIJST VAN GESTEL (OIRSCHOT)
(door N.van Cuijck)

1. Van Gestel, Gerardus
z.v. Joannes
geh. met Maria, d.v. Joannes Snellaerts
kinderen : Johannes, ged. 2-5-1642 (zie no. 2)
Elisabeth, ged. 30-1-1644
Henricus, ged. 18-11-1646
Petrus, ged. 4-1-1649
Antonius, ged. 7-4-1654
2. van Gestel, Joannes
z.v. Gerardus en Maria Snellaerts
ged. Oirschot, 2-5-1642
geh. Oirschot 20-2-1667 met Maria, d.v. Huijbert Jan Goorts van de Loo, ged.
Oirschot, 5-2-1641
kinderen : Guilelmus, ged. 23-1-1670
Henrica, ged. 8-2-1671
Guilelma, ged. 29-6-1673
Henricus, ged. 25-5-1676
Petrus, ged. 3-12-1678
Maria, ged. 4-11-1681
hertrouwt ..... Henrica, d.v. Joannes Roovers
Gerardus, ged. 25-3-1691 (zie no. 3)
kind :
3. van Gestel, Gerardus
z.v. Joannes en Henrica Johannes Roovers
ged. Oirschot 25-3-1691
geh. Oirschot 27-10-1715 met Maria, d.v. Cornelis Egidius van Overdijck en
Catharina Adrianus van Erffort, ged. Oirschot 3-8-1691
kinderen : Henrica, ged. 24-1-1716, geh. 16-2-1749 met Nicolaas Paulus van
Woensel
Cornelius, ged. 29-7-1717 (zie no. 4)
Joanna, ged. 18-8-1719
Catharina, ged. 1-9-1724
Joanna, ged. 21-12-1726, geh. 16-2-1749 met Henricus Gerardus
van Hout
4. van Gestel, Cornelius
z.v. Gerardus en Maria van Overdijck
ged. Oirschot 29-7-1717
geh. Oirschot 9-12-1741 met Helena Maria, d.v. Petrus van Gerwen en Anna
Arnoldus van Gestel, ged. Oirschot 11-9-1712
kinderen : Gertrudis, ged. 9-9-1742

(vervolg no. 4)
Petronella, ged. 4-3-1745
Petrus, ged. 11-1-1747
Anna Maria, ged. 29-1-1748
Joannes, ged. 10-10-1750
Cornelia, ged. 5-5-1752
Cornelius, ged. 19-5-1753
Wilhelmus, ged. 18-5-1756 (zie no. 5)
5. van Gestel, Wilhelmus
z.v. Cornelius en Helena Maria van Gerwen
ged. Oirschot 18-5-1756
geh. .... met Adriana, d.v. Wilhelmus van Dun en Petronella Egidius van Hersel,
ged. Oirschot 13-4-1757
kinderen : Cornelia, ged. 18-9-1787, overl. 2-8-1856, geh. met Johannes
Snellaers
Wilhelmus, ged. 2-10-1788 (zie no. 6)
Dielis, ged. 1-1-1790
Cornelis, ged. 1-9-1791
Gerardus, ged. 28-3-1793
Joannes, ged. 21-1-1795
Petrus, ged. 8-9-1796
Helena, ged. 7-12-1797
Joanna, ged. 20-1-1800
van Gestel, Wilhelmus
z.v. Wilhelmus en Adriana van Dun
ged. Oirschot 2-10-1788
overl. Oirschot 5-4-1873
geh. Oirschot 23-10-1814 met Joanna Maria Driessen (oud 25 jaar)
kinderen : Diliana, geb. 8-11-1815
Wilhelmus, geb. 12-7-1817
Joanna, geb. 4-2-1819
Goverdina, geb. 10-3-1822 (vertrokken naar Boxtel)
Petronella, geb. 6-3-1825, overl. 17-12-1828
Maria, Elisabeth, geb. 17-2-1827
Hertrouwt Elisabeth van Beek, geb. 18-6-1806
kinderen : Anna Maria, geb. 14-1-1831, overl. 18-12-1847
Johannes, geb. 17-6-1833 (zie no. 7)
Peter, geb. 24-2-1835
Hendriena, geb. 8-10-1840, overl. 25-1-1868
Antonius, geb. 23-6-1846, overl. 1-11-1916, geh. met Adriana van
der Steen, geb. St. Oedenrode, 5-9-1848

-467. van Gestel, Johannes
z.v. Willem en Elisabeth van Beek
geb. Oirschot 17-6-1833
geh. Oirschot 12-7-1861 met Francisca Maria van Beers, geb. Oirschot
26-5-1835
kinderen : Petrus, geb. 27-4-1862 (vertrokken naar Haaren)
Adriana, geb. 27-7-1863, geh. 14-5-1890 met Andries Schelle, geb.
Meeuwen, 19-9-1863 (vertrokken naar Oisterwijk)
Maria, geb. 23-4-1865 (vertrokken naar Haaren)
Wilhelmus, geb. 16-4-1870, geh. 23-4-1891 met Wilhelmina van den
Langenberg
Anna, geb. 15-3-1873, geh. 10-2-1892 met Wilhelmus Roozen, geb.
3-2-1865
Johannes, geb. 9-6-1876 (zie no. 8)
Franciscus, geb. 15-11-1879
8. van Gestel, Johannes
z.v. Johannes en Francisca Maria van Beers
geb. Oirschot 9-6-1876
oven. 19-4-1954
geh. Oirschot 8-5-1900 met Joanna Maria van de Wal, geb. Oirschot 14-5-1879
kinderen : Franciscus, geb. 11-3-1901 (zie no. 9)
Francisca, geb. 18-7-1902, oven. 22-5-1953, geh. 9-12-1920 met
Henricus van Oudenhoven, geb. 26-2-1892
Henrica, geb. 18-9-1903, oven. 5-3-1904
Joannes Henricus, geb. 30-9-1905 (vertrokken naar Best)
Joanna, geb. 13-4-1906
Adriana, geb. 27-11-1907, oven. 13-4-1908
Henricus, geb. 19-4-1909, geh. 10-10-1930 met Elisabeth Joanna
Meeuwis, geb. 10-4-1912
Martinus, geb. 20-10-1912, geh. 5-10-1934 met Maria van de Wal,
geb. 23-2-1913
Wilhelmus, geb. 11-2-1914, geh. 28-6-1935 met Elisabeth M. van
Antwerpen (geb. in Wouw)
Adrianus, geb. 15-11-1916
Joanna, geb. 30-3-1918, oven. 23-9-1918
Petrus, geb. 11-3-1920, oven. 26-3-1921
Petrus, geb. 23-10-1922
9. van Gestel, Franciscus
z.v. Johannes en Joanna van de Wal
geb. Oirschot 11-3-1901
geh. Oirschot 12-5-1925 met Anna Maria van Rijen, geb. Oirschot 11-6-1900
kinderen : Joannes Franciscus, geb. 6-7-1926 (zie no. 10)
Dyonisia Johannes, geb. 24-2-1928

(vervolg no. 9)
Franciscus Johannes, geb. 13-12-1930
Johanna Francisca Maria, geb. 5-8-1933
Petrus Henricus, geb. 20-1-1936
10. van Gestel, Joannes Franciscus
z.v. Franciscus en Anna Maria van Rijen
geb. Oirschot 6-7-1926
geh. Oirschot 19-11-1952 met Maria Cornelia van Rijen, geb. Oirschot 7-9-1929
kinderen : Franciscus Joannes, geb. 18-10-1953, geh. 1-12-1976 met A. van
Kollenburg
Joannes Hendrikus Arthur, geb. 25-4-1961
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OTRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN
A. Zoenen wegens doodslag, nrs. 21 - 25.
door 3. Lijten m.m.v. L. v.d. Mierden voor de transscripties.

De periode, waarin wij nu met de zoen-accoorden terecht zijn gekomen, heeft ons
voor grote moeilijkheden geplaatst. De protocollen van 1509 tot 1513 zijn zeer verward en die tussen 1513 en 1518 zijn tot nu toe onvindbaar. Na enig speuren is de
situatie toch duidelijk geworden. Van de eerstgenoemde jaren blijken telkens twee
stukken protocol aanwezig te zijn.
Het eerste stuk, dat voorkwam, van 1509 hebben we aangeduid met 1509 A, het
tweede met 1509 B. Dat is dan de verklaring voor de anders raadselachtige aanduiding. Bij het inbinden zijn deze stukken door elkaar gekomen. Omdat in de protocollen zelf slechts een enkele keer een jaartal voorkomt, kostte het wel wat moeite
en tijd, om alle akten juist te dateren.
Deze verwarringwekkende situatie is een gevolg geweest van de benoeming per 1 oktober 1509 van Jaspar van Esch tot tweede secretaris. 1) Het is in later tijd gewoon,
dat er in Oirschot een adjunct-secretaris of loco-secretaris is, maar dan is er slechts
één protocol en slechts één uiteindelijk verantwoordelijke functionaris. In 1509
echter lijken de twee secretarissen als gelijken beschouwd te zijn en ieder hield een
eigen protocol bij. Aan het einde van het jaar hielden de twee secretarissen onderling afrekening naar rato van het aantal akten, dat ieder had opgemaakt. 2) Naast
het secretariaat van Oirschot verzorgden zij ook dat van Oerle (toen nog de oude
bank) en de Beerzen. 3) Het is nog niet duidelijk, of deze halfslachtige situatie
samenhangt met interne spanningen of externe factoren. Er is in die tijd wel iets
aan de hand geweest. Zelfs het schependomszegel is soms niet beschikbaar. Op
25 januari 1506 is bij een akte aangetekend, dat deze "by gebreck ons vryheits
segel" gezegeld is met het zegel van secretaris Cornelis Smeeds. 4) Op 26 juni 1513
is een akte "by gebrek ons schependoms segel" gezegeld door secretaris Jaspar van
Esch. 5) En op 19 december 1513 is genoteerd "Loych en Beertken (twee schepenen) sullen besegelen". 6)
De hier gepresenteerde accoorden zijn zo gevariëerd, dat wij er liever van afzien,
iets algemeens op te merken.
NOTEN.
1) Zie titelblad van protocol 1509 B. (Schepenprotocol 128, blz. 415).
2) De afrekening over 1 okt. - 25 dec. 1509: protocol 1509 A, fol. LII. en eveneens einde protocol 1509 B. (Schepenprotocol 128, blz. 426).
3) Dit blijkt uit de afrekening over 1511. Zie protocol 1511 A, einde. (Schepenprotocol 128, blz. 345).
4) Protocol van 1506, fol. \No.
5) Protocol van 1513 A, fol. 5. (Schepenprotocol 128, blz. 12).
6) Protocol van 1513 B, fol. XVI. (Schepenprotocol 128, blz. 411).

- 49 1511 november 14.
nr. 21
ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP HAPPO LAUWREYS HAPPENSOEN.
k.A.N.B., R.A. nr. 128, Oirschots schepenprotocol van 1511 B, fol. 16.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Happo Lauwreys Happensoen.
Joest Peter Geerlyck Maerscalcks.
I )ader :
Zoen-commissie:
namens het slachtoffer : Jan van Vlierden
Jacop Henrickssoen van Stryp
Henrick van Esch, priester
namens de dader :
Thomas Gielis Janssoen
I lil spraak :
A. Verzoening : niet uitdrukkelijk uitgesproken door de commissie, maar door
de partijen op voorhand aanvaard.
I t. Voorwaarden
I . materiële vergoeding
a. zoengeld : 36 gulden in drie termijnen
2. geestelijke genoegdoening
a. 350 zielmissen
1 dertigste
c. bedevaart : Rome, afkoopbaar met 5 gulden aan de kerk
d. 3 kaarsen: 2 in Oirschot, 1 in Best
schulderkenning
a. vergiffenis vragen: voetval in de kerk te Oirschot
b. wijken : verbanning voor 4 jaar uit Naastenbest en Aarle
wijken op wegen en in herbergen als gewoon
Mwikkeling.
Geerlyck Maerscalcks sloot het zoen-accoord voor zijn zoon Joest. Bij het
noord is aangetekend, dat Joest op 28 november met de zoen heeft ingestemd.
hik is bij het accoord aangetekend de borgstelling van de vader voor het zoengeld.
I en kwitantie voor de zielmissen, het dertigste en de betaling van de eerste termijn van het zoengeld is opgetekend in het schepenprotocol van 1512 B, fol. III;
daal is ook de kwitantie voor de tweede termijn van het zoengeld te vinden, terwijl op fol. IV van dat protocol de kwitantie voor de derde termijn en algehele
afdoening is geregistreerd, gedateerd 22 oktober 1512. Daarenboven is er nog een
Pi uk gevonden van 28 oktober 1512 (protocol 1512 B, fol. XIVvo.), waarbij enkele
innionien, waarschijnlijk familieleden van de dader, een onderlinge regeling treffen
nul tent nog te betalen geld voor de zoen. Vermoedelijk had de familie van de daeen lening moeten sluiten, om het zoengeld te betalen, welke nog afgelost
111110Ni worden.

- 50 COMMENTAAR.
De voorgeschiedenis.
Het zoen-accoord is van 14 november 1511, maar de vechtpartij, ten gevolge waarvan Happo Lauwreys Happen gestorven is, moet plaats gehad hebben véér 24 juli
1511. Van die datum bevindt zich in het protocol een proces-verbaal, waarvan wij
u de inhoud weergeven. 7)
Philips van den Doeren, de vorster van Oirschot, komt in naam van de heer bij de
schepenen en verzoekt twee van hen mee te gaan naar de zwaargewonde Happo
Lauwreys Happen. Deze verklaart in hun aanwezigheid, dat niemand anders schuld
heeft aan zijn verwonding en eventueel sterven dan Joest Peter Geerlyckssoen
(Maerscalcks). Er is geen enkele aanwijzing, of het slachtoffer lang met de dood
geworsteld heeft, of dat na zijn dood de zoen veel tijd gekost heeft, maar het eerste
lijkt waarschijnlijker. Dat is dan enigszins een antwoord op de vraag, hoe het verklaarbaar is, dat er zoveel moorden gebeurden in een toch betrekkelijk kleine dorpsgemeenschap. Men bedenke dan, dat in die tijd veel slachtoffers stierven aan verwondingen, die in onze tijd tamelijk eenvoudig te genezen zouden zijn. Veel bloedverlies en vele infecties waren in die tijd dodelijk.
De zoen.
De voorwaarden en ook de namen wijzen er op, dat slachtoffer en dader beiden uit
Best waren en waarschijnlijk woonden bij de scheiding van Naastenbest en Aarle.
Over de voorwaarden valt niet veel te zeggen. Beide partijen waren wel gewone
kostwinnende mensen. De bedevaart naar Rome is afkoopbaar en het bedrag, te
betalen aan de kerk, wordt door de zoen-commissie vastgesteld. De arbiters zijn
allen reeds bekend. 8)
NOTEN.
7) R.A.N.B., R.A. nr. 128, Oirschots schepenprotocol van 1511 B, fol. 21.
8) Jan van Vlierden was arbiter in zoen nrs. 16, 17, 18, 19, 20.
Jacop Henrickssoen van Stryp in de nrs. 14 en 16.
Henrick van Esch, priester, in de nrs. 13, 14, 15, 16, 18.
Thomas Gielis Janssoen in nr. 15.
Men zie hiervoor het voorgaande nummer van Campinia.

nr. 22

1513 febr. 20.
ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP GOYAERD HENRICKS
VAN DE MAERSLAER.
R.A.N.B., R.A. nr. 128, Oirschots schepenprotocol van 1513, fol. VI.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Goyaerd Henricks van de Maerslaer.
Dader :
Gerart, natuurlijke zoon van Henrick Gheerlicx van de Melcrod, die
rector was van de kerk in Best.

- 51 Zoen-commissie:
namens het slachtoffer : Willem Danels van Petershem, priester
Jan Jan Gosenssoen
Henrick van Esch, priester
namens de dader :
Rutger Janssoen van den Stadeacker
t litspraak:
A. Verzoening wordt niet uitdrukkelijk uitgesproken door de commissie, maar
door de partijen op voorhand aanvaard en op het eind van de akte bevestigd.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld of een andere materiële vergoeding wordt niet genoemd.
2. geestelijke genoegdoening
a. 350 zielmissen (kloosterwinning)
c. bedevaarten: Rome binnen het jaar
Wilsenaken binnen een halfjaar daarna
d. kaarsen : 1 in Oirschot
1 in Best
3. schulderkenning
a. vergiffenis vragen: voetval in de kerk te Oirschot
b. wijken: verbanning uit Oirschot zolang de drie broers van het slachtoffer leven, uit Naastenbest en Aarle voor altijd wijken in
herbergen als gewoon.
Afwikkeling.
l'as 18 jaar later vonden wij een akte, die terugsloeg op deze zoenbrief en wel van
april 1531 in het schepenprotocol van dat jaar op fol. XLIVvo. Daarin staan twee
bitters van het slachtoffer, Henrick en Jan, - de derde broer zal intussen overleden
ijl] - aan de dader toe, om weer te wonen in Oirschot, in afwijking van het destijds
gesloten zoen-accoord. Bij die gelegenheid geven zij hem ook kwijting voor alle
ver pl ichtingen van de zoen.
t 'OM MENTAAR.
tok hier zijn dader en slachtoffer inwoners van Best. Het slachtoffer woonde waarschijnlijk in Naastenbest tegen Aarle aan, de dader vermoedelijk in Verrenbest bij
de kerk. Daar immers heeft de familie van de Melcrod in die tijd steeds gewoond.
/aar woonde de grootvader van de dader, die in 1437 betrokken was bij de opricht mg van de Odulphus-kapel 9) en schepen was geweest. 10) Daar woonde zijn oom
;eind, die kerkmeester was van deze kapel. 11) Daar woonde ook zijn vader, Henrek, die haar rector was. 12) Daar ook is de dader geboren.
Nii is het bijzonder merkwaardig, dat in dit zoen-accoord niet over zoen-geld word'
gerept. We kunnen natuurlijk denken aan een nalatigheid van de opsteller der akte,
mar dat is toch onaannemelijk. Waarschijnlijk was de familie van de Melcrod velde'
In ,,, dan welgesteld. De argumenten hiervoor zullen bij de geschiedenis valide wol,
ding der parochie Best beter uit de verf komen. Bovendien is liet niet omintinenit
hik, dat er een vijandige stemming heerste tussen de twee families en dal dr latuilte
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- 52 van de Maerslaer, die wel beter gemiddeld was, er veel aan gelegen was, om de dader voorgoed uit de Bestse gemeenschap weg te werken. De bedevaarten zijn niet
afkoopbaar. De verbanning, die bedongen wordt, is practisch een verbanning voor
het leven, namelijk tot de drie broers van het slachtoffer zijn overleden. En er is
geen reden, om veel leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer aan te nemen.
Voor het overige is er geen bijzonderheid te melden. Van de arbiters zijn er twee
reeds als zodanig voorgekomen, de twee andere zijn diverse malen schepen geweest. 13)
Maar de ontwikkelingen zijn niet te voorzien. Tot onze allergrootste verbazing
vonden wij in het protocol van 1531 de ontknoping van dit tragische gebeuren.
Nadat de dader 18 jaar uit Oirschot verbannen is geweest, werd hem weer toegestaan, daar terug te keren. Zo werd uiteindelijk echte verzoening bereikt. Wij mogen
hierin het werk vermoeden van Rutger van den Stayacker, indertijd arbiter en in
1531 schepen. De afspraak zal bij hem thuis zijn gemaakt in mede-aanwezigheid
van een andere schepen en daarna door beide schepenen aan de secretaris zijn medegedeeld. Dit gebeurde wel meer. De secretaris maakte dan de akte op in het protocol en tekende erbij aan, dat de rechtshandeling door de betreffende schepenen bij
hem was aangebracht. Deze gang van zaken zal de stap voor de beide broers vergemakkelijkt hebben.
NOTEN.
9) Frencken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 183.
10) Hij was schepen in 1446 (Oirschots archief charter nr. 189.) in 1450 (nr. 196.),
1453 (nr. 201.), 1456 (nr. 210.) en president-schepen in 1466 en 1470. Zie
beginfolio's der betreffende protocollen.
11) Hij trad op als kerkmeester op 2 oktober 1485, 27 maart 1486 en 13 februari
1504. Zie Oirschots schepenprotocol van 1485, fol. 21, van 1486, blz. 44, van
1504, fol. XXXVIIIbis. Dat hij vlak bij de Odulphus-kapel woonde, blijkt uit
het protocol van 1499, fol. IVvo. Hij was schepen in 1485, zie protocol van
dat jaar, maar keerde later niet meer als zodanig terug.
12) Nog in de loop van deze jaargang hoop ik de wordingsgeschiedenis van de parochie Best te publiceren, waarvoor de gegevens nu voor een groot deel verzameld zijn. Daar zal een heel ander beeld voor de dag komen dan tot nu toe
door Frenken (Documenten, blz. 182-183) en door mij (Campinia, jrg. 11,
nr. 41, blz. 34.) is geschilderd.
Nu moet ik u nog even geduld vragen.
13) Willem Danelsz. van Petershem, priester, is bekend uit zoen nrs. 18,19 en 20.
Zie Campinia vorig nummer.
Jan Jan Gosenssoen was schepen in 1508, 1511 en 1514.
Henrick van Esch, priester: zie noot 8 van voorgaand zoen-accoord.
Rutger Janssoen van den Stadeacker was schepen in 1493, 1497, 1502, 1506
en 1512; Hij zou nog terugkeren als schepen in 1518, 1521 en als presidentschepen in 1528 en 1531. In dat jaar kon hij in zijn dubbel-functie werken
aan de algehele verzoening.
Voor de schepenen zij verwezen naar de beginfolio's der betreffende jaren.

1518 maart 8.

ni
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ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP HENRICK PETER THYSSOEN
TE BOXTEL.
A .N.l3., R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1518, fol. XXIIII.

SAMENVATTING.
Slachtoffer : Henrick Peter Thyssoen
Amisius Dielis Myssoen
I kuier :
itten-commissie:
namens het slachtoffer : Wilhem van Petershem, priester
Adriaen Vos
Anthonis Henrick Boudewynssoen
namens de dader :
Coenraet van Geffen
llit spraak:
A. Verzoening wordt niet uitdrukkelijk uitgesproken door de commissie, maar
aan het eind van de akte door of namens de partijen elk afzonderlijk aanvaard.
Voorwaarden
It
I . materiële vergoeding
a. zoengeld : 32 gulden in 3 termijnen
2. geestelijke genoegdoening
a. 1 dertigste
c. bedevaart : Rome afkoopbaar met 6 Rijnsguldens aan de vader van
het slachtoffer
d. kaarsen : 2 in de kerk van Boxtel: voor het zielmis-altaar en
voor het H. Bloed
4 naar believen van de familie van het slachtoffer
f. een houten kruis van 3 meter op te richten op de plaats van het misdrijf.
3. schulderkenning
a. voetval in de kerk van Boxtel
b. wijken : verbanning voor 5 jaar uit Oirschot en Boxtel
wijken in herbergen als gewoon.
A I wikkeling.

Als bijzondere eis wordt gesteld, dat de dader een beëdigde verklaring zal afleggen
mi rent de schuld van zijn mede-dader, Jan de Weerdt. Deze verklaring is afgelegd
voor schepenen van Oirschot op de dag van de registratie van het zoen-accoord en
nugenomen in hetzelfde schepenprotocol op fol. XXV. Verder is niets over afwikkeling gevonden.
M MENTAAR.
Als wij de beide akten, die omtrent deze zoen gemaakt zijn, naast elkaar leggen,
woelen we wel concluderen, dat de datum van beide akten, 8 maart 1518, niet de
I,il ilin is van het zoen-accoord maar van de beëdigde verklaring door de dader. In
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zijn vastgelegd.
De verklaring van de dader.
Uit de bepaling over deze verklaring in het zoen-accoord is al duidelijk, dat Amisius
Dielis Amyssoen niet alleen geweest is, toen Henrick Peter Thyssoen ter dood gebracht werd. De verklaring werpt enig licht op de toedracht van deze doodslag.
De dader en zijn mede-dader en waarschijnlijk het slachtoffer - al wordt dat niet
met evenveel woorden gezegd - hadden in een herberg nogal goed gedronken en
zijn toen, ieder met een stok, naar buiten gegaan, waar de vechtpartij met dodelijke
afloop heeft plaatsgehad. De akte van de genoemde verklaring munt niet uit in
helderheid, maar we kunnen er toch uit besluiten, dat aan de dader twee vragen
zijn gesteld. De eerste: Heeft de dader zijn mede-dader aangespoord, om naar buiten te gaan (het slachtoffer achterna) of omgekeerd en zou hij het slachtoffer ook
zijn achterna gegaan, als de ander niet was meegegaan? De tweede: Heeft de mededader in de vechtpartij evenveel geslagen als de dader? Op de eerste vraag antwoordde de dader, dat er eigenlijk geen sprake is geweest van elkaar aansporen,
maar dat ze, na goed gedronken te hebben, samen zijn weggegaan. Op het tweede
gedeelte van de eerste vraag gaf hij geen antwoord. Op de tweede vraag antwoordde
hij, dat het moeilijk te zeggen is, maar dat hij de indruk heeft, dat zijn mede-dader
niet zoveel heeft geslagen als hij. Blijkbaar heeft men met deze verklaring genoegen
genomen en is Amisius beschouwd als hoofddader. Of er met de mede-dader nog
een regeling is getroffen, is ons niet bekend.
Waar woonden slachtoffer en dader?
Uit de akte zelf is duidelijk, dat de moord gepleegd is te Boxtel. Uit de bepaling,
dat de voetval moet gebeuren in de kerk van Boxtel, moeten we wel concluderen,
dat het slachtoffer daar woorde. Nu is het merkwaardig, dat de arbiters van het
slachtoffer bekende Oirschotse personen zijn, 14) terwijl die van de dader onbekende personen zijn met voor Oirschot vreemde namen. Deze arbiters - overigens
moeten we erop letten, dat ze "keersluyden" genoemd worden - moeten nauwe
relaties hebben gehad met de familie van de dader, immers een van hen, Coenraet
van Geffen, accepteert mede, namens de familie, het zoen-accoord en blijft daarbij
borg voor de betaling.
Een andere aanwijzing, dat beide partijen van buiten Oirschot zijn, is te vinden in
de manier, waarop over hen gesproken wordt "enen geheyten ..", alsof de persoon
zelf onbekend is. Ik meen te mogen concluderen, dat beide partijen inderdaad van
buiten Oirschot zijn. Dat ook de dader uit Boxtel is, lijkt bijna zeker. Immers het
wijken in herbergen wordt uitermate minutieus geregeld, zelfs nog nauwkeuriger
dan gewoonlijk gebeurt bij Oirschotse families onderling. Men moet er dus van
zijn uitgegaan, dat na de vijf jaar verbanning de dader de familie van het slachtoffer regelmatig zou kunnen ontmoeten.
De voorwaarden.
Twee zaken verdienen onze aandacht in deze. Er wordt enkel één dertigste gevraagd, geen honderden zielmissen zoals gebruikelijk. Daarnaast is de bedevaart naar
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konden bedevaarten wel eens worden afgekocht, maar dan ten bate van een of ander, min of meer geestelijk doel. Nu krijgt de afkoopbare bedevaart het karakter
van een extra-zoengeld. Dit werpt een paar vragen op. Was de familie van het slachtoffer nogal materialistisch? Is er een algemene devaluatie van geestelijke waarden
aan de gang?
Waarom in Oirschot?
I let is natuurlijk mogelijk, dat de familie van het slachtoffer bepaalde (familie-?)
ielaties in Oirschot gehad heeft. Maar dat alleen is nog geen afdoende verklaring
voor de behandeling van deze zaak in Oirschot. Ook hier kunnen we slechts een
paar vragen stellen. Zag men in de omgeving tegen Oirschot op? Hadden de BoxI else autoriteiten geen bezwaar tegen deze gang van zaken, of vonden zij dit gewoon? Was er een oude tendens, om in Oirschot recht te zoeken in hoogste instantie? Had men een bijzonder vertrouwen in de Oirschotse zoen-procedure?
NOOT.
1.1) Willem Danelszoon van Petershem was arbiter bij de zoen-accoorden nrs. 18,
19, 20 en 22. Adriaen Vos in de nrs. 16, 17 en 19. Zie vorig nummer van
Campinia.

1519 februari 21.
in. 24
tOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP AGNES CLAEUS THOMAESDOCHTER
VAN AUDENHOVEN, ECHTGENOTE VAN JAN JANSZOON
VAN VELTHOEVEN.
I< . A.N.B., R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1519, fol. XIX.
SAM ENVATTING.
Slachtoffer : Agnes Claeus Thomaesdochter van Audenhoven
Henrick Henrickszoon van der Capellen
I )ader :
boen-commissie:
namens het slachtoffer : Henrick van Esch, priester
Dirck van den Dooren
Goert van Thulden
Goert Willem Aelbrechtssoen
namens de dader :
Andries Artssoen van den Laeck, schepen
Andries Meus Marcolff
I it spraak:
A Verzoening uitgesproken aan het eind van de akte.
11 Voorwaarden
I . materiële vergoeding
a. zoengeld: 80 gulden in 3 termijnen te betalen op het Sint-Joris-altaar
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2. geestelijke genoegdoening
a. 200 zielmissen (kloosterwinning)
c. bedevaart: Trier binnen 17 weken
d. 3 kaarsen: één bij de voetval en nog één in de Sint-Petrus-kerk
en één in de Sint-Odulphus-kapel
3. schulderkenning
a. voetval in de kerk te Oirschot op halfvastendag of zondag daarvéér
b. wijken: verbanning: 10 jaar uit Oirschot en Sint-Oedenrode
eeuwig uit Oirschot-Best beoosten de Lopende
straat
wijken in herbergen als gewoon
Afwikkeling.
In de zoen-akte werd bepaald, dat de moeder van de dader daags daarna afdoende
borg moest stellen voor de betaling. De akte van deze borgstelling is na de zoenakte geregistreerd. 15)
Inliggend tussen fol. XXVI en XXVII in hetzelfde protocol vonden we de accoordverklaring van beide partijen met deze zoen op de dag van het accoord. Tevens
droeg Henrick van der Capellen in die akte zijn deel in de erfenis (zijn vader was
overleden) over aan zijn moeder, om daarmee de zoen te kunnen betalen.
Nog een bijzonder gevolg van deze zoen troffen we aan in het schepenprotocol van
1528, fol. LlXvo, hetwelk bij het commentaar zal worden behandeld.
COMMENTAAR.
Dit is dan het eerste vrouwelijk slachtoffer, dat we in de Oirschotse zoen-accoorden
ontmoeten, maar deze vrouw en moeder zal het laatste vrouwelijke slachtoffer
niet zijn. Wederom weten we niets over de toedracht der zaak en pas uit een stuk
van 9 jaar later konden we ontdekken, dat zij na het gebeuren een tijd gewond in
bed heeft gelegen, in onzekerheid over de afloop. In deze tijd heeft zij aan de zoon
van haar broer, Henrick Henrick Claeus Thomaessoen van Audenhoven, die zich
blijkbaar voorbereidde op het priesterschap en zijn tante op haar sterfbed opzocht,
gevraagd, om voor haar ziel te bidden, wanneer zij aan de gevolgen van deze verwonding zou sterven. Zij beloofde hem een gedeelte van het zoengeld onder die
voorwaarde, wanneer hij eenmaal priester zou zijn. Negen jaar later is Henrick
blijkbaar priester gewijd. Hij zal dus ten tijde van het overlijden van zijn tante ongeveer vijftien jaar zijn geweest en gestudeerd hebben aan de Latijnse school van
Oirschot. Na zijn priesterwijding verschenen zijn oom en neef voor schepenen en
schonken een jaarrente van 1 gulden aan Henrick als lijfrente. Henrick van der
Capellen had deze jaarrente, aflosbaar met 16 gulden, hun indertijd toegezegd.
Hij zal dus het zoengeld niet helemaal contant hebben kunnen betalen, maar deze
jaarrente zal de plaats hebben ingenomen van 16 gulden van het zoengeld. De schenking is niet zo duidelijk geformuleerd, maar de bepaling, dat zij moet strekken tot
"meerdernisse der vroechmissen" en "ten euwigen daigen ... tot troest ende laeffenisse der zielen van Agneesen voirscreven" en dat zij er "ten euwigen daigen" afstand van doen, moet toch wel inhouden, dat zij werd ingebracht in de fundatie
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di. waarschijnlijkheid in, dat Henrick na zijn wijding "primissarius" in Best was,
d.i. degene, die daar op zondag de eerste mis deed.
1)i. families.
Beide families, zowel die van het slachtoffer als die van de dader, hoorden tot de
vooraanstaande Oirschotse, en wel Bestse, families. Agnes was een dochter van
Claims Thomaeszoon van Audenhoven van de Bestse tak van die familie. Haar vadel was meermalen schepen geweest 16) en kerkmeester van de Sint-Odulphuskapel. 17) De naam van haar man is in Oirschot niet eerder bekend; waarschijnlijk is hij bij zijn huwelijk met Agnes vanuit Veldhoven in Oirschot komen wonen
en heeft hij daaraan zijn naam ontleend.
I lel is verleidelijk, te veronderstellen, dat de familie van der Capellen haar naam
ontleende aan de Odulphus-kapel, die in 1437 werd gebouwd. Dit is echter onmogelijk, daar zij deze naam al veel vroeger voerden. In de hertogelijke cijnsregisters
v.111 1340 (fol. 69.) en 1380 (fol. 65-78.) komen diverse personen van deze familie
v'i'er. Het zou me niet verwonderen, dat er véér de bouw van de Odulphus-kapel
in 1437 ter zelfder plaatse al een andere kapel gestaan heeft. In het bedoelde cijnswreder van 1380 is ook sprake van goederen "ter capelle". Aan deze oudere kapel
Jonden zij dan hun naam ontleend kunnen hebben. In de tijd, waarover wij gegevens hebben, komen geen leden van de familie van der Capelle voor als schepenen,
iii,1,11 Rutger van den Stadeacker (of van den Stayacker of van den Stayecker), die
(k momber (vertegenwoordiger in rechte) van de moeder van de dader optreedt,
I'. II wermalen schepen geweest. 18)
a bit ers.
I wee hebben we reeds als arbiter ontmoet, Henrick van Esch reeds vele malen en
1.oet I van Thulden in zoen nr. 16. De anderen zijn nieuw. Dirck van den Dooren
en Andries Marcolff zijn mij verder onbekend. Andries Artssoen van den Laeck
w.e, zittend schepen. 19) Ook Goert Willem Aelbrechtssoen en Goert van Thulden
walen schepen geweest. 20)

I )i. voorwaarden.
I lei zoengeld, zeker als men er rekening mee houdt, dat de kosten erin zijn opgenomen, is niet uitzonderlijk hoog. Het aantal zielmissen is minder dan de gebruikelijke 350. Ook de gebruikelijke bedevaart naar Rome komt hier niet voor, mishien vanwege gevaarlijke omstandigheden. Waarschijnlijk is de familie van der
1 spellen ook weinig bemiddeld geweest.
Ni )1'I.N.
I '.) Als borg stelde zij Rutger van den Stayecker, haar momber, ons bekend als arbiter in zoen nr. 22. Zie noot 12.
I n) Claeus Thomaeszoon van Audenhoven was schepen in 1461 (charters nrs.
'.!9-231.), 1464, 1482 en 1494, president-schepen in 1472,1475,1479,1485,
1.188 en 1491. Zie beginfolio's der betreffende protocollen.
I f) Als kerkmeester van Best trad hij op in 1477 (protocol fol. 3.) en in 1482.
(inolocol fol. 13.)
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18) Rutger van den Stayecker was schepen in 1493, 1497, 1502, 1506, 1512 en
1518 en zou nog terugkeren als zodanig in 1521 en als president-schepen in
1528 en 1531. Zie beginfolio's der betreffende protocollen.
19) Hij was voor de eerste maal schepen in dat jaar. Hij zou nog als zodanig terugkeren in 1522, 1525 en 1528. Zie de protocollen.
20) Goert Willem Aelbrechtssoen was schepen in 1502, 1505 en 1509. Hij komt
ook nog als zodanig voor in 1522. Goert van Thulden was schepen geweest
in 1508, 1511 en 1516. Zie de protocollen.

verwachten. Ook verder is er niets gevonden over afwikkeling. Maar wel werd tien
laar later nog een zoen-accoord gesloten over ditzelfde feit met een hier niet genoemde mede-dader. Omdat dit echter een zelfstandig zoen-accoord is, zullen wij
Ins I volgens de chronologische orde te zijner tijd behandelen.

nr. 25.

1519 april 1.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP JAN DIRCK BRESSERS.
R.A.N.B., R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1519, fol. XX.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Jan Dirck Bressers
Dader :
Wouter Jan Toerkens
Zoen-commissie:
namens het slachtoffer : Jaspar Peter Jacops van Esch, priester
Lambrecht Huerkens
namens de dader :
Wilhem van Petershem, priester
Adriaen Vos
Uitspraak:
A. Verzoening alleen uitgesproken, in zoverre de arbiters aan het eind verklaren,
dat zij de voorwaarden hebben vastgesteld "ter soenen recht".
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld : 40 gulden (Philipsgulden) door de vader van de dader vast
te leggen in een gewaarborgde rente tot aan de meerderjarigheid der kinderen van het slachtoffer.
2. geestelijke genoegdoening
a. 3 dertigsten
c. bedevaarten : Rome, afkoopbaar met 6 Rijnsgulden
Wilsenaken ) beide binnen het jaar te doen
Keulen
d. kaarsen : 4: 2 bij gelegenheid van de voetval, daarna nog 2.
3. schulderkenning
a. voetval in de kerk te Oirschot
b. wijken: verbanning voor 2 jaar uit Oirschot
wijken op wegen en in herbergen als gewoon
Afwikkeling.
Er is niets genoteerd over een eventuele borgstelling, wat men eigenlijk wel zou

COMMENTAAR.
De hij deze zoen betrokken families zijn in Oirschot wel bekend, maar zij komen
in deze tijd niet voor in de categorie der regenten, zodat wij geen familierelaties
Kunnen verstrekken.
Van de arbiters zijn er twee nieuw. Jasper Peter Jacops van Esch, priester, is waarwliijnlijk een oomzegger van de veel voorkomende Henrick van Esch, priester, die
een zoon was van Jacop. Dan moet Peter wel een oudere broer zijn geweest van
I lenrick, want deze Jasper is slechts rond de tien jaar jonger dan Henrick. Hij heeft
al enkele tientallen jaren in Oirschot als priester gefunctioneerd. Zijn vader was
ieeds in 1506 gestorven. 21)
I.en enkele opmerking over de voorwaarden. Het zoengeld lijkt gewoon, maar is
in feite hoog, zeker gezien de familie van de dader, die we toch niet als welgesteld
kunnen beschouwen. Het zoengeld is hier namelijk uitgedrukt in Philipsguldens,
die
25 stuiver golden, terwijl tot nu toe het bedrag steeds werd uitgedrukt in zoen,
1 311dens van 10 stuiver. Het was waarschijnlijk een oude traditie, om in deze nietweer-courante maat te rekenen bij zoen-accoorden. In zoenguldens uitgedrukt zou
Iel bedrag dus 100 gulden zijn. De reden, om het zoengeld hoog te stellen tegenover de zielmissen, is duidelijk. Het slachtoffer heeft minderjarige kinderen en voor
hen moet een inkomen zijn. Daarom moet het bedrag ook gedurende hun minderigheid in een jaarrente worden belegd en pas met hun meerderjarigheid worden
iiiigekeerd. De bedevaart naar Rome kan worden afgekocht. De reis naar Rome zal
nog gevaarlijk geweest zijn en elke bijdrage was welkom in een gezin met kleine
kinderen.
N( YI'.
'I
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/ie schepenprotocol van 1506, fol. XXXIIv .
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Geachte lezer,
Dit nummer van Campinia begint met een artikel van de heer J. Lijten, geschreven
naar aanleiding van het 650-jarig bestaan van het Sint-Joris-Gasthuis te Oirschot.
Dit artikel zal binnenkort ook als aparte uitgave verkrijgbaar zijn, vandaar dat gekozen is voor een voor Campinia afwijkend lettertype.
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HET SINT-JORIS-GASTHUIS TIEN MAAL BEJAARD
door J. Lijten

Sint-Joris-gasthuis en bejaardenhuis is zo'n vertrouwde combinatie in
Oirschotse oren, dat wij onwillekeurig gaan denken, dat het altijd zo
geweest is. Toch is in de historie van het Sint-Joris-gasthuis de bejaardenzorg van betrekkelijk jonge datum, om precies te zijn vanaf 1848.
Meer dan 500 jaar had het dus een andere functie. Het 650-jarig bestaan
is een goede aanleiding, om die oude historie eens op te halen, in zoverre dat dan mogelijk is, want er is bitter weinig op schrift bewaard
gebleven. Dit wordt dus geen sluitend verhaal over het wel en wee, maar
enkele flitsen uit die 650 jaar, die hopelijk toch een globale indruk zullen geven van de boeiende lotgevallen van Sint-Joris.
DE STICHTERS.
Rogier van Leefdaal, die met zijn vrouw Agnes van Kleef door een
constante traditie als stichter van het Sint-Joris-gasthuis wordt genoemd, 1 ) hoorde tot een van de meest aanzienlijke families van Brabant. De heerlijkheid Leefdaal, waaraan hij zijn naam ontleende, was
gelegen in het centrum van Brabant tussen Leuven en Brussel. Reeds
in 1306 was hij drost van Brabant, een belangrijke functie aan het hof
van de hertog. 2 ) In dat jaar speelde hij een belangrijke rol bij het herstellen van de vrede tussen de hertog en de stad 's-Hertogenbosch, die
3
met elkaar slaags geraakt waren. ) Later was hij kastelein, dat is beheerder van het kasteel van de hertog, te Brussel, ook een vertrouwensfunctie. 4 )
Rogier van Leefdaal verscheen in de Oirschotse geschiedenis in 1320,
doordat hij van Wouter van Oirschot, zoon van Daniel, deze halve
heerlijkheid kocht voor 1300 pond. 5) De andere helft van Oirschot,
zoals ook van Hilvarenbeek, hoorde aan de hertog. Tegelijkertijd kocht
6
hij waarschijnlijk ook de halve heerlijkheid Hilvarenbeek. ) Dat hij
gehuwd was met Agnes van Kleef uit een vooraanstaand Duits grafelijk
geslacht, wijst er ook op, dat de familie van Leefdaal tot de voornaamste in Brabant behoorde.

DE STICHTING.
Van de stichting van het Sint-Joris-gasthuis is geen enkel document bewaard gebleven. Rogier van Leefdaal is echter gestorven op 29 januari
1333. 7 ) Het Sint-Joris-gasthuis zal door hem bij testament gesticht
zijn. Dergelijke stichtingen werden dikwijls bij testament gemaakt, zoals in Oirschot het Amelryck-Boot-gasthuis 8 ) en het Jan-Daems-gasthuis. 9 ) Wij mogen veronderstellen, dat zijn vrouw, Agnes van Kleef,
die in de traditie steeds als medestichteres wordt genoemd, hem hierin
gesteund en aangemoedigd heeft. De realisatie van de stichting moet
zeer vlot verlopen zijn, want in 1336 moet de kapel reeds klaar geweest
zijn, zoals blijkt uit de oprichting van het beneficie (dat is een stichting, om een rector van een inkomen te voorzien) van het Sint-Jorisaltaar aldaar in dat jaar. 10) Dit wijst wel op een volledige medewerking van de familie van Leefdaal en vooral van de weduwe van Rogier,
Agnes van Kleef, bij wier dood in 1338 1 1) het gasthuis wel volledig
gefunctioneerd zal hebben.
PELGRIMSHUIS.
Ook al is er geen stichtingsakte meer bekend, toch weten we voldoende,
wat het doel was van een instituut als het Sint-Joris-gasthuis. In de tijd
van de stichting genoot het houden van bedevaarten een grote populariteit onder de christenen van West-Europa. Een bedevaart was echter
voor de gewone man, die de verre reis te voet maakte, een hele onderneming. Vandaar dat in deze tijd, vooral langs de doorgaande verbindingswegen, huizen werden opgericht, om deze pelgrims gratis onderdak en een behoorlijke maaltijd te bieden, zodat zij hun volgende dagmars uitgerust en gesterkt konden aanvangen. Daarom was bij deze
gasthuizen dikwijls een kapel, waar 's morgens vroeg de mis kon worden
bijgewoond, voor de tocht weer verder ging. Op belangrijke verbindingspunten in deze pelgrimsroutes werden ook kloosters opgericht, om hetzelfde werk in het groot te kunnen doen, zoals het nog bestaande klooster bij de pas van de Grote-Sint-Bernard. Dat het herbergen van pelgrims
ook het doel was van het Oirschotse Sint-Joris-gasthuis, blijkt uit het
eerste artikel van het reglement voor de "gasthuys-wert" (de waard
van het gasthuis) van 1494. 1 2 ) Daar wordt ook gezegd, dat het verblijf
in beginsel voor één nacht was en dat de reizigers een verklaring moesten hebben van de pastoor of van de burgerlijke overheid, dat zij op
pelgrimstocht waren of om een andere dringende reden op reis moesten.

- 66 HET BESTUUR.
Ook de bestuursorganisatie moet bij gebrek aan stichtingsakte uit de
feitelijke gang van zaken worden afgeleid. De weinige bewaarde akten
uit de oudste tijden geven ons voldoende zicht daarop. Een erfpachtovereenkomst uit het jaar 1388 is in afschrift bewaard, waarschijnlijk
juist met het doel, om de belangrijke taak van het kapittel in deze te
kunnen bewijzen. 13) Daaruit blijkt, dat het Sint-Joris-gasthuis bestuurd werd door het Oirschotse kapittel en de heer van Oirschot met
een uitgesproken eerste plaats voor het kapittel. Wilhem van Petershem,
de toenmalige heer van Oirschot, verklaarde, dat hij zijn zegel aan deze
overeenkomst hechtte ná het zegel van het kapittel. In feite zal de heer
van Oirschot het bestuur van het gasthuis meestal hebben overgelaten
aan het kapittel. Bij de koop van een erfrente van 4 pond door het
gasthuis op 27 mei 1351 trad wel een kanunnik op maar niet de heer
van Oirschot. 14 ) Ook in de reeds genoemde akte van 1494, waarin het
reglement is opgenomen, trad wel de deken en een kanunnik op, maar
niet de heer. 12 ) Alleen de benoeming van de rector van het gasthuis
hing vooral van de heer als patroon van het beneficie af. De heer droeg
hem voor en bepaalde dus, wie het werd, en het kapittel benoemde
hem.
DE RENTMEESTER.
Het dagelijks bestuur van het Sint-Joris-gasthuis als stichting werd uitgeoefend door een rentmeester of provisor. Hij beheerde de bezittingen,
waarmee het gasthuis begiftigd was, zoals gronden, pachten en renten,
zorgde dat de inkomsten geïnd werden en besteed naar de richtlijnen.
Hij zal ook het toezicht gehad hebben op het werk van de "gasthuyswert". Van zijn financieel beheer deed hij rekening en verantwoording
aan het kapittel en de heer. Helaas is van deze rekeningen zo goed als
niets bewaard.
Het is begrijpelijk, dat het bestuur zich alleen bemoeide met belangrijke beslissingen. Of het feitelijk financieel beleid goed of slecht was,
zal vooral van de rentmeester hebben afgehangen. Deze situatie heeft
eigenlijk min of meer bestaan tot en met de tijd van Janus van den
Heuvel, die de oude Oirschotse mensen nog gekend hebben.
Uit de eerste eeuwen zijn nog verscheidene rentmeesters bekend. De
oudst-bekende is Arnd van Audenhoven in 1351. 15 ) Na hem is bekend
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Jan van Audenhoven, die voorkomt in 1381 en 1394. 16) Ook de
bekende Jan van den Doeren van Aarschot, de eerste roedrager van
het kapittel en een invloedrijk man in Oirschot, is rentmeester geweest.
7
Dit moet zijn geweest rond 1400 — 1425. 1 ) In de jaren 1473 — 1486
komen als provisor voor de priesters Henrick Beelaerts, bekend van het
Beelaerts-hofje, en Henrick Jacobs van Esch, die vele jaren belangrijke
functies vervulde in Oirschot. 18)

tientallen jaren geleden leverde de tuin van het gasthuis trouwens nog
behoorlijk wat groente en voor een complete boerderij hoeven we maar
iets verder terug te gaan. Het wassen zal met het omslachtige handwerk
van die tijd wel een hoofdstuk apart geweest zijn. 31 )

DE GASTHUIS-WAARD.
Het feitelijke beheer van het gasthuis was in handen van de "gasthuyswert" ook wel "concierge" genoemd — maar dat blijkbaar onbekende
woord wordt dan op de wonderlijkste wijzen geschreven — of "hospes"
het Latijnse woord voor waard. Met zijn gezin woonde hij in het gasthuis en diende daar de pelgrims als gasten te ontvangen. In het reglement van 1494 wordt ervan uitgegaan, dat hij hun dezelfde kost gaf
als zijn gezin, 1 9) hoewel de pelgrims in een apart gebouw, den beyerd,
verbleven, aten en sliepen. 20 ) Naast de verzorging in eten, drinken en
slapen en ook de verzorging van de hygiëne, die in het reglement eveneens wordt omschreven, 21 ) had de gasthuiswaard ook toe te zien op de
orde. 22 ) Verder moest hij het huis onderhouden, zoals in die tijd voor
24
een huurder gebruikelijk was 23 ) en de gronden en tuin bewerken. )
25
) Hij zal dit werk niet
Daarnaast had hij ook de zorg voor de kapel.
alleen met zijn vrouw aangekund hebben en zal dus naar omstandigheden personeel in dienst gehad hebben, wat door het reglement ook wel
verondersteld wordt, 26 ) maar wat overigens zijn eigen zorg was. Als
gasthuiswaard zijn bekend Jan Belious vóór 1494 en Wouter Wouter
Mathys Backssoen daarna. 27 )
DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN.
Oude mensen, die nog in een echt landelijke omgeving zijn geboren en
opgegroeid, kunnen zich wel voorstellen, hoe zo'n gasthuis heeft gereild
en gezeild. Er was natuurlijk geen supermarkt, waar men alles kant en
klaar, tot zelfs complete maaltijden toe, in een doorzichtig velletje kon
gaan halen. In die tijd moest elk gezin, ook een dergelijk extra-groot
gezin, voor bijna honderd procent voor zichzelf zorgen. Een melkboer
kwam niet langs maar was intern, met andere woorden, er diende doorlopend een melkgevende koe aanwezig te zijn 28 ) en ook verzorgd te
30
) Enkele
worden. 29 ) Ook de groente werd in eigen tuin gewonnen.

Ook al leverde het eigen bedrijf behoorlijk wat producten op, toch
moest aan zo'n grote verbruikseenheid nogal wat van buiten worden
toegeleverd. Daarvoor was in de stichting voorzien en vele zaken worden in het reglement omschreven. Zo werd van buiten af elk jaar gezorgd voor een os en een varken en een zak zout, om ze te kunnen inzouten, 32 ) verder voor erwten en raapzaad 33 ) en voor gerst en mout,
om scerbier te kunnen brouwen 34 ) een licht soort bier, dat gedronken
werd in plaats van onze thee of koffie. Ook voor de brand werd van
buiten af gezorgd: 400 mutserds en 22 vrachten turf. 35 )
Het zal, vooral met zo'n vlottende bevolking als pelgrims, moeilijk geweest zijn, om het eten precies aan te passen. Er was daarom bepaald,
dat eventueel overschot aan de Oirschotse armen moest worden uitgedeeld. 36 )
BEZITTINGEN EN INKOMSTEN.
Om te voorzien in deze behoeften, had het Sint-Joris-gasthuis bronnen
van inkomsten nodig buiten de gebouwen met aanliggende goederen.
Vooral in de eerste jaren van zijn bestaan is het hiervan ruim voorzien.
Het kreeg vooral van de familie van Leefdaal gronden, die verpacht
werden, maar ook pachten en renten. Deze pachten waren betalingen
in natura vooral rogge, en de renten betalingen in geld, die als hypotheek gevestigd waren op onroerende goederen. Als de pacht of rente
niet op tijd betaald werd, kon de rechthebbende beslag laten leggen
op de onderpanden en deze in het uiterste geval zelfs verkopen. Het
bestuur was hierin dikwijls zeer resoluut. Zo had Agnes van Kleef een
rente gevestigd op bepaalde goederen, die later in handen kwamen van
haar schoonzoon Jan van Petershem, die ook heer van Oirschot was
en dus met het kapittel het bestuur van het gasthuis vormde. Jan van
Petershem verkocht deze goederen, maar vermoedelijk wilde de koper
ze vrij van lasten hebben opgeleverd. Jan van Petershem beloofde daarom aan het gasthuis 400 pond, om op andere goederen een gelijkwaardige rente te kunnen kopen. Toen betaling uitbleef, lieten "deken ende
capittel van Oerscot ende die ghemeyne ghebuuren" door schepenen
beslag leggen op de verkochte goederen. De originele schepenakte van
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de familie van Merode. 37 )
De verschuldigde pachten moesten oorspronkelijk in natura geleverd
worden. Vanwege het gemak voor de rentmeester is men in later tijd
overgegaan tot betaling in geld. De afkoopsom werd elk jaar naar de
marktwaarde vastgesteld, maar zal wel aan de lage kant gelegen hebben,
om zo een gemakkelijker betalingswijze te bevorderen. Pas over het
jaar 1673 hebben wij een totaal-overzicht van de inkomsten van het
38
gasthuis in het manuaal van dat jaar. ) De roggepachten konden voldaan worden met 10 stuiver per vat. In totaal bedroegen de inkomsten
uit roggepachten 172 gulden en 11'/2 stuiver per jaar. Dat was dus voor
345 vat rogge. De totale opbrengst van roggepachten met andere pachten en renten beliep per jaar 280 gulden en 6 stuiver, de tegenwaarde
voor 560 vat rogge. Daarenboven moesten nog 22 vrachten turf geleverd worden.
De pachten en renten konden eventueel door de schuldenaars worden
gelost of afgekocht. De taak van de rentmeester was het dan, om de beschikbaar gekomen gelden weer in solide pachten en renten te beleggen.
In de Oirschotse schepenprotocollen komen tientallen transacties van
het gasthuis voor. De meeste daarvan betreffen aflossingen en beleggingen, maar verschillende ook gerechtelijke opvorderingen van pachten en
renten.
Bij een goed economisch beheer konden er soms overschotten gekweekt
worden, die dan weer belegd werden soms ook in vaste goederen. Zo
heeft de hoeve Lulsdonck onder Spoordonk — waar de Oirschotse naam
van Lijsdonk, oorspronkelijk van der Lulsdonck, vandaan komt — aan
40
het gasthuis behoord 39 ) en ook de hoeve Oerschoren. ) Door een
goed beheer van Cornelis Smeeds, die meer dan dertig jaar de functie
van rentmeester vervulde en ook secretaris van Oirschot was, verkeerde
het gasthuis kort na 1500 in een riante financiële positie. Het was juist
de tijd van de afbouw van de huidige Sint-Petrus-kerk, die zoveel vroeg
van de kerkelijke financiën, dat de kerkfabriek (dat is het kerkbestuur)
niet meer credietwaardig was en geen leningen meer kon verkrijgen.
In deze kritieke omstandigheden is het gasthuis, evenals de Maria-kapel
die een eigen kerkbestuur had, en de Tafel van de H. Geest (het armbestuur), die ook in goeden doen was, garant gebleven voor een belangrijke lening door de kerk. 41 )
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Reeds in 1336 was er een kapel gebouwd en werd het beneficie van
het Sint-Joris-altaar in die kapel opgericht. 42 ) Van die tijd af was er
een kapelaan — iemand, die een kapel bedient, wij zouden zeggen rector — aan het Sint-Joris-gasthuis verbonden. De stichter van dat beneficie, de heer van Oirschot, had het recht iemand ter benoeming voor
te dragen aan het kapittel. Practisch betekende dit, dat hij de rector
benoemde. Waarschijnlijk op deze grond hebben de heren van Oirschot
in later tijd zich aangematigd, het bestuur van het Sint-Joris-gasthuis
aan zich te trekken. 42 )
Slechts van een paar rectoren zijn de namen bewaard gebleven. Een
ervan was Wilhem Wilhemszoon van Petershem uit een bastaard-tak
van de heren van Oirschot. Hij wordt voor het eerst genoemd als rector
van het gasthuis in 1493, 43 ) maar kan het al wel 15 jaar eerder geweest zijn. Hij komt in die jaren immers voor als priester en zaakwaarnemer voor een kanunnik, de kapelaans en de familie van Merode. 44)
Ook was hij in zijn laatste levensjaren H. Geestmeester. 45 )
Hij woonde blijkbaar op het terrein van het gasthuis in een huis, dat
hij vermoedelijk zelf had laten bouwen, want het door hem gebouwde
bakhuis stond gedeeltelijk op grond van het belendend perceel, welk
stukje grond in 1495 door het gasthuis werd aangekocht "metter
osendroppe". 46 ) In 1500 is hij gestorven. 47 )
DEN BEYERD.
Het oude huis aan de Gasthuisstraat, waar vroeger P. v. Haaren zijn
friteszaak had, waar de bejaarden hun bijeenkomsten hielden en dat
indertijd door burgemeester Steger van dreigende sloop is gered en nu
met statie door hem bewoond wordt, is gebouwd als beyerd, dat is
gezamenlijke eet- en verblijfszaal voor de gasten en, vermoedelijk op
de opkamer en bovenverdieping, slaapgelegenheid. In het reglement
van 1494 wordt een beyerd genoemd. Als de huidige er niet gestaan
heeft, moet hij dus een voorganger gehad hebben. Ik acht het echter
waarschijnlijk, dat het huidige gebouw er toen stond. In de jaren rond
1470 — 1480 was immers de huidige kerk in aanbouw, een werk, dat
duidelijk in drie fasen is uitgevoerd. Er waren niet voldoende financiën,
om continu aan zo'n groot project te kunnen doorwerken. 48 ) In zo'n
tussenperiode kan het gasthuis, dat in die tijd goed bij kas zat, de zeer
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bekwame vaklui van de kerkebouw overbruggend werd bezorgd hebben
en de beyerd is apert door zeer bekwame vaklui gebouwd en heden een
van de mooiste oude gebouwen, die er in Oirschot staan.

welssoen, ook genoemd Ansem, in het Sint-Joris-gasthuis rond 1478.
Hij was vermoedelijk zo'n zwerver, die door "enige van den ingesetenen
van Oirschot, aensiende de overdaet, die hy daer bedreef" hardhandig
werd aangepakt met het niet-bedoelde gevolg, dat hij in deze vechtpartij
het leven liet. Over zijn dood werd een zoen-accoord gesloten, waarbij
zes inwoners van Oirschot schuldig bleken te zijn. Dat deze schuld als
licht werd aangemerkt, blijkt uit de bepaling, dat slechts één van de zes
een bedevaart naar Rome moest doen, die door de vijf andere mede
bekostigd moest worden. De eerstgenoemde dader, op wie waarschijnlijk de grootste verantwoording russte, was Wouter Wouter Thys, vermoedelijk de knecht van gasthuiswaard Jan Belious en zijn latere opvolger.

DEVALUATIE VAN BEDEVAARDERS.
De oorspronkelijke taak van het gasthuis was het herbergen van pelgrims. In de stichtingstijd van het gasthuis werden bedevaarten in het
kerkelijk milieu hoog gewaardeerd. Om deze reden werden bedevaarten
dan ook beschouwd als bij uitstek geschikte middelen, om grote vergrijpen goed te maken. In Oirschot en in vele andere plaatsen werden
in geval van moord en doodslag bedevaarten opgelegd, vooral naar
Rome, want, zo was de redenering, van zo'n groot misdrijf diende men
eigenlijk van de paus zelf vergiffenis te verkrijgen. Gevallen van moord
en doodslag kwamen in Oirschot en vele andere plaatsen niet voor de
rechtbank, maar werden door een commissie van gekozen scheidslieden
verzoend in een zoen-accoord, van welke Oirschotse zoen-accoorden de
uitgave in Campinia lopende is. Niet in Oirschot maar wel in vele steden
in onze verre omgeving werden door de plaatselijke rechtbanken ook
bedevaarten opgelegd voor allerlei andere zwaardere vergrijpen. Een van
de redenen was ook, dat men de betreffende misdadigers graag voor een
tijd uit de omgeving kwijt was. Hoe idealistisch ook begonnen, het gevolg was, dat het gehalte van de bedevaartgangers steeds daalde. Het is
dan ook geen wonder, dat Thomas a Kempis in zijn boek "De navolging
van Christus" al zegt: "Zij die veel bedevaarten houden, worden zelden
heilig". De boetelingen hadden dikwijls als enig doel, het verkrijgen van
het getuigschrift van de autoriteiten van de bedevaartplaats, dat zij daar
geweest waren en aan de bedevaartseisen hadden voldaan. Voor een
echte geest van boetedoening was dat echter geen garantie.
Daarenboven sloten zich bij deze bedevaartgangers-zonder-veel-overtuiging ook allerlei zwervers aan, die zich in deze groepen niet zo vreemd
voelden en graag van de gastvrijheid der gasthuizen wilden genieten.
Tegen deze personen moest de gasthuiswaard krachtens het reglement
49
van 1494 dan ook streng optreden. )
50
MOORD IN HET GASTHUIS. )
Dit gestrenge optreden kon wel eens niet-bedoelde gevolgen hebben.
Zo moeten we waarschijnlijk de dood zien van Augustijn Willem Pau-

DEVALUATIE VAN BEDEVAARTEN.
Het is begrijpelijk, dat bij het zakken 'van het peil van de bedevaartgangers ook de bedevaarten zelf in achting daalden. De enige controle was
het bewijsbriefje, dat uit de bedevaartplaats meegebracht moest worden. Hoe het gedrag van vele bedevaartgangers onderweg was, kon op
vele plaatsen, zoals ook te Oirschot, met eigen ogen aanschouwd worden. In plaats van een bedevaart gingen sommige families bij zoenaccoorden als geestelijke genoegdoening een ander goed werk vragen,
dichter bij huis en beter controleerbaar, zoals een kruis plaatsen op het
kerkhof 51 ) of een schenking aan de kerk bij gelegenheid van haar voltooiing, 52 ) hoewel daaraan een zekere ijdelheid misschien niet vreemd
geweest is. 53 ) Ook de herhaalde oorlogsomstandigheden in de zestiende en zeventiende eeuw deed het aantal bedevaarten verminderen. 54 ) Deze devaluatie en teruggang zette in de roerige omstandigheden van de tachtigjarige oorlog rond 1600 in versneld tempo door.
ANDERE BESTEMMING ?
Het Sint-Joris-gasthuis beantwoordde zodoende langzamerhand niet
meer aan zijn oorspronkelijke bestemming. De onttakeling werd nog in
de hand gewerkt door de verschijning op het Oirschotse toneel van
Floris van Merode, een uitzonderlijk lastig en twistziek heerschap. 55)
Na de dood van zijn vrouw Maria in 1605 of 1606 was hij alleen-heer
van Oirschot, want ook de hertogelijke helft van de heerlijkheid had hij
in pand. Hij trok het bestuur van het gasthuis helemaal aan zich, hoewel
hij dat samen met het kapittel moest uitoefenen, zoals blijkt uit de ver-
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klaring van meerdere kanunniken. Ook liet hij de twee missen, die wekelijks in de kapel van het gasthuis gedaan moesten worden, lezen in
zijn eigen slotkapel, hoewel de kapel van het gasthuis toch weer hersteld
was. Bovendien werd er door de rentmeester geen rekening meer gedaan
van het gasthuis. 56 ) Geen wonder dat men erover ging denken, het
gasthuis een andere bestemming te geven en wel als ziekenhuis. Dat zou
in het belang zijn van de plaatselijke bevolking en tevens een einde maken aan de voortdurende toeloop van allerlei geboefte. Deze gedachte
57
) Zij bleven deze
werd door enkele kanunniken geopperd in 1615.
oplossing in overweging houden en toen in 1627 de gasthuiswaard
stierf, polste deken Adriaan Baeckx van Baerlandt voorzichtig de onberekenbare Floris. Deze leek er, zoals ook de Oirschotse bevolking, wel
iets voor te voelen en haastig schreef de deken aan bisschop Ophovius,
omdat hij bang was, dat Floris weer van mening zou veranderen en een
nieuwe gasthuiswaard zou benoemen. De bisschop kwam er apart voor
58
naar Oirschot, maar er werd geen resultaat bereikt. )

tisch de vrije hand, om te doen en te laten met het gasthuis, wat hij
wilde, alleen kon hij als "rector" slechts een gereformeerde benoemen.
Daar bedevaarten in deze tijd onder de verboden "Roomsche superstitiën" hoorden, waren er geen pelgrims meer te ontvangen en zal het
gasthuis slechts particulier bewoond zijn. Wij kunnen daarnaar slechts
gissen aan de hand van de latere situatie, want uit de tijd van Floris is
geen archief bewaard. Met het faillissement der Merode's in Oirschot
in 1672 zal dit verdwenen zijn.

DE GENERALITEITSPERIODE.
Door de devaluatie en het teruglopen van de bedevaarten en door het
eigenmachtige optreden van Floris van Merode werd de weg vrij gemaakt voor een situatie, waarin het Sint-Joris-gasthuis als privé-bezit
van de heren van Oirschot werd behandeld. Het enige obstakel daartegen was het kapittel, dat in het begin van de zeventiende eeuw geestelijk en materieel in verval was, in de onzekere omstandigheden van
1629 — 1648 practisch niets kon doen en in 1649 door de staten generaal genaast werd. Deze naasting hield het volgende in. 59) Daar de kanunniken geen kerkelijke diensten hoefden te (en mochten) verrichten,
zou een derde deel van de kapittelinkomsten besteed worden aan salarissen van predikanten, schoolmeesters en kosters. Nieuw te benoemen
kanunniken moesten van de gereformeerde religie zijn. Twee derde van
de kapittelinkomsten zou uitgekeerd worden aan de kanunniken, maar
als zij buiten het gebied van de genieerde provinciën verbleven, zouden
ze maar een derde deel van hun portie krijgen. Deken Baeckx van Baerlandt stierf in 1650 en werd in Postel begraven, hij zal daar gewoond
hebben. 60 ) Met het kapittel werd het beneficie van het Sint-Joris-altaar
in het gasthuis genaast. Het kapittel stond nu helemaal onder de supervisie van de staten generaal. Daarmee verdween elke reële invloed van
het kapittel op de gang van zaken. Floris van Merode had daarmee prac-

Rond 1737 werd het gasthuis klaarblijkelijk bewoond door de toenmalige rentmeester Leonard de Marcq, die ook secretaris van Oirschot
was. Hij diende bij de heer van Oirschot een plan in tot een ingrijpende
verbouwing van het gasthuis, die 2000 gulden zou belopen (in onze
geldswaarde omgerekend zeker twee ton) en rekende voor, hoe dit gefinancierd kon worden. 61 ) Uit dit plan blijkt ook, dat het in die tijd
gewoonte was, uit de opbrengsten van het Sint-Joris-gasthuis gedurende
14 weken aan 18 armen brood uit te delen. In verband met de financiering van de verbouwing ten behoeve van de secretaris-rentmeester
werd voorgesteld, die uitkering van 14 weken terug te brengen tot 12
weken. Of dit plan gerealiseerd is, blijkt niet uit de stukken, maar het
is waarschijnlijk, omdat het gasthuis ook in later tijd nog een aantrekkelijk object blijkt voor invloedrijke ambtsdragers, die daar graag riant
wilden wonen tegen een bespottelijk lage prijs. Ook blijkt uit het genoemde stuk, dat de beyerd toen reeds als schuur werd gebruikt.
DE FRANSE TIJD.
Naar de komst der Fransen was door de Brabantse bevolking reikhalzend uitgezien. Men verwachtte vele veranderingen en vooral verbeteringen, die echter dikwijls slechts zeer moeizaam tot stand kwamen. Het
beheer van het Sint-Joris-gasthuis door de heren van Oirschot in samenwerking met de door hen aangestelde rentmeesters ten bate van hun
privé-belangen, overgoten met een vernisje van weldadigheid, was de
Oirschotse bevolking reeds lang een doorn in het oog geweest. Een verbetering op dit punt zou echter veel tijd, geduld en inspanning kosten. 62 )
Het gasthuis was "een eeuw of langer" onttrokken aan zijn bestemming
en veranderd in "een fraaye heerehuising", de beyerd in een paardestal
en wagenhuis en de kapel in een opslagplaats voor brandhout. Vanaf
1795 poogden de verschillende gemeentebesturen het weer te doen be-
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stemmen tot zijn oorspronkelijk doel, maar door gebrek aan bewijsstukken van de stichting en door gebrek aan medewerking van hogerhand slaagde men hierin niet. Wel werd bereikt, dat ondanks het heftige
verzet en protest van Sara van Barneveld, douarière Sweerts de Landas,
en de rentmeester Peter van Nahuys het bestuur en beheer werd overgedragen aan het tijdens het Franse keizerrijk opgerichte Bureau van
Weldadigheid. Maar omdat de douarière in haar verzet bleef volharden
en omdat de overdracht niet definitief was, durfde het Bureau geen wezenlijke veranderingen aan te brengen. 63)
LANGZAME VOORUITGANG.
Na de val van het Franse keizerrijk hief koning Willem I het Bureau van
Weldadigheid op. Na zijn opheffing vroeg dit Bureau nog aan gedeputeerde staten, aan wie het bestuur van het Sint-Joris-gasthuis moest
worden overgedragen. 64) Het armbestuur werd daarmee belast, maar
de overdracht was nog steeds niet definitief. Na het rapport van de commissie van toezicht op de armenzorg aan gedeputeerde staten in 1820
begon er enige vooruitgang te komen. 65 ) Maar ook nu bleef de douarière in verzet. 66 ) Op 20 juni 1831 verscheen er een commissie van
gedeputeerde staten op het raadhuis van Oirschot voor het treffen van
een minnelijke schikking met de vertegenwoordiger van de douarière
en het armbestuur. Daar zal de uiteindelijke beslissing gevallen zijn. 67 )
WEER OP WEG NAAR GASTHUIS.
Het Sint-Joris-gasthuis stond nu onder het armbestuur, dat graag een
voorziening voor zieke oude mensen wilde. Maar willen en doen is twee.
Er was een levensgrote moeilijkheid. De "fraaye heerehuysinge", waarin het gasthuis veranderd was, werd bewoond door burgemeester J. de
Jong. 68 ) Er moest voorzichtige diplomatie bedreven worden, liefst met
hulp van invloedrijke personen. Rector C.F. Snellaars van het moederhuis der Zusters van Oirschot wist de juiste weg te vinden. In 1841
stelde hij zijn vriend Wilmer, secretaris van de Bossche bisschop, uitvoerig op de hoogte van de situatie en gaf hem te verstaan, hoe de bisschop het best te werk kon gaan. Om moeilijkheden te voorkomen,
mocht Snellaars' naam niet genoemd worden. De vriendschappelijke
houding van burgemeester en zusters zou kunnen lijden door de stap
van de rector, die voor de burgemeester betekende, dat hij zijn huis
zou moeten ontruimen. Er werd ook reeds gesproken over het inscha-
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kelen van religieuzen, zonder wier hulp de opzet van een behoorlijk
gasthuis in die tijd bijna ondenkbaar was. Toch heeft men blijkbaar
nog getwijfeld aan de mogelijkheid, om het gasthuis opnieuw tot leven
te brengen. In 1845 heeft men er zelfs over gedacht, om de gebouwen
en gronden van het Sint-Joris-gasthuis te verkopen. Op 8 maart 1845
hield de commissie van toezicht op de armenzorg op het raadhuis
zitting ter aanhoring van bezwaren tegen de voorgestelde verkoop.
69
P. Lemmens diende daar een bezwaarschrift van gewapend beton in. )
De verkoop ging dan ook niet door. Maar het burgerlijk armbestuur,
dat de verantwoording droeg, zag er blijkbaar tegen op, om de realisatie van het gasthuis ter hand te nemen. Door het strakke toezicht
van gemeente en provincie zal het zich nogal gebonden hebben gevoeld
en ook zal men meer kans gezien hebben, om de verlangde religieuzen
aan te trekken, als het beheer in handen was van het Rooms-katholiek
armbestuur. In zijn vergadering van 19 oktober 1847 keurde de gemeenteraad het verzoek van het algemeen armbestuur goed, om het
Sint-Joris-gasthuis "in te rigten voor een armenziekenhuis en om daarin
tevens op te nemen zoodanige oude of gebrekkige lieden, als welke door
den algemeenen armen worden besteld en wel zonder onderscheid van
godsdienstige gezindheid en het beheer der goederen en inkomsten enz.
op te dragen aan den R.C. armen dezer gemeente", onder de bepaling,
dat niets ten laste zou komen van de gemeente of het algemeen armbestuur. 70 ) Bij besluit van gedeputeerde staten van 11 februari 1848
werd deze overdracht goedgekeurd. 71 ) Zo kwam het Sint-Joris-gasthuis
onder het bestuur van het R.K. armbestuur, maar het bleef steeds een
aparte stichting.

koorzusters en leke-zusters. De drie zusters, die in 1848 haar werk in
het gasthuis begonnen, waren werkzusters of lekezusters, die geen
aparte communiteit vormden, maar bij de communiteit van het moederhuis bleven horen en onder supervisie stonden van een koorzuster. 73 ) Het werk, dat zij deden, was verpleging, zoals dat nu gebeurt in
verpleegtehuizen, maar dan met zeer primitieve middelen. Zoals herhaaldelijk voorkwam in de geschiedenis van de Oirschotse zusters, werden zij voor een goed werk gevraagd en werd dan verondersteld, dat zij
het werk ook maar helemaal van de grond af opbouwden. Men bood
wel hulp, als het werk eenmaal aan de gang was — gelijk P. Lemmens in
zijn bezwaarschrift ook voorspeld had — en dat zelfs op aandoenlijke
wijze, maar die hulp moest nog worden aangesleept, toen het werk al
begonnen was. Dit kunnen we wel constateren, als we de notities van de
schenkingen doorlopen. We krijgen de indruk, dat mensen kwamen
kijken, zagen, wat er tekort kwam, zich herinnerden, dat ze wel iets
bruikbaars hadden, en dat afstonden. Zo werden er allerlei huishoudelijke zaken bezorgd als beddegoed, linnengoed, aardewerk, potten en
pannen, bestek, eetwaren, opvallend dikwijls vis, hout en turf, maar
ook zaken, om de boerderij en tuinderij weer op gang te helpen, zoals
zes karren spurrie en een "sijsie, rijf en schoefel".
Er was zoveel behoefte aan verpleging en zoveel vertrouwen in de zusters, dat na een jaar het gasthuis al uitgebreid moest worden en er een
zuster bij moest komen. Het werk bleef toenemen, zodat er in 1853 een
vijfde zuster nodig was. Ook werkte men aan de restauratie van de oude
kapel, die in 1856 in gebruik kon worden genomen en in 1858 plechtig
werd ingezegend. Ondertussen hadden de zusters voor de kapel al een
Sint-Joris-beeld gekregen en van "Dientjes van Mhr. Pastoor" vier mooie
bloemtakken. Dat zullen kunstbloemen geweest zijn, die destijds heel
geliefd waren.

HET SINT-JORIS-GASTHUIS HERREZEN.
"Op het ten sterkste verzoek van den Eerw. Heer Deken A. Rovers alsmede van onze andere overheden" aanvaardden op 19 juli 1848 drie
Oirschotse zusters de verzorging van "zieken en oude vrouwen" in het
Sint-Joris-gasthuis. 72 ) Wij moeten herbij wel bedenken, dat de Oirschotse zusters van huis uit een beschouwende orde waren, zoals nu
nog de zusters Carmelitessen, en zich in die tijd ook nog als zodanig
beschouwden. Slechts door constante druk van de kerkelijke overheid
hebben zij verschillende liefdewerken aanvaard en op den duur zelfs
het karakter van beschouwende congregatie verloren. Er bestond in die
tijd nog, zoals in alle beschouwende kloosters, een onderscheid tussen

De zusters schijnen het werk in het gasthuis in 1848 "voorlopig" aanvaard te hebben. 73 ) Maar dikwijls is niets zo definitief als "voorlopig".
De zusters groeiden zo in haar werk, dat ze dit niet meer gevoegelijk
konden opgeven en toen de kapel klaar was, zaten ze helemaal gebonden. Het lag in de lijn, dat zij, min of meer vrijwillig, op weg waren naar
een afzonderlijke volledige communiteit. Nadat in 1863/64 een heel
nieuwe boerderij was gebouwd in plaats van de vervallen oude en het
gasthuis weer een uitbreiding had ondergaan, was de zaak niet meer
terug te draaien.
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Met instemming van bisschop Zwijsen werd in 1864 dan ook een volledige kloostercommuniteit gevestigd in het Sint-Joris-gasthuis. Vier koorzusters kwamen zich vestigen, terwijl een lekezuster naar elders werd
overgeplaatst. Moeder Paschalia had de leiding van de communiteit, die
aanvankelijk bestond uit vier koorzusters en vier lekezusters, maar die
weldra groter zou worden. Met de leiding van de communiteit kreeg
moeder Paschalia ook de leiding van het gasthuis. Om moeilijkheden te
voorkomen werden de afspraken tussen bestuur en zusters schriftelijk
vastgelegd. 74 ) Daarin kreeg de overste van het klooster ook de functie
van directrice van het gasthuis. Zij deed tevens mee aan het werk der
verpleging en nam in 1868 bij een typhus-epidemie de verpleging van
deze besmettelijke zieken op zich, ten gevolge waarvan zij zelf werd
aangetast en op veertigjarige leeftijd overleed.

Ziekenhuis.

DE FUNCTIES VAN HET GASTHUIS.
Bejaardenhuis.
Wanneer aan het begin van dit artikel werd opgemerkt, dat de functie
van bejaardenhuis van 1848 dateert, moeten wij dit toch niet opvatten
als bejaardenhuis in de huidige zin. Nu worden in een bejaardenhuis in
principe personen opgenomen, die door hun leeftijd wel verzorging,
maar geen verpleging nodig hebben. In de beginperiode van het gasthuis in de vorige eeuw was het juist andersom. Het was bedoeld voor
personen, die vanwege ziekte of ouderdom verpleging nodig hadden.
Bejaarden, die alleen verzorging nodig hadden, werden pas veel later
opgenomen en pas in 1926 werden voor deze personen uitgebreidere
voorzieningen getroffen. Als er wel eens schamper werd opgemerkt,
dat de zusters het huwelijk ontbonden, vond dit geen grond in willekeur van de zusters, maar alleen in de opzet van het gasthuis als verpleegtehuis met aparte afdelingen voor mannen en vrouwen, zoals dat
in elk verpleegtehuis is. Naarmate het gasthuis zich meer ontwikkelde
naar bejaardenhuis in onze zin en er meer bejaarden werden opgenomen, die alleen verzorging nodig hadden, werd het bezwaar van de
gescheiden afdelingen sterker gevoeld. De voorbereidingen voor de
bouw van de nu bestaande behuizing werden dan ook al in 1956 begonnen.

Vele nu bestaande grote ziekenhuizen hebben eenzelfde begin gehad als
het Sint-Joris-gasthuis: er werden zieken verpleegd en pas in later tijd
ging men meer werken in de richting van genezing van zieken. Ook het
Sint-Joris-gasthuis heeft een stukje van deze ontwikkeling meegemaakt.
In 1926 werd er een operatiekamer gebouwd en drie ruime ziekenkamers. De snelle ontwikkeling van de medische wetenschap en techniek
sinds die tijd maakte echter de uitgroei tot ziekenhuis in moderne zin
alleen mogelijk in grotere opzet. In het zicht van de ombouw tot bejaardenhuis is deze ontwikkeling gestopt.
Kraamkliniek.
In de moeilijke omstandigheden van de tweede wereldoorlog, toen veel
mensen erg beperkte woonruimte hadden, in 1943, zijn in het gasthuis
drie kamers ingericht als kraamkliniek. Vele Oirschotse jonge mensen
hebben daar het eerste levenslicht aanschouwd en vele moeders hebben
daar een rustig en welverzorgd kraambed gevonden. Het is vele Oirschotse mensen hard gevallen, toen ook deze dienstverlening in het
zicht van de naderende omschakeling werd opgeheven.
Weeshuis.
Alleen de oudste generatie van Oirschotse inwoners zal zich nog herinneren, dat de weesmeisjes van het gasthuis, kenbaar aan haar aparte
kapjes, meeliepen in de uitvaartstoet, als er een bestuurslid, weldoener
of weldoenster van het gasthuis begraven werd. In de loop van het jaar
1873 was er in het R.K. armbestuur over gesproken, om arme wezen
op te nemen, die beide ouders of althans de moeder misten. 75 ) Aan
het eind van dat jaar viel het besluit, om in enkele kamers van de achterbouw de mogelijkheid daarvoor te scheppen. In het begin van het volgende jaar werd een summier reglement opgesteld, waaruit blijkt, dat
in principe alleen meisjes tussen 3 en 14 jaar zouden worden opgenomen. In de jaren na de eerste wereldoorlog zijn de laatste weesmeisjes
uit het gasthuis de wijze wereld in getrokken.
DE ZUSTERS.
Het getal van acht zusters, die in 1848 de communiteit begonnen,
breidde zich geleidelijk uit, naar gelang het werk toenam. In 1925 wa-
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ren er veertien zusters in het gasthuis werkzaam, maar de bezigheden
namen zo toe, dat het argument van personeelstekort sterk begon mee
te spreken bij de grote verbouwing, die in 1926 gerealiseerd werd. Dit
argument deed de balans doorslaan naar mechanisering van de wasserij
en aanleg van de centrale verwarming. Toch konden de zusters tot vele
jaren na de oorlog met hetzelfde aantal de meerderheid van de posten
blijven bezetten. Voor zichzelf stelden zij geen eisen. De cellen van de
zusters waren de simpelste vertrekken in het huis; bij harde regen kon
het er wel eens lekken. Zij bleven op strozakken slapen tot 1964, toen
deze slechts op aandringen van het bestuur vervangen werden door matrassen. Toen er echter weelde in de kloosters kwam, kwamen er geen
zusters meer. Toch konden de zusters het oude gasthuis blijven runnen
en de overgang naar het nieuwe realiseren. Alleen een volledig zakelijk
en financieel opgezet bejaardenhuis, dat dan ook handenvol overheidsgeld kost, was zonder het liefdewerk der zusters te exploiteren.

nog een grote uitbreiding plaats, waarbij een operatiekamer werd ingericht en tevens kamers voor pension van kostdames en -heren. Dit was
de eerste grote stap in de richting van hedendaags bejaardenhuis. Er
bleek grote behoefte te bestaan aan deze ontwikkeling, zodat in 1937
de pensionafdeling weer werd uitgebreid. Ook werd toen het consultatiebureau aan de Gasthuisstraat gebouwd, waarboven kamers werden
ingericht voor lekenverpleegsters, die in de toekomst zeker nodig zouden zijn. Voorlopig werden de kamers voor pensiongasten beschikbaar
gesteld.

DE VERPLEEGDEN.
Uit de weinige direct-beschikbare gegevens aangaande de verpleegden
blijkt ook duidelijk, dat het gasthuis van verpleegtehuis voor ernstig
zieken zich ontwikkelde via verpleegtehuis voor zieken in de richting
van bejaardenhuis in de huidige zin. In de eerste jaren, 1848 — 1864,
stierven er in het gasthuis 11 personen per jaar. Dit getal bleef vrijwel
constant tot 1933, terwijl het aantal verpleegden toch steeds toenam.
Na 1933 ging het aantal zelfs zakken bij een groter aantal verpleegden.
In procenten van opgenomen personen zakte het aantal overledenen
van 65% in de eerste jaren tot beneden de 30% na 1933. 76 )
DE GEBOUWEN.
Al spoedig na de heropening van het Sint-Joris-gasthuis bleek het huis
te klein voor de toevloed van zieke en oude mensen. Er werd telkens
uitgebreid naar behoefte, wat een groot gevaar voor wanorde inhield.
Gelukkig heeft men vanaf het begin aan de nogal brede voorbouw twee
naar achter telkens verder uitspringende vleugels aangebouwd, waardoor
een al te grote wanorde voorkomen kon worden. In 1849 en weer in
1863 werden de eerste uitbreidingen op bescheiden schaal uitgevoerd.
In 1893/4 werd een groot stuk vleugel voor de vrouwen en weesjes gerealiseerd en in 1902 een flink stuk aan de mannenvleugel. Tussen de
twee vleugels in werd toen ook de nieuwe kapel gebouwd. In 1926 had

DE HUISHOUDING.
De oude gedachte, dat elke huishouding, ook een grote, zoveel mogelijk
zichzelf moest kunnen bedruipen, leefde nog volop in de negentiende
eeuw. In 1848 werd dan ook de boerderij en tuinderij weer in exploitatie genomen. Men was zozeer van het nut overtuigd, dat men in 1863
zelfs een compleet nieuwe boerderij bouwde. Het bestuur, waarin altijd
wel een paar boeren zaten, besteedde behoorlijk aandacht aan de exploitatie. Zo werd er in 1920 een "hollandse stal" aangelegd en in 1929
een electrische kam in gebruik genomen. Toen het bestuur eens het batig saldo analyseerde, bleek dit geheel voor rekening te komen van de
boerderij en zonder boerderij zou er zelfs een tekort geweest zijn. Ook
was er een eigen bakkerij, waarvoor in 1929 een electrische mengmachine werd aangeschaft. Bij het afnemend aantal religieuzen en de stijgende loonkosten bleef dit echter niet rendabel. In 1957 werden, ook
met het uitzicht op de nieuwbouw, boerderij en bakkerij opgeheven.
Jac. v. Erp ging de tuin verzorgen en verleent ook als gepensioneerde
nog steeds zijn kwieke diensten aan zijn gasthuis.
ONGELUK OP HET GASTHUIS.
Op de boerderij had in 1919 een groot ongeluk plaats. Men was de gierput aan het leegmaken. Gijs, de knecht, boog zich voorover, om te zien
hoe de stand was, werd door de gassen bevangen en viel in de put. Een
man, die toeschoot, om hem eruit te trekken, overkwam hetzelfde.
Daarna nog een man, zuster Norberta, de zuster van de boerderij, en
nog een vierde man. De ijlings gewaarschuwde brandweer wist allen
met haken uit de put te trekken, maar Gijs was dood. De tweede man
overleed enkele minuten nadien en de derde stierf de volgende morgen,
zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. Zuster Norberta en de vierde
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man, die aanvankelijk ook dood leken, overleefden het ongeluk. Zuster
Norberta werkte nog jarenlang op het gasthuis en werd later voor lichter werk naar het moederhuis overgeplaatst, waar zij in 1956 stierf,
volgens de legende in geur van heiligheid.

gen de hoofdrolspelers van die dagen met voldoening terugzien op de
van harte geleverde inspanning, die zoveel mensen uit Oirschot en omgeving een verzorgde en onbezorgde oude dag verschaft.

DE VOORZIENINGEN.
Mensen van onze tijd hebben er moeite mee, om zich voor te stellen, in
welke primitieve omstandigheden de zusters haar werk op het gasthuis
begonnen zijn. Denken we maar eens aan het stoken met hout en turf,
de verlichting met oliepitjes, kaarsen en later petroleumlampen en het
aandragen van water uit de put. Geen wonder, dat de kroniekschrijfster
van 1918 naar aanleiding van de aanleg van electriciteit niet zonder
humor opmerkte, dat dit voor het werk der zusters een hele verlichting
betekende. De aanleg van de verwarming, die in 1926 zoveel doorzettingsvermogen vergde, zal nog meer betekend hebben voor de verlichting van het werk en ook voor de hygiëne.
De watervoorziening moest in eigen beheer worden aangelegd. In 1938
werd daartoe een nieuwe put geboord, die echter zo'n slecht water gaf,
dat het daaropvolgende jaar een geheel nieuwe filterinstallatie moest
worden aangebracht. Tevens legde men toen een warmwatervoorziening
aar. De komst van electrische bellen in ziekenkamers en pension was in
1943 nog een nieuwigheid.
HET NIEUWE SINT-JORIS.
De ontwikkeling in nieuwe richting diende haar voortgang te nemen en
dat leidde tot een heel andere opzet. In 1956 waren de voorbereidingen
al begonnen door het R.K. armbestuur met aanmoedigende medewerking van Deken Th. de Vries. Het werd een weg van beleid, geduld en
veel obstructie. Op 25 maart 1963 werd de nieuwe "Stichting Sint
Joris" bij notariële akte opgericht. Aanvankelijk bemand door dezelfde
personen als het R.K. armbestuur, zou zij een eigen weg gaan en een
eigen afzonderlijke functie vervullen. Het bouwen van het nieuwe Sint
Joris kon weldra beginnen; het taaie voorbereidende werk was achter
de rug. Als het toenmalige bestuur had kunnen vermoeden, dat er zoveel ambtenaren onvermoeid zouden klaar staan, om voor elke oplossing een nieuwe moeilijkheid te bedenken, zouden ze misschien de
moed niet gehad hebben, om aan dit titanenwerk te beginnen. Nu mo-

Aan de heren P. v.d. Ven en H. Nuyens en bijzonder aan de zusters past
dank vanwege bestuur en bewoners voor het tot stand gebrachte werk
en vanwege de schrijver van deze bladzijden voor de spontaan gegeven
toelichting.

- 87 -

- 86 NOTEN
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, SintMichielsgestel 1876, deel V, blz. 349.
Oorkondenboek van Noord-Brabant, ed. H. Camps, 's-Gravenhage
1979, deel I, 2, nr. 700.
O.B.N.B., I, 2, nrs. 700, 701, 703.
Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek,
Sint-Oedenrode en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 20.
Th. Enklaar, Gemene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen, Utrecht 1941, blz. 122, nr. 72.
De kwitantie door Wouter van Oirschot aan Rogier van Leefdaal
gegeven voor schepenen van 's-Hertogenbosch voor de betaling van
deze transactie berust nog in het archief der familie van Merode in
het A.R.A. te Brussel, charters zonder nummer. (Schaduwarchief
Merode in Oirschot, I, blz. 19 e.v.)
Hij komt van 1323 — 1331 voor als leenman van Hilvarenbeek.
Frenken, Documenten, blz. 20. Op 24 september 1331 gaf hij met
hertog Jan III de gemeynt van Hilvarenbeek aan de inwoners uit.
Bij die gelegenheid noemt hij zich ook "castellanus Bruxellensis".
Enklaar, Gemene gronden, blz. 122, nr. 72.
Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, V, blz. 349.
Gesticht bij testament van Amelryck Boot van 6 oktober 1471.
Zie Register van Dooren - van Baar, blz. 637 e.v.
Gesticht bij testament van Jan Daems van Nuenen van 26 augustus
1613 met latere aanvullende codicillen. R.v.D.v.B., blz. 605 - 614.
In de resolutie van de staten genaraal der Verenigde Nederlanden
van 1649, waarbij de bezittingen van het Oirschotse kapittel genaast werden, is ook sprake van het beneficie van het Sint-Jorisaltaar in het gasthuis, waarvan de heer van Oirschot het patroonsrecht bezat krachtens de oprichting daarvan door zijn voorouders
in 1336. R.v.D.v.B., blz. 625 - 633. Waarschijnlijk is de oprichtingsakte van het beneficie destijds nog in het archief der familie
de Merode aanwezig geweest. Deze oprichtingsakte van het beneficie is vermoedelijk door sommigen aangezien voor de oprichtingsakte van het gasthuis. De pretenties van Floris van Merode en de
daarop steunende, wat ongelukkige formulering in de resolutie der
staten generaal kunnen daartoe aanleiding gegeven hebben. Op
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deze niet-houdbare grond is de stichting van het Sint-Joris-gasthuis wel eens gesteld op 1336.
Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, V, blz. 349.
In 1494 werd een nieuwe gasthuyswert aangesteld door het kapittel en de gasthuismeester, in welke akte ook een uitgebreid reglement van 26 artikelen werd opgenomen. Deze akte komt voor in
het Oirschots schepenprotocol van 1494 (R.A.N.B., R.A., nr. 126)
fol. VIII e.v. en is gepubliceerd in Campinia jrg. 10, nr. 37 (april
1980), blz. 47 - 50. ed. A.H.M. v.d. Meulen.
Dit erfpachtcontract van 10 januari 1388 met de bijbehorende
goedkeurings- en waarborgingscontracten is opgemaakt door de
kapittelnotaris Daniël van Oirschot en gezegeld door het kapittel
en Wilhem van Petershem, heer van Oirschot. Het is naar een afschrift (copia copiae) in het originele Latijn afgeschreven in het
Register van Dooren - van Baar, blz. 75 - 78 en in vertaling blz.
550 - 554.
Deze akte is alleen bekend uit een opwinning door de rentmeester van 22 maart 1532. Oirschots schepenprotocol van 1532, fol.
LXVIII - LXIX.
Oirschots schepenprotocol van 1499, fol. XXIVbis, van 1532,
fol. LXVIIIvo.
Hij wordt "receptor", d.i. ontvanger, genoemd in het onder noot
13 vermelde contract van 1388. In 1394 wordt zijn naam genoemd
in het oudste originele stuk uit het gasthuisarchief, dat bij dit artikel in fotocopie is afgedrukt.
Hij wordt slechts één keer genoemd en wel in het Oirschots schepenprotocol van 1493, fol. XXII, zonder dat daar vermeld wordt,
wanneer hij rentmeester was. In het veel beter bewaard gebleven
archief van de Tafel van de H. Geest (armenzorg) komt hij voor
als H. Geestmeester van 1396 - 1426.
Henrick Beelaerts wordt als provisor vermeld in 1473, prot. fol.
17, 1487, prot. fol. XVIIv°, en 1488, prot. fol. XVIII en in 1483,
prot. van 1499, fol. XXIVv°. Zie over hem Campinia jrg. 12, nr.
45 (april 1982), blz. 85. Henrick van Esch wordt als provisor vermeld in 1483, prot. fol. 32, 1484, prot. fol. 2 en 6v°, en 1486,
prot. fol. 25v°. Hij komt regelmatig voor in de zoen-accoorden,
die momenteel in Campinia gepubliceerd worden.
Campinia jrg. 10, nr. 37 (april 1980), blz. 47 - 50. Zie de artikelen
1 - 4, 6, 8 - 13.
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-8820)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)
46)

id. art. 21 en 23.
id. in dezelfde artikelen.
id. art. 5.
id. art. 19.
id. art. 16 en 20.
id. art. 21 en 22.
id. art. 23.
Deze beide personen worden genoemd in het aanstellingscontract
van 1494. Zie voor hen ook Campinia jrg. 12, nr. 46 (juli 1982),
blz. 111.
Reglement van 1494, art. 2.
id. art. 3.
id. art. 20.
id. art. 22 en 23.
id. art. 4, 7 en 10.
id. art. 12 en 13.
id. art. 11.
id. art. 14 en 15. De turf is in het reglement niet omschreven, maar
blijkens het manuaal van 1673 (Archief Sint-Joris-gasthuis vrl. nr.
329) moesten er in totaal 22 vrachten turf geleverd worden.
id. art. 9 en 17.
A.R.A. Brussel, Archief der familie van Merode, charters. (zonder
nummer) (Schaduwarchief Merode in Oirschot, I, 7.)
Zie noot 35.
Oirschots schepenprotocol van 1526, fol. XIII" v.v.
id. van 1506, fol. XVII e.v.
id. van 1509 A, fol. XLIv° e.v., XLVIII.
Zie noot 10.
Oirschots schepenprotocol van 1493, fol. XVII".
Zaakwaarnemer voor een kanunnik: Oirschots schepenprotocol
van 1479, fol. 59; van de kapelaans: prot. 1491, fol. )(XXVIII",
1495, fol. XXIIv°, 1496, fol. XVIVO, XXXVII; van de familie van
Merode: prot. 1485, fol. 9", 16", 1494, fol. XXIV" en vele
malen tussen deze jaren.
Archief van de Tafel van de H. Geest, rekening van 1498/99, vrl.
nr. 55.
Oirschots schepenprotocol van 1495, fol. XVII. De "osendroppe"
of euzendrup was een veel voorkomende grens tussen percelen.

47)
48)

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

56)

57)

58)
59)

60)

Het gebouw stond dan niet op de grens, zodat de buurman er niet
tegenaan mocht bouwen, en de grens was door de duidelijke gleuf
in de grond goed waarneembaar.
Oirschots schepenprotocol van 1500, fol.
In 1492 had de kerkbouw lang stilgelegen. Dit had nadelige gevolgen gehad voor het gebouw. Op 23 april 1492 kreeg een speciale
commissie volmacht voor restauratie van de kerk. (Prot. 1492,
fol. 13v°.) Op 28 januari 1494 werd een speciale commissie benoemd voor de afbouw van de kerk, waarschijnlijk de tweede fase.
(Prot. 1494, fol. VI.) In 1503 waren er weer maatregelen nodig
tot restauratie van de kerk. (Prot. 1503, fol. XXXVIII".) Kort
daarna ontwikkelde zich een hausse in de kerkebouw, die aanhield
tot de kerk klaar was en waarbij het kerkbestuur door de bodem
van de geldkist heen tastte in 1509. Zie noot 41.
Campinia jrg. 10, nr. 37 (april 1980), blz. 48, art. 5.
id., jrg. 12, nr. 46 (juli 1982), zoen nr. 7, blz. 110 - 112.
id., jrg. 12, nr. 46 (juli 1982), zoen nr. 10, blz. 117.
en nr. 47 (okt. 1982), zoen nr. 18, blz. 175.
id., zoen nr. 18, blz. 175 en zoen nr. 19, blz. 177.
id., blz. 178.
id., zoen nr. 16, blz. 167.
Meer over Floris van Merode in mijn publikatie, De Merode's in
Oirschot 1410 - 1672, in Campinia, jrg. 11, nr. 42 (juli 1981),
blz. 76 - 78.
Bij de visitatie van het Oirschotse kapittel door bisschop Masius
in 1608 werd dit verklaard door de kanunniken Walter van Cuyck,
Alexander Tijnnagel en Jan v.d. Hove. Frenken, Documenten, blz.
263 - 267.
Bij de visitatie van het kapittel door bisschop Zoes op 14 juli
1615. Frenken, Documenten, blz. 270. Ook was de klok van het
gasthuis verdwenen en volgens hun mening nog altijd op het kasteel.
Frenken, Documenten, blz. 204.
De akte van naasting van het Oirschotse kapittel door de staten
generaal met de bijbehorende stukken zijn afgeschreven in het
Register van Dooren - van Baar, blz. 625 - 633. Hieraan ontlenen
wij de volgende samenvatting.
Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch V, blz. 370.
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-9061) Archief Sint-Joris-gasthuis, vrl. nr. 3375.
62) Na verscheidene landelijke enquetes naar de financiële administratie der instellingen van armenzorg, die door onduidelijke motivering veel argwaan opwekten, richtte de minister van binnenlandse
zaken via het provinciaal bestuur op 7 augustus 1820 (Litt. VV.)
een beter gemotiveerde en gerichte enquete aan de plaatselijke besturen, waarin ook gevraagd werd naar eventuele behoeften aan
gasthuizen. Dit was voor de Oirschotse commissie van toezicht op
de armenzorg een welkome gelegenheid, om de mogelijkheden van
de hervorming van het Sint-Joris-gasthuis aan de orde te stellen in
een gedegen rapport, dat beslissend zou worden in de geschiedenis
van het gasthuis. Hierin werden de gebeurtenissen vanaf 1795 kort
en zakelijk gerecapituleerd en op bedekte wijze te verstaan gegeven, dat de privé-belangen van de aanzienlijke familie Sweerts de
Landas van hogerhand waren beschermd tegen de oorspronkelijke
bedoeling van de fundatie en tegen het algemeen belang van Oirschot in. Aan dit rapport is het volgende ontleend. De vragenlijst
en het concept van antwoord zijn te vinden in het archief van de
commissie van toezicht op de armenzorg, vrl. nr. 5345.
63) De overdracht had plaats op 30 december 1812. Archief van het
bureau van weldadigheid, vrl. nr. 5882.
64) idem.
65) Zie noot 62.
66) Archief van de commissie van toezicht op de armenzorg, vrl. nr.
4047.
67) idem. Ofschoon het gemeentebestuur had moeten zorgen voor
pennen en papier, heb ik tot nu toe geen stuk van deze beslissing
kunnen vinden. Ook in het besluit van G.S. van 11 februari 1848
wordt enkel gerefereerd aan de voorlopige overdracht van 1821.
68) Zr. Domitilla van Delft, Klooster Nazareth Oirschot, Oirschot
1966, blz. 351; ook voor de volgende bijzonderheden.
69) Archief van de commissie van toezicht op de armenzorg, vrl. nr.
3178.
70) G.A. Oirschot, register van notulen van de gemeenteraad van
1846 - 1851, fol. 21v°.
71) Aanvankelijk was de overdracht door G.S. afgewezen, omdat bij
de aanvrage geen bereidverklaring van het R.K. armbestuur was
overgelegd, om het gasthuis onder deze condities over te nemen.

72)

73)
74)
75)
76)

Een authentiek afschrift van het besluit van G.S. bevindt zich in
het archief van het gasthuis (ongenummerd).
De nu volgende beschrijving van het wel en wee van het Sint-Jorisgasthuis is voornamelijk ontleend aan het memorieboek, dat door
de zusters is bijgehouden. Daarin staan op de bladzijden 3 - 34 de
schenkingen aangetekend, die de zusters voor het gasthuis ontvingen en enkele bijzondere uitgaven. Op de bladzijden 158 - 199
staan de belangrijkste wederwaardigheden opgeschreven. Alleen
gegevens, die uit andere bronnen afkomstig zijn, staan in aparte
noten vermeld.
Zr. Domitilla, Klooster Nazareth, blz. 352.
Van deze overeenkomst is een afschrift aanwezig, inliggend in het
oudste notulenboek van het R.K. armbestuur.
Zie oudste notulenboek van het R.K. armbestuur.
1
18481864
sept. 1925 -juli 1930
juli 1930 - dec.1932
jan. 1933 - dec.1938

2

3

4

5

6

16
ca. 5
2'/2
6

272
148
68
180

177
53
30
51

11
11
12
8%

65%
35%
44%
28%

kolom 1 : jaren waarover de cijfers handelen
kolom 2 : aantal jaren
kolom 3 : aantal opgenomen personen
kolom 4 : totaal aantal overledenen
kolom 5 : aantal overledenen per jaar
kolom 6 : aantal overledenen in proc. van aantal opgenomenen
De gegevens zijn ontleend aan het memorieboek der zusters.
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II.

OIRSCHOTS GEDICHT
door Toke van de Ven-Lommers

ODE AAN SINT JORIS HUIS
Sint Joris, mag ik hier als tolk,
Van 't Oirschots goeie trouwe volk,
U komen feliciteren?
Met dit zo zeldzaam jubilee,
Heel Oirschot viert het met U mee,
Omdat wij U waarderen.
Sint Joris, fijn bejaarden-oord,
Voor U een extra lovend woord,
Het is vanzelfsprekend,
Dat er veel nuttigs is gedaan,
In de zes en halve eeuw bestaan,
Wat heeft het veel betekend.
Sint Joris, in een dorp als dit,
Is zo'n tehuis een rijk bezit,
Zowel nu als voor deze,
Al eeuwenlang is dit gebouw
Een toevluchtsoord voor man of vrouw,
Voor zieken en voor wezen.
Sint Joris, o, die naam doet deugd,
Ik ken het reeds vanuit mijn jeugd,
Toen het nog Gasthuis heette,
Wat primitief, dat is een feit,
Maar ja, zo wat dat in die tijd,
Ik zal dit nooit vergeten.
Sint Joris draait al eeuwen mee,
Met al z'n wel en al z'n wee,
Voor zieken en bejaarden,
Het was, het is, het blijft ook zo,
Een huis van allerhoogst niveau,
Van overgrote waarde.

Sint Joris, een begrip vandaag,
Sint Joris, dat zo mooi gestaag,
In zijn geheel blijft groeien,
Wij hopen dat dit door blijft gaan,
En dat Sint Joris heel spontaan,
Steeds verder moge bloeien.
Sint Joris, eens zijt gij genoemd,
Naar 'n Heilige man, alom beroemd,
Om zijn strijdlustig leven.
Volg Uw patroon in voorbeeld na,
In seculorum secula,
Dat God het moge geven.

Toke.
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I I I.

De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters
van Verrenbest (circa 1660).

(vervolg op Campinia 13e jaargang, blz. 26-36)
fol. 55
Aert Janssen van Delft
Grieten acker ende hopsack, 3 lop. 40 roijen
De halff nyeuw streep, 40 roijen
Nyeuw erff aenden baen, 3 lop. 33 roijen
Het halff cleijn campken, 11/2 lop.
In d'aenstede inden Vleutstraet, 1 lop. 34 roijen
liet 4 part inden beempt inde Scheecken, 2 lop.

-2
-0
-1
-0
-0
-0

15
12
18
19
19
14

-4
12
-8
-8
14
12

-8

-0

10

-4
-0

-3
12

10
14

-4

16

-8

Ruth Janssen van Delft
Huijs ende aenstede, 5 lop. 44 roijen
Het 4 part inde Scheecken, 2 lop.

fol. 55"

Maricken, weduwe Henrick Corstens
-1

18

14

-2

-4

14

Den Sijtaert, 1 lop. 14 roijen
Den camp, 4 lop.
De Haege, 3 lop.

-1
-0

13
-5
17

-4
14
-8

-3

16

10

-0
-3
-0
-0

14
15
18
17

12
-8
-0
-0

-

fol. 57

-2
-3
-2

19
10
-2

-8
-0
-6

-0
-0
-0
-0
-0

13
11
12
18
17

12
-4
-8
-8
-8

-0
-0
-0
-1

15
15
16
-7

-0
-0
-0
-8

27

18

-6

-0
-2
-1

17
-2
10

12
-0
-0

-4

-9

12

-1
-0

-1
12

-0
-8

-1

13

-8

-7
-1
-1

19
-3
-5

14
-8
10

10

-9

-0

1

3

12

Kijnderen Evert Reijnders
Huijs ende aenstede, 10 lop.
Het campken, 1 lop. 40 roijen
Nollants beempt, 31/2 lop.

Joost Corstens van Ham
Huijs ende aenstede, 20 roijen
't Rietstreepken, 6 lop.
't Cortstuck, 1 lop. 15 roijen
Den Camp, 1 lop. 14 roijen

12
-6
12
-6

Peeter Jan Geraerts van Roij
Inden camp van Lambert van Baest, 2 lop.
Het halff heesken, 11/2 lop.

Willem Henrick van Taertwijck
Huijs ende aenstede, 2 lop.
Cleijnen Grieten acker, 1 lop. 40 roijen
Coeijweijde bij thuijs, 2 1/2 top.

-5
16
-9
-2

fol. 58

Gerit Claessen van Gestel
Den ouden camp, 3 lop. 4 roijen

-2
-1
-0
-1

Aert Henrick van Taertwijck

0

Den ouden camp, 2 lop. 45 roijen

Den nyeuwen camp, 3 lop. 19 roijen
Camp aen tSonsch steechtjen, 2 lop. 36 roijen
Tholoff Gerits campken, 34 roijen
Inde cortte stucken, 1 lop. 33 roijen
Huijs ende aenstede van sijn schoonvader,
4 lop. 14 roijen
Nyeuwen camp neffens den dijck, 51/2 lop.
't Haverlant met de nyeuw erff, 3 lop. 5 roijen
De halff coeijweijde met het lant inde aalrotten,
2 lop. 14 roijen
Een 4 part inden Spijckers bunder, 1 lop.
Het halff heesken, 11/2 lop.
Coeijweijde bij thuijs, 1Y2 lop.
Het Seijtarts beemptjen, 11/2 lop.
Twee derdeparten inde veltjens achter Wouter
Dijrcx, 2 lop.
De halff dries eghde, 2 lop.
Drije 8 deel inden Deecken, 21/2 lop.
Het halff sonsteren, 3 lop.

fol. 58v0
Jan ende Jacop Mathijssen van den Dijck
luijs ende aenstede, 11/2 lop.
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-96Camp neffens fraters camp, 1 lop. 28 roijen
Achter fraters heijvelt, 1 lop. 19 roijen
Teijnden den hoff, 3 lop. 36 roijen
In Jan Collen camp, 7 roijen
Peeckschen acker, 3 lop. 2 roijen
D'elsdonck, 1 lop. 4 roijen
Lambert van Baest camp, 2 lop.
De haegh, 4 lop.

-1
-0
-2
-0
-2
-0
-1
-1
11

-1
18
10
-1
-3
15
-1
-5
-1

-8
14
-8
12
-0
14
-0
-0
-4

Huijs ende aenstede, 1 lop. 31 roijen
In d'aenstede van Peter Daniels, 1 lop. 41 roijen
Den ouden camp, 1 lop. 33 roijen
Het 4 part inde coeijweij, 1 lop.
Dries bij thuijs, 1 lop.

1

Jan Gerits Verhoeven
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-0
-2
-1
-0
-0
-1
-1

-9
18
18
-9
-4
12
18
-8
19
12
-9
12
15

21

10

-8
12
12
14
-8
-4
14
-0
12
12
-8
-8
14
12

-1
-0
-1
-0
-1
-0
-0

19
16
11
-8
-9
10
-6

-0
-0
-0
-8
12
14
14

-0
-0
-2

12
11
12

12
-0
10

10

18

-6

fol. 60v0

Andries Goijaert Dijrcx
Huijs ende aenstede, 3 lop.
Nyeuwen camp aenden baen, 11/2 lop.
Jan Collen aenstede, 2 lop. 18 roijen
Cortte stucken, 32 roijen
Buijtensten camp, 2 lop. 15 roijen
Neffens Tijs Jan Thijssen, 40 roijen
Campken achter thuijs, 25 roijen
Het 3 deel inden nyeuwen camp van Goijaert Dijrcx,
1 lop. 8 roijen
Het 8 deel inden deecken, 11/2 lop.
Het 4 part in Goijaert Dijrcx aenstede, 4 lop. 1 roede

Jan Peter Daniels
-1
-1
-0
-0
-4

-5
-3
-2
-7
-7

-3
-0
2
-1
-0

16
18
14
12
12

-9

14

-8
-8
-0
12
-8
-4

-1
-2
-1
-0
-0
-0
-1
-1
-0
-1
-1
-0
-1
15

19
10
-6
11
-9
16
-4
-6
-8
10
-5
17
-0
-3

-0
-0
12
-0
-8
-0
-0
-4
-2
-0
-0
-8
-0
-2

-3
-1
-0
-2

19
-4
12
-8

14
-8
-8
14

-8

-5

12

-6

10
-4
10
12
-8
12

Ruth Ariens van Hees

fol. 60
Huijs ende aenstede, 4 lop.
Cort stuck, 2 lop. 45 roijen
Den Rippendonck, 2 lop. 41 roijen
Langen acker, 3 lop. 30 roijen
Den halven grooten Grieten acker, 11/2 lop.
Den halven hopsack, 2 lop. 15 roijen
D'elsdonck, 11/2 lop.
Lambert van Baest camp, 4 lop.
Bochtjen in d'aenstede, 2 lop. 45 roijen
Halve nyeuw streep, 45 roijen
Den Sijtaert, 38 roijen
Coeijweijde aen thuijs, 4 lop.
Schaepsbunder, 6 lop.

fol. 62

/2 Huijs ende aenstede, 6 lop.
Den ouden camp, 1 lop. 21 roijen
1
/2 Nijeuwen camp neffens den dijck, 4 lop. 19 roijen
1
/2 Grimmis, 2 lop. 20 roijen
Campken inde Vleutstraet, 11/2 lop.
fol. 62v 0

Joorden Goort Peeters (van den Heuvel)
Huijs ende aenstede, 3 lop.
Camp daerachter aengelegen, 4 lop.
Paersacker, 1 lop. 49 roijen
Den Heuvel, 1 lop. 4 roijen
Het hopvelt, 36 roijen
Ackerken bij Jan Tijssen, 1 lop. 12 roijen
Heijcampken, 1 lop. 40 roijen
Aenstede inde Vleutstraet, 1 lop. 28 roijen
De hellicht inde cortte stucken, 31 roijen
Twee 3 deel inden camp aenden ban, 3 lop.
Coeijweijde inde Vleutstraet, 4 lop.
Beckers horck, 3 lop.
Coeijweijde inde Vleutstraet, 3 lop.

fol. 65

Huijbert Peters vander Molengracht
Huijs ende aenstede, 61/2 lop.
Inde Vleutstraet, 2 lop. 20 roijen
Nijeuw erff aen 't broeck, 1 lop.
Staecken broecx hoeve, 4 lop. 26 roijen

- 98 Peeter Adriaen Joosten (Blocx)

Jan Henricx van Roij
Huijs ende aenstede, 2 lop. 6 roijen

1

-5

-8

1

-8

-0

Jan Peters vanden Molengracht
Huijs ende aenstede, 2 lop. 13 roijen
fol. 65v0

Huijs ende aenstede, 2 lop. 23 roijen
Den Nijeuwen camp, 1% lop.
Coeijweijde inde Gunterslaeren, 1 lop.
Het 3 part in Joost Blocx houtvelt, 1 lopensaet

-2
-0
-0
-0

-4
15
-5
-5

-0
-0
-0
-0

-3

-9

-0

-1

18

-0

-2
-1
-0
-1

18
-0
10
-8
-0
15
-6 12
-4
-0

-8

14

-4

-1
-0
-0

12
18
14

12
-8
-8

-3

-5

12

-1

12

14

-1
-0
-1
-4
-1
-0

15
14
-5
-3
10
13

-4
14
10
14
-6
12

10

-3

12

Barbara, dochtere Jacop Dijrcx
In d'acnstede van haer vader, 2 lop. 30 roijen

Adriaen Schepens ende Lodewijck Verrijdt
Den Vleutschen wijnt coren molen

(48

6

-0)
fol. 69
Laureijs Peter Quinten

Jan Henric Peters
1

Het heesterbusselken, 1 /2 lop.

0

18

14

1

9

14

Cornelis ende Heijlken Willem Peters
Huijs ende aenstede, 31/2 lop.

Huijs ende aenstede, 3 lop. 4 roijen
Het 3 deel inden nijeuwen camp, 2 lop. 27 roijen
Cleijn campken van Dijrck, 11/2 lop.
Bocht van Henrick van Tul, 31/2 lop.
Nijeuw erff aenden molen, 4 lop.

Peter Janssen Heusdens
Huijs ende aenstede, 3% lop.

1

16

-0

Henrick Jacob Hoevens
Huijs ende aenstede, 4 lop.

-2

5

0
fol. 69y 0

Dijrck Arien Dijrcx
Huijs ende aenstede, 4 lop. 13 roijen
Nijeuwen camp, 4 lop.

-3
-1

-6
18

-0
-

-5

-4

-0

Peter Dijrcx van Nunen
3

12

-0
-0

10
11

14
-4

-1

-2

-2

Het 4 part in Laureijs van Tul bocht, 2 lop.
fol. 67v0
Kijnderen Adriaen Gijsbert Adriaens
Het 4 part inden Tauwer, 41 roijen
Het 4 part inden Pelmans beempt, 2 lop.

Kijnderen Pauwels Dijrck Francken
Huijs ende aenstede, 2 lop.
Lant int Popelbosch, 1 lop. 26 roijen
Het weijken int Popelbosch, 4 lop.

fol. 67

2

Dijrck Pauwels Dijrcx
Cohen campt, 3 lop.
Dijrck Aert Hermans
Huijs ende aenstede, 2 lop. 17 roijen
Vleutschen acker, 1 lop. 10 roijen
Nijeuwen camp, 21/2 lop.
13raeck op Naestenbest, 6 lop. 19 roijen
Den Palliaert, 2 lop. 13 roijen
!let 4 part in twee beempden int broeck, 2 lop.
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-100Kijnderen Wouter Gijsbert Adriaens
Huijs ende aenstede, 41 roijen
Nijeuw erff aende schuer, 4 lop. 8 roijen
Acker aen tbeemptjen, 1 lop. 1 roede
Grooten nijeuwen camp, 4 lop.
Cleijn nijeuw campken, 1 lop.
Keldersche hoeve, 3 1/2 lop.
Het 4 part in Pelmans beempt, 2 lop.
Het beemptjen met de canten ende wijer, 21/2 lop.
Nijeuw erff aen tbroeck met een driesken aende
schuer, 1 lop.

-0
-2
-0
-2
-0
-2
-0
-1

19
-8
13
10
11
-2
11
-6

-4
-0
-4
-8
-0
10
-4
-4

-0

12

-8

11

14

10

-4
-1
-0
-1
-0
-0
-1

-6
12
12
-9
12
16
14

-0
-4
-6
10
-8
-8
10

11

-3

14

3

-3

10

fol. 70vo

Het heijvelt met de streepen, 10 lop. 36 roijen
De Verdonck, 8 lop.

Frans Goort Hoppenbrouwers
Huijs ende aenstede, 6 lop.
fol. 72
Dielis Lenaert Boelaerts
Huijs ende aenstede, 2 lop. 15 roijen
Den halven Dielen acker, 1 lop. 18 roijen
Nijeuwen camp, 3 lop. 14 roijen
Cleijn nijeuw erff, 44 roijen
Camp van Luijcas Willems, 3 lop. 44 roijen
Het haeren veltjen, 2 lop.

-1
-0
-1
-0
-2
-0

15
17
-9
-9
-2
10

-0
12
-0
-0
-0
-4

-7

-3

-0

-4
-0

15

-6

14

-

-1
-1
-0
-0
-0
-0
-0

10
-4
-6
15
13
12
-7
13

14
12
-8
-0
-0
-8
-8
-8

-7

-3

10

2

12

14

-1
-1
-2
-2

14
-4
18
-4

-8
-8
14
-6

-1
-1
-0
-0
-1

17
-0
-7
17
-4

-8
-8
-8
-8
-4

11

-5

-2

0

18

14

1

6

14

1

-4

-8

Marten Peters de Coninck
Huijs ende aenstede, 1 lop. 42 roijen
Acker inde kelders hoeve, 1 lop. 40 roijen
Acker achter Joachims hoff, 1 lop. 48 roijen
In Joachims camp, 11/2 lop.
Heijvelt achter de kelders hoeve, 1 lop. 12 roijen
D'oude beempden, 11/2 lop.
Het halff campken, 1 lop.
Het halff nijeuw erff aende coppelstraet, 11/2 lop.

Jonker Dijrck van Delft
Het sonsche velt, 8 lop.
fol. 74
Jan Wouter Hoppenbrouwers
Huijs ende aenstede, 1 lop. 29 roijen
Inde Keldersche hoeve, 1 lop. 44 roijen
Noch inde kelders hoeve, 4 lop. 14 roijen
Noch inde kelders hoeve, 3 lop. 13 roijen
Keldersche hoeve van Jenneken Wouters,
2 lop. 40 roijen
Noch inde voorschreven hoeve, 11/2 lop.
Het heijvelt, 11/2 lop.
Coeijweijde inde gunterslaeren, 4 lop.
Den halven ouden beempt, 3 lop.

Heijlken Peter Jan Claessen
Huijs ende aenstede, 1 lop. 20 roijen
74v0

Aert Ariens Verhoeven
Huijs ende aenstede, 5 lop. 14 roijen
Kelders acker, 61/2 lop.

-9
-0

fol. 72v 0

Ruth Thomas vander Vleuthen
Huijs ende aenstede, 5 lop. 4 roijen
Nijeuw erff tusschen de dijcken, 2 lop. 30 roijen
D'euselken, 42 roijen
Gijskens acker, 2 lop. 10 roijen
Braeckel beemptjen, 2 lop.
Nijeuw erff bij Dijrck Hermans, 11/2 lop.
Collen camp, 3 lop.

-3
-3

-4
-4

10
-6

12
14

Peter Peters Conincx
luijs ende aenstede, 2 lop. 13 roijen
Den halven acker inde keldersche hoeve,
1 lop. 40 roijen
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Het heijvelt bij Jan Dijrcx, 32 roijen
Het halff Vlamerschot, 1 lop. 42 roijen
Heijnen camp, 1 lop. 5 roijen
De halff oude beempde, 11/2 lop.
't Halff Keviken, 1 lop.

-0
-0
-0

13
16
-5
14
12
-7

10
-8
14
14
-8
-8

In Hans de Molder camp, 48 roijen
Nijeuw erff achter d'aenstede, 3 lop. 7 roijen
Inde Keldersche hoeve, 1 lop. 41 roijen
Den Vleutschen beempt, 4 lop.

-7

-2

-4

fol. 78

-0
-0
-

-0
-1
-1
-1

-7
-5
-4
-5

-8
-8
-0
-0

-9

-7

-0

-0
-0
-0
-0
-0
-0

12
-1
-3
17
-7
-2

-6
-8
-6
-8
-8
-8

-2

-4

12

-2
-1

12
-6

-0
-4

-3

18

-4

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-1
-0
-2

12
-1
17
-3
-7
-2
-2
10
-7

-6
-8
-8
-6
-8
-8
14
14
-8

-6

-6

-0

-0
-1

19
19

-8
-0

-2

18

-8

Dijrck Janssen vanden Dijck
Jan van Diest
Huijs ende aenstede, 30 roijen
Inde nijeuw erff, 13 roijen

-0
-0

12
-4

12
-0

-0

16

12

fol. 76

In d'aenstede van Jan Martens, 1 lop.
Het 4 part inde heijtscauw, 5 roijen
Het 4 part in d'aerle patacker, 13 roijen
Het 4 part inden Braeck, 1 lop. 12 roijen
Het 4 part in Maerselaer, 1 lop.
Het 16 deel inden schoordonck, 25 roijen

Jan Willems van Engelant
Huijs ende aenstede, 5 lop. 44 roijen
Inde kelders hoeve, 1 lop. 32 roijen
Noch inde kelders hoeve, 1 lop. 45 roijen
De Vrender, 5 lop. 10 roijen
Heijcamp achter Truijken Driessen camp, 21/2 lop.
De halff ter Meijen beempt, 4 lop.
Twee veldekens inde slip, 41/2 lop.
Inde kelders hoeve van Henrick Gielens,
1 lop. 4 roijen

-4
-1
-1
-3
-1
-1
-1

-9
-2
-6
10
-5
-5
-5

14
-6
-8
10
-0
-0
-0

-0

14

-4

14

18

10

-1
-0

14
10

-8
14

-2

-4

12

Claerken Jan Driaen Joosten
Huijs ende aenstede, 21/2 lop.
Halff nijeuw erff, 1 lop.

fol. 70'0

Jacob Gerit Wilborts (van Tright)
Jan de Molderscamp, 5 lop. 11 roijen
In Peter Jan Claes aenstede, 1 lop. 43 roijen

fol. 78v 0
Jan Martens vande Maerselaer
Het 4 part in Jan Martens aenstede, 1 lop.
Het 4 part inden hautscoiw, 5 roijen
Het 4 part inden braeck, 1 lop. 12 roijen
Het 4 part in d'aerle patacker, 13 roijen
Het 4 part int Maerselaer, 1 lop.
Het 16 deel inden schoordonck, 25 roijen
Huijs ende aenstede, 1 lop. 20 roijen
Het halff nijeuw erff, 44 roijen
Acker aenden duijtsche val, 3 lop. 29 roijen

Jan Adriaen Joosten (Blocx)
Huijs ende aenstede, 2 lop. 12 roijen
Camp achter Truijken Driessen ven, 2 lop. 10 roijen
Camp van Jan vander Spijcker, 2 lop.

-1
-1

16
-1
-0

-8
-0
-0

-3

17

-8

-3
-2

-4
-0

-8
-8

-

Jan Dijrcx vanden Dijck
Huijs ende aenstede, 5 lop. 40 roijen
Claes vanden Spijcker aenstede, 2 lop. 48 roijen

Jan Janssen van Woensel
Huijs ende aenstede, 1 lop.
Drije 5 deel inden achtersten camp, 4 lop.
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fol. 80

De hoeve, 6 lop. 15 roijen
Inde nijeuw erff neffens Jan Gijsberts camp, 2 lop.

Aleijt dochtere Aert Jacobs
Schuer met het 3 part in Wijnants aenstede,
1 lop. 14 roijen
Het 5 part inden grooten camp, 1 lop. 30 roijen

-0
-0

17
12

-8
14

fol. 82510

-1

10

-6

Peter Elias vande Laerschot

Tholoff Dielis tot Roij
Een 5 part inden grooten camp van Aert Jacobs,
1 lop. 30 roijen

-0

12

14

-1
-0
-0

-8
17
10

-4
-8
14

-2

16

10

Corstiaen Martens vanden Maerselaer
Het soerlant, 21/2 lop.
De halff aenstede van sijn vaeder, 1 lop. 20 roijen
Het halff nijeuw erff, 44 roijen

fol. 80

510

Huijs ende aenstede, 48 roijen
Nijeuw erff bij Aert Jacobs, 2 lop. 17 roijen
Camp van Peter Hoppenbrouwers, 11 lop. 17 roijen
De halff geenckens dijck van Henrick Goossens,
11/2 lop.
Corte Spijckers bunder, 31/2 lop.
Het 4 part in Anthonis Verroten twee beempden,
2 lop.
Hoeven ackerken, 1 lop. 27 roijen

-3
-1

-6
-0

-4
-0

12

-4

-8

-0
-1
-7

18
12
18

-8
-8
-8

-0
-1

-7
-2

-8
10

-0
-1

15
-0

-0
-8

13

15

-2

3

14

-8

-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-0
-1
-0
-0
-0

-1
-5
-6
19
-5
-3
-5
-2
16
-6
15
-6

-6
-0
12
-0
-0
12
-0
-8
-0
12
-0
-0

16

12

-2

Gebruijkers van Jonker Bevers
Twee beempden inde Scheecken, 10 lop.

Margriet weduwe Aert Henrick Mercx
Huijs ende aenstede, 2 lop. 17 roijen
Inde hoogacker, 3 lop. 44 roijen
Camp van Aert Ariens, 3 lop. 8 roijen
Het 3 part in Moonen camp, 1 lop. 14 roijen
Een beemptjen inde Gunterslaeren, 2 lop.
Beempt van Anthonis Verroten, 31/2 lop.
Jan de Molder Scheecken, 4 lop.
Den achtersten heijcamp, 2 lop.
Beemptjen van Lambert Kemps, 21/2 lop.

-1
-2
-1
-0
-0
-0
-1
-0
-0

19
12
18
16
13
13
10
12
15

14
-8
-0
-8
12
12
-0
-0
12

11

12

-2

-2
-1

-2
-6

12
-0

-1
-0
-0
-0
-0

-1
18
18
16
15

-0
12
12
-0
-0

fol. 82
Kijnderen van Henrick vander Snepscheut
Huijs ende aenstede, 2 lop. 18 roijen
Nijeuw erff bij Truijken Driessen camp, 21/2 lop.
Nijeuw erff bij Claerken Jan Adriaen Joosten camp,
2 lop.
Acker bij 't rustjen, 1 lop. 22 roijen
Den halven Dielen acker, 1 lop. 18 roijen
Den halven camp van Adriaentjen Lenaerts, 1 1/2 lop.
Heijvelt van Henric Gielens, 11/2 lop.

fol. 84
Gijsbert Niclaes vande Spijcker
Huijs ende aenstede, 2 lop. 34 roijen
Camp achter Truijken Driessen camp, 4 lop. 20 roijen
Camp van Goijaert sijnen broeder, 3 lop. 15 roijen
D'aenstede ende cleijn huijsken, 31/2 lop.
Braeckel beempt, 31/2 lop.
Cleijn Seelsteren, 4 lop.
De halff aenstede tot Naestenbest, 1 lop. 30 roijen
De halff hantscauw, 10 roijen
De halff Braeck, 21/2 lop.
Halven Aerle patacker, 26 roijen
Het halff Maerselaer, 2 lop.
Het 8 deel inde schoordonck, 1 lop.

- 106 VOORKOMENDE TOPONIEMEN EN STRAATNAMEN.
Gegeven worden die toponiemen en straatnamen, die niet voorkomen op de voorgaande folio's in dit verpondingsregister (zie Campinia, XI, 148-153; XII, 144-151
en XIII, 26-36).
Aerle patacker
Aert Ariens camp
Aert Jacobs grooten camp
Adriaentjen Lenaerts camp
Anthonis Verroten beempt
Anthonis Verroten twee beempden
Beckers horck
Braeck op Naestenbest
Braeckel beempt(jen)
Buijtensten camp
Dielen acker
Dielen camp
Dries eghde
Elsdonck
Fraters heijvelt
Fraters camp
Goijaert Dijrcx nijeuwen camp
Grieten acker
Grieten acker, Grooten
Grieten acker, Cleijnen
Hautscoiw (Hautscauw)
Haeren veltjen
Hans de Molder camp
Haverlant
Heesken
Heesterbusselken
Heijtscauw
Henric Gielens heijvelt
Heuvel
Hoeven ackerken
Hopsack
Jan Gijsberts camp
(Jan) Cohen camp(t)
Jan de Molderscamp
Jan de Molder scheecken
Joachims hoff
Joost Blocx houtvelt
Kelders acker
Keviken

Claerken Jan Adriaen J oosten camp
Cortstuck (Cortte stucken)
Lambert van Baest camp
Lambert Kemps beemptjen
Laureijs van Tul bocht
Leijcas Willems camp
Nollants camp
Peeckschen acker
Peter Hoppenbrouwers camp
Popelbo sch
Rietstreepken
Rippendonck (Rispendonck)
Schoordonck
Seijtarts beemptjen
Sonsche velt
Sonsteren
Spijckers bunder, Corte
Ter Meijen beempt
Tholoff Gerits campken
Truijken Driessen ven
Verdonck
Vrender

I V.

HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW

50. VRIJTHOF 7 (sectie F 4731)
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft het pand
Vrijthof 7 als volgt:
"Eenvoudig huisje zonder verdieping".
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars, resp. bewoners de volgende personen:
A.

JAN JAN PETERS VOGEL
"Huijs en hoff"
grootte: 1 roede; aanslag: 1 g. 5 st.
(verpondingsboek I, fol. 116)
Bij deze inschrijving staat het volgende nota bene:
"het huijs en hoff vier stuijvers vermindert bij alle de
setters den 27e meij 1682 vermits te hoogh geseth
is geweest"

B.

JAN en GEERIT, kinderen van JASPER VAN COURSEL
"Huijs en hoff op de Lievevrouwe kerckhoff"
grootte: 1 roede; aanslag: 1 g. 1 st.
(verpondingsboek I, fol. 115vo en 116)

C.

De kinderen van JACOB ZEELANTS
"Het huijs op de L.V. Kerkckhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek II, fol. 148vo)

D.

ELISABETH, weduwe van JAN VAN OVERDIJCK
"Het huijs op de L.V. Kerckhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek II, fol. 149)

E.

WILLEM JANSSE VAN BERENDONCQ
bij koop en erfenis 1749
van wijlen zijn vader JAN WILLEM VAN BERENDONCQ
"Het huijs op de L.V. Kerckhofr
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek II, fol. 149; III, fol. 193)

F.

PEETERNEL, weduwe van WILLEM JANSSE VAN
BERENDONCQ
"Het huijs op de L.V. Kerkhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek III, fol. 193)

(wordt vervolgd)

ca. 1640

1672

1718

1762
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FRANCIS DIELISSE VAN DE VEN
bij koop
gehuwd met CATHARINA WILLEMS VAN ROIJ
"Een huijsje op L.V. Kerkhoff
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek III, fol. 68v0 ; IV, fol. 135; V, fol. 133)

1763

H.

MARTINUS EN HELENA, kinderen van
FRANCIS DIELISSE VAN DE VEN
"Een huijsje op L.V. Kerkhoff"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek V, fol. 133)

1793

I.

ANTHONIJ VAN DE POLL
"Een huijsje op L.V. Kerkhof"
grootte en aanslag als onder B
(verpondingsboek V, fol. 133; VI, fol. 132)

bij koop

1794

N.

JOHANNES MICHAEL DE VOCHT, tabaksverwerker en koopman (overl. 21-5-1895)
sectie en grootte als onder J
(artikel 1207 volgnr. 61)

bij successie

1881

In 1886 vindt er een vereniging plaats met een gedeelte
van sectie F 780 (grootte 22 ca.) en een hermeting.
De nieuwe omschrijving wordt:
sectie F 2764: huis en erf
grootte: 1 a. 40 ca.
(artikel 2560 volgnrs. 95, 200, 203)
0. JOHANNA CATHARINA KEMPS en consorten, weduwe
van JOHANNES MICHAEL DE VOCHT (overl. 21-5-1897)
sectie F 2764: huis en erf
grootte: 1 a. 40 ca.
(artikel 2560 volgnrs. 95, 200, 203)

1895

P.

1897

Het kohier der huizen van 1808 e.v. jaren vermeldt de volgende eigenaar:
I.

ANTONIE VAN DE POLL
overl. 9-9-1828

De kadastrale leggers geven de volgende eigenaars:
J.

ARNOLDUS HENDRIK LEMMENS, vrederegter
sectie F 781: huis en erf
grootte: 1 roede 18 ellen
(artikel 397 volgnr. 13)

K.

JAN LEMMENS, koopman en winkelier
overl. 28-2-1871
sectie en grootte als onder J
(artikel 1382 volgnr. 5)

L.

M.

MARIA CATHARINA VAN DEIJCK, weduwe van
JAN LEMMENS, als vruchtgebruikster, en
NORBERTUS ARNOLDUS MARIA, minderjarige zoon,
als eigenaar
sectie en grootte als onder J
(artikel 1382 volgnr. 5)
FRANCIS JOSEPH VISSERS, koopman
overl. 21-7-1879
sectie en grootte als onder J
(artikel 1207 volgnr. 61)

1832

JOHANNES HENRICUS MARIA DE VOCHT en consorten,
gemeente-secretaris van Oirschot
sectie en grootte als onder 0
(artikel 2560 volgnrs. 95, 200, 203)
In 1899 overdracht naar artikel 3911 volgnr. 3.

Q. PAULINA WILHELMINA MARIA DE VOCHT, religieuse
MARIA ELISABETH DE VOCHT, religieuse
sectie en grootte als onder 0
(artikel 3911 volgnr. 3)
In 1907 verkoop naar artikel 3705 volgnr. 14.

1899

R.

JOSEPHUS BARTHOLOMEUS MARIA DE VOCHT,
eigenaar voor 13/24, en elf kinderen, ieder voor 1/24 eigenaar
sectie en grootte als onder 0
(artikel 3705 volgnrs. 14, 18)
In 1930 vindt een verbouwing plaats.

1907

S.

bij successie
JOHANNES HENRICUS ALOYSIUS DE VOCHT
fruitkweker, en acht mede-eigenaren, ieder voor 1/9
sectie en grootte als onder 0
(artikel 3705 volgnrs. 14, 18)
In 1949 vindt een scheiding plaats naar artikel 6340 volgnr. 1.

1946

T.

CECILIA THEODORA HENRICA DE VOCHT
sectie F 2764: huis en erf
grootte: 1 a. 40 ca.
(artikel 6340 volgnrs. 1 t/m 5)

1949

1871

- 110 In 1951 vindt er een vereniging plaats met een gedeelte
van sectie F 2763 (grootte 50 ca.). Tevens vindt een
sloop en herbouw plaats, alsmede een hermeting.
In 1960 wordt er een wijziging toegepast.
De nieuwe omschrijving is:
sectie F 4180: 2 huizen, schuur en erf
grootte: 2 a. 6 ca.
In 1962 vindt er een splitsing plaats van dit perceel,
namelijk naar artikel 6340 volgnr. 5: huis, erf en tuin,
grootte 46 ca. en naar artikel 6178 volgnr. 6, huis en
tuin, grootte 1 a. 60 ca.
Voor het vervolg is dit laatste perceel voor ons van belang.
ARNOLDUS KUIJPERS, werkman bij de genie
sectie F 4180 gedeeltelijk: huis en tuin
grootte: 1 a. 60 ca.
(artikel 6178 volgnr. 6)
In 1963 vindt hermeting plaats en een rectificatie van
sectie F 4180 (zie onder T en V). Het hier beschreven
perceel gaat naar artikel 7630 volgnr. 1 (zie onder V).

1962

U/V. ARNOLDUS KUIJPERS, werkman bij de genie, en
JOHANNES ALFONSUS MARIA LIESHOUT, arts
De rectificatie van oud sectienummer F 4180, grootte
2 a. 6 ca, is als volgt gebeurd, uit:
artikel 6340, volgnr. 5, grootte 46 ca,: naar artikel 7540
volgnr. 3: 1 ca. en naar artikel 7630 volgnr. 1: 45 ca.;
artikel 6178, volgnr. 6, grootte 1 a. 60 ca.: naar artikel
7630 volgnr. 1: 1 a. 60 ca.
Voor het pand Vrijthof 7 geldt nu de volgende omschrijving:
sectie F 4731: huis, schuur en tuin
grootte: 2 a. 5 ca.
(artikel 7630, volgnr. 1)
In datzelfde jaar wordt dit overgebracht naar artikel 6178, volgnr. 7.

1963

U.

ARNOLDUS KUIJPERS (als boven)
sectie F 4731: huis, schuur en tuin
grootte: 2 a. 5 ca.
(artikel 6178, volgnr. 7)
In 1974 door verkoop naar artikel 8647, volgnr. 2.

1963

W.

ARNOLDUS ADRIANUS CORNELIUS KUIJPERS, antiquair
sectie en grootte als onder U (1963)
(artikel 8647, volgnr. 2)

1974
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I.

ARCHIEFRESTAURATIE

De hoofdtaak van een archiefdienst bestaat uit het beheren van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archieven. Hieronder wordt verstaan het toegankelijk
maken van de archieven en er voor te zorgen dat de archiefstukken in een zo goed
mogelijke materiële staat (blijven) verkeren, opdat de onderzoeker de mogelijkheid
behoudt om de stukken te kunnen bestuderen.
Daar we op een archiefdienst doorgaans te maken hebben met oude tot zeer oude
stukken, is het uiteraard zeer logisch dat de materiële toestand in de loop der jaren,
ja zelfs eeuwen door diverse oorzaken sterk achteruit gegaan kan zijn, waardoor het
soms noodzakelijk is om bepaalde archivalia niet meer ter inzage te geven, om de
kans op nog grotere schade uit te sluiten.
Sinds een aantal jaren is men koortsachtig bezig om deze ontwikkeling een halt toe
te roepen, door de materieel slechte stukken te restaureren.
Omdat verantwoorde archiefrestauratie nog maar een beperkt aantal jaren opgang
maakt, kampt men met een gigantische hoeveelheid archiefstukken die voor een
restaurerende behandeling in aanmerking komen. Zoals hierna zal blijken is archiefrestauratie zeer arbeidsintensief werk en dat maakt een en ander zeer kostbaar. *)
Bovendien is het uiterst belangrijk verantwoorde restauratietechnieken toe te passen, opdat later niet blijkt dat restauratie TM, leidt tot destructie straks. Archiefrestauratie is een nog vrij jonge tak van wetenschap, waar nog veel onderzocht moet
worden. Daarom worden bij voorkeur reversibele technieken toegepast, opdat dan
de mogelijkheid wordt opengehouden het uiteindelijke resultaat van nu ongedaan
te maken.
De term restaureren verdient in dit verband ook nog enige verduidelijking. Spreekt
men van restaureren in het algemeen, dan bedoelt men "herstellen", opnieuw maken en/of aanvullen van hetgeen verloren is gegaan. Het duidelijkst is dit bij restauratie van gebouwen. Een gebouw wordt in de oude oorspronkelijke staat terug gebracht en daarvoor is het vaak nodig om verloren gegane gedeeltes met nieuw materiaal weer op te bouwen. Bij archiefrestauratie ligt dit toch enigszins anders. Hier is
veeleer sprake van conserveren. Er wordt namelijk voorkomen dat een archiefstuk
nog verder wordt aangetast en geheel vergaat. Wanneer het nodig is archiefstukken
met nieuw papier aan te vullen, wordt ook alleen het papier aangevuld, maar de
gedeeltes van de tekst die ook verloren zijn gegaan, worden niet vervangen. Zelfs
als de tekst bekend is, wordt deze er niet opnieuw bijgeschreven.
Sinds een viertal jaren wordt er op het rayondepot Oirschot van het Streekarchief
Zuid-Oost Brabant (voorheen het Streekarchivariaat Noord-K empenland) gerestaureerd, zij het op bescheiden schaal, met bescheiden middelen. De resultaten zijn
goed te noemen. De medewerking die we van het restauratieatelier De Tiendschuur
*) Naast restauratie wordt tegenwoordig ook veelvuldig overgegaan tot microverfilming van archivalia. De informatie is dan voor de toekomst ook gewaarborgd. Hier gaat men meestal uit financieel oogpunt toe over.

Restaurator
P. v.d. Akker selecteert de voor restauratie in aanmerking
komende stukken.
Foto: P. Stawinski,
S.A. Zuid-Oost Brabant.

te Tilburg hebben gekregen, mag hier niet onvermeld blijven.
Om op een verantwoorde wijze te werk te kunnen gaan, dient eerst vastgesteld te
worden, wat de oorzaken zijn van de slechte materiële toestand. De meest voorkomende oorzaken worden achtereenvolgens bekeken, waarbij we ons beperken tot de
archiefstukken die uit papier bestaan. Ook de restauratie van kaarten, perkamenten
oorkonden, zegels e.d. is een bittere noodzaak, maar om dit uiterst specialistische
werk te kunnen doen, ontbreken de kennis en uitrusting op het rayondepot.
Eén van de grootste boosdoeners van het verval is het te hoge zuurgraadgehalte.
Zuren hebben een agressieve werking op de constructie van het papier. Eén van de
meest voorkomende uitingen van deze agressieve werking is de zogenaamde "inktvraat". De in vroeger tijden gebruikte inktsoorten bevatten allen in meer of mindere
mate zwavelzuur. Dit zwavelzuur brandt na verloop van tijd door het papier heen.
In de ergste gevallen vallen de letters gewoon uit het papier.
Naast zuren in de inktsoorten bracht ook de verandering in de papierfabricage met
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zich mee dat we nu met stukken te maken hebben, die dringend aan restauratie
toe zijn. Tot in de 19e eeuw werden lompen als grondstof voor het papier gebruikt.
Maar langzamerhand ging men over tot houtcellulose als grondstof, waar o.a. bepaalde zuren aan toegevoegd werden. Gevolg is dat het papier binnen relatief korte
tijd sterk is verkleurd en in sommige gevallen helemaal bros is geworden. De kwaliteit van het 15e of 16e eeuwse papier is dan ook over het algemeen veel beter dan
het 19e eeuwse.
Naast de inwerking van de zuren is vocht en de daarmee gepaard gaande schimmelvorming een grote bedreiging voor de archiefstukken. De schimmels voeden zich
met het papier en vreten zich a.h.w. door het papier heen. Deze vorm van aantasting
komt vaak voor bij die archieven die een lange reeks van jaren op doorgaans vochtige zolderkamers hebben gelegen. Vooral wanneer de archivalia tegen een vochtdoorlatende muur hebben gestaan. is de schade aanzienlijk.
Dit zijn wel de meest voorkomende oorzaken van verval, maar daarnaast komt het
ook wel eens voor dat er insecten of zelfs muizen zich te goed hebben gedaan aan
de archiefstukken. Bovendien moeten we niet vergeten dat ook (fel) zonlicht een
negatieve invloed uitoefent op archiefstukken (verkleuren) en vooral tegenwoordig
komt daar dan nog de alom aanwezige luchtverontreiniging bij. Om de archiefstukken tegen vooral deze laatste vorm van aantasting te beschermen, zal nog veel onderzoek nodig zijn.

het grootste belang om de agressieve werking hiervan tegen te gaan. De zuurgraad
wordt gemeten met een pH-meter. Op het papier laat men een druppel gedistilleerd
water vallen. Wanneer dit in het papier is getrokken, wordt er een elektrode op geplaatst en een meter geeft de zuurgraad aan.

Om de restaurerende c.q. conserverende werkzaamheden achtereenvolgens te beschrijven, nemen we als voorbeeld een register dat door vocht en schimmels zwaar
is beschadigd en een aantal folio's door inktvraat zijn aangetast.
Voordat een register behandeld kan worden, dient eerst de band uit elkaar gehaald
te worden. Ook de manier waarop eertijds werd gebdnden en het materiaal dat daarvoor werd gebruikt heeft tot ernstige schade geleid. Een register bestaat uit een aantal katernen met daaromheen een kaft van leer, perkament of linnen, dat op een
stuk karton gespannen zit. Als de kaft wordt verwijderd wordt de bindwijze zichtbaar. In het verleden werden verschillende bindwijzes gebruikt, waarbij de katernen
genaaid werden op touwen of perkamenten riempjes. Wanneer er inderdaad perkament op de rug verwerkt is, heeft dit vaak tot gevolg dat de band helemaal rond getrokken is. Het perkament, vervaardigd van huiden, droogt geheel uit en krimpt
daardoor en trekt de katernen steeds strakker aan. Deze komen ten lange leste geheel rond ten opzichte van elkaar te staan. *)
Wanneer de katernen (i.e. een aantal in elkaar gevouwen bladen) los gemaakt zijn
kan de behandeling blad voor blad plaatsvinden. Van hieraf is de behandeling dan
ook gelijk aan elk willekeurig aangetast los archiefstuk.
Van ieder blad wordt voor alle zekerheid een foto of fotocopie gemaakt, voor het
geval er tijdens de werkzaamheden toch iets mis mocht gaan.
Op de eerste plaats wordt de zuurgraad van de te behandelen stukken gemeten.
Zoals eerder vermeld zijn de zuren zeer schadelijk voor de archivalia en het is van
oude

oorkonden,
*) Het komt regelmatig voor, dat voor de perkamenten riempjes
missalen e.d. versneden zijn, waarop nog teksten staan. Om de kosten van het
dure perkament te beperken werd dit "tweedehands" materiaal gebruikt.

Vervolgens worden de bladen schoon gemaakt. Vooral op de eerste bladen bevindt
zich doorgaans veel oppervlaktevuil, meest stofdeeltjes die zich op het papier hebben vastgezet. Dit verwijderen kan op twee manieren, al naargelang de toestand van
de stukken. Met een zacht doekje en een weinig radeergom, in poedervorm, kan dit
vuil er meestal voor een groot gedeelte af gewreven worden. Als de conditie van het
papier het toelaat en vooral als de inkt watervast is, kunnen de bladen ook gewassen
worden. Hierbij moet vooral in de gaten gehouden worden dat er geen stukken van
het papier afbrokkelen. Als blijkt dat het blad er tegen bestand is, wordt liet in een
bak met warm water gedompeld.
Aan het water is een bepaalde hoeveelheid borax (een chemische stof, die zuiverend
werkt) toegevoegd. Na enkele minuten laat dan het vuil los. Hierna moeten de bladen enkele malen goed nagespoeld worden.
Als in het vooronderzoek is gebleken dat een stuk een te hoge zuurgraad bezit,
wordt het stuk nadat het oppervlaktevuil verwijderd is opnieuw in een bad gedompeld. Aan het water is nu een base (tegenhanger van zuren) toegevoegd. Door het
water en daarmee het papier een overdosis base mee te geven, krijgt het stuk zelfs
een buffer om de agressie van nieuwe zuren te weerstaan.
Op het rayondepot wordt als base tegen de zuren calciumhydroxide gebruikt. Op
bijna elke folio van een register bevindt zich ook nog zeer fijn zand. Dit werd als
vloeimiddel gebruikt. Dit zand is met een eenvoudig borsteltje eenvoudig weg te
vegen, als die bladen geen verdere behandeling behoeven.
Na deze voorbehandelingen, komt de eigenlijke restauratie aan de orde. Wanneer
een blad slechts een licht verval vertoont, met een enkel afgebroken hoekje, is het
voldoende om dit blad alleen te verstevigen, het zogenaamde doubleren. Hiervoor
gebruikt men het ragfijne Japans papier. Dit wordt aan één zijde of indien nodig
aan twee zijden op het archiefstuk gelijmd, niet een speciale lijm, waaraan methylcellulose is toegevoegd. Omdat het Japans papier zo dun is, vervaagt de tekst nauwelijks. Dit doubleren is ook de meest toegepaste methode bij inktvraat. Het Japans
papier houdt de letters, die zijn aangevreten, op hun plaats. Aan de lijm kan ook
weer calciumhydroxide worden toegevoegd om de zuurwerking tegen te gaan.
Wanneer een archiefstuk (in ons voorbeeld een blad uit een register) zwaar beschadigd is, waar stukken van het papier zijn vergaan en door de aantasting andere gedeeltes bijna afbrokkelen, is het nodig om deze ontbrekende delen aan te vullen.
Ook dit kan weer op een tweetal manieren geschieden. Bij de eerste methode gaat
men te werk met een lichtbak: een kist met een matglazen deksel waaronder TLverlichting brandt. Op het matglazen deksel wordt het beschadigde stuk gelegd.
Daaroverheen komt een vel papier, dat uiterlijk gelijkenis vertoont niet het origineel. Het origineel schijnt door het nieuwe papier heen en met een naald kunnen
de ontbrekende delen worden uitgetekend. Wanneer het aan te vullen nieuwe papier
uitgescheurd wordt, kan dit aan het origineel gepast worden. Beide delen worden
met elkaar verbonden met het al eerder genoemde Japans papier. Deze methode
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Drie fasen: beschadigde archiefstukken (rechts onder), aangevezelde stukken
(boven) en het geheel gerestaureerde register (links onder).
Foto : P. Stawinski, S.A. Zuid-Oost Brabant.
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Met behulp van het restauratieatelier de "Tiendschuur" te Tilburg, werd echter
overgegaan tot een nieuwe methode, die sneller werkt en bovendien een mooier
resultaat laat zien.
Dit is de zogenaamde aanvezeltechniek. Het principe is dezelfde als de oude methode (ook nu wordt er nieuw papier aangevuld op de plaats waar een gedeelte van het
origineel is vergaan) maar de manier waarop de restauratie tot stand komt wijkt
sterk af. De aanvezeltechniek is een techniek waar ook weer water aan te pas komt
en het is dus zaak om vooraf na te gaan of het papier en de inkt hiertegen bestand
zijn. Dit onderzoek geldt uiteraard alleen voor die stukken die geen wasbehandeling
hebben ondergaan. Het aanvezelen geschiedt als volgt: In een bak, gevuld met water
bevindt zich op een rooster een stuk fijn gaas, ter grootte van de bak. Op dit gaas
wordt het te behandelen stuk gelegd. Dit alles bevindt zich ongeveer 10 cm beneden
de waterspiegel. In het water dat zich nu op het stuk bevindt wordt papierpap verspreid. Vervolgens laat men het water snel wegstromen.
De papierpap stroomt naar die plaatsen waar het water wordt doorgelaten (dit zijn
de gaten in het archiefstuk), maar wordt door het gaasje tegengehouden om weg te
stromen en blijft op het gaasje liggen. Onder het archiefstuk ontstaat een vacuum,
waardoor het vocht van het stuk wordt afgezogen en de papierpap zich vastzet op
het gaasje tegen de rand van het originele archiefstuk. Het archiefstuk kan nu uit de
hak worden getild en het gaasje kan er voorzichtig worden afgenomen. Tussen een
t weetal dweilen wordt dan het overtollige water uit het papier en papierpap geperst.
Wanneer het onder de pers vandaan komt, zit de papierpap, welke nu nieuw papier
is geworden, al aan het origineel archiefstuk vast. Ter versteviging wordt ook nu aan
weerszijden Japans papier geplakt. Vervolgens legt men het stuk te drogen en als het
bijna droog is wordt het stuk opnieuw geperst, om het mooi glad te krijgen.
Wanneer alle bladen behandeld zijn, kunnen de katernen weer in elkaar gevouwen
worden en vervolgens in goede volgorde gelegd. Hierna kan men de katernen die
het register vormen opnieuw inbinden, maar de katernen, kunnen ook los opgeborgen worden in zuurvrij casing-papier.
De bij het aanvezelen gebruikte papierpap wordt ter plaatse gemaakt. Het is immers
van groot belang dat de hoeveelheid pap die in het water verspreid wordt overeenkomt met de oppervlakte aan te vezelen papier. Gebruikt men te veel pap, dan
wordt het nieuwe papier te dik ten opzichte van het origineel, gebruikt men te weinig dan is de hechtkracht onvoldoende. Voor het aanmaken van de papierpap gebruikt men de ook in de papierindustrie gebruikte materialen berkensulfaat en/of
samengeperste katoenvezels. Door deze in een mixer gevuld met water, kapot te
slaan, houdt men alleen de losse vezels over.
Berkensulfaat is gedeeltelijk een kunststof, katoenvezel is een natuurprodukt. Om
ook de kleur van het origineel enigszins te benaderen kan aan de pap nog het bruin
gekleurde ingres-papier toegevoegd worden.
Deze aanvezeltechniek werkt sneller dan de klassieke methode, waar vooral het
uitkrassen veel tijd in beslag nam. Het werken met water verhoogt het risico van
nog meer beschadigingen enigszins, maar wanneer het op een zorgvuldige manier
wordt toegepast, kan er weinig mis gaan.

- 122 Al het hiervoor besproken c.q. conserveringswerk is met behulp van bescheiden
middelen, op een verantwoorde wijze uit te voeren. Toch blijft het arbeidsintensief
en gelet op de grote achterstand, is er nog voor vele manjaren werk op dit gebied.
Op het rayondepot van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant is in ieder geval een
begin gemaakt aan het wegwerken van die achterstand.
GERAADPLEEGDE LITERATUUR:
Spiegel van behoudenis, restauratie van archivalia (tentoonstellingscatalogus),
Rijksarchief Utrecht, 1973.
Restauratierapporten van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant, rayondepot Oirschot.
De Restaurator, orgaan van de Vereniging van Archiefrestauratoren, diverse jaargangen.

II.

GENEALOGIE VAN OSTADE, OIRSCHOTSE TAK
door J.A. van Ostade, Keltenstraat 13, Weert

Van oorsprong is de familie Van Ostade afkomstig uit Asten. In het jaar 1400
woonde er een Johannes van Ostade in het gehucht Onstaden, behorende tot de
parochie Asten. Omstreeks 1445 bezit Henrick, de zoon van Johannes een hoeve
op Welpschot (Strijp) en een hoeve op de Raffendorre (= Raffendonk?) (Oirschot).
Op 16 januari 1605 huwt in Haarlem Jan Henricx van Onstade (alias van Eijndhoven), die als wever daarheen is vertrokken, met Janneke Hendericx Arien Driessen
(alias van Woensel). Hun zonen Adriaan en Isaak zijn de bekende 17e eeuwse schilders. Adriaan heeft les gehad van Frans Hals en later geeft Adriaan les aan zijn
broer lsaak.
Wat hierna volgt zijn de afstammelingen van de Oirschotse tak van de Van Ostades,
te beginnen met Henricus (XII). Diens vader Arnoldus (Xl) is de stamvader van alle
huidige takken Van Ostade. Van de generaties I X zijn nog te weinig gegevens bekend om deze nu al te publiceren.

XI.

van Ostade, Arnoldus
z.v. Daniel Aert en Elisabeth Vosch
ged. Moergestel 2-11-1707, begr. Hoge en Lage Mierde 30-5-1777
trouwt te Hoge en Lage Mierde op 27-11-1735 met Helena, d.v. Nicolaas
Schoormans, ged. aldaar 28-3-1712, begr. aldaar 7-2-1766
kinderen: allen gedoopt te Hoge en Lage Mierde
Elisabeth Josyna, ged. 30-9-1736
J osephus, ged. 29-10-1738, trouwt te H. en L. Mierde 19-3-1769
met Anna van Eijck
(stamvader van de Turnhoutse-Antwerpse-Goirlese tak)
Nicolaia, ged. 5-1-1741
Cornelius, ged. 13-1-1743, trouwt te H. en L. Mierde 2-4-1769
met Hendriana van den Heuvel
(stamvader van de Turnhoutse-Tilburgse tak)
I lenricus (stamvader van de Oirschotse tak, zie XII)
Cornelia, ged. 14-4-1747
Eilippus, ged. 13-1-1749
Nicolaus, ged. 5-3-1751, trouwt te Riel 20-6-1777 met Cornelia
van der Voort, hertrouwt te Poppel 4-5-1788 met
Maria Anna van Beers
(stamvader van de Poppelse tak)
Adrianus, ged. 5-4-1754

XII.

van Ostade, Henricus
z.v. Arnoldus en Helena Schoormans
ged. Hoge en Lage Mierde 13-4-1745
trouwt te Hilvarenbeek 22-11-1772 met Elisabeth, d.v. Johannes Smulders
kinderen: allen gedoopt te Diessen

bk,
- 124 Arnoldus (zie XIII)
Willebrordus, ged. 5-6-1775
Cornelius, ged. 20-10-1776
Nicolaas, ged. 6-4-1778
Joannes, ged. 26-12-1779, hegr. Diessen 27-1-1797
Helena, ged. 9-11-1781
XIII.

van Ostade, Arnoldus
z.v. Henricus en Elisabeth Smolders
ged. Hilvarenbeek 9-5-1773, overl. Oirschot 27-3-1830
trouwt te Oirschot 23-2-1811 met Petronella. d.v. Adriaan van Elderen en
Agnes van Beers, ged. Oirschot 19-12-1782. overl. aldaar 2-1-1845
kinderen: Joannes. geb. Diessen 8-10-1812, overl. aldaar 23-10-1812
Hendrik (zie XIV)
Elisabeth, geb. Oirschot 6-12-1819, overl. aldaar 20-10-1842
ioanna, geb. Oirschot 2-1-1824, overl. aldaar 6-7-1892, trouwt
te Oirschot 24-11-1860 met Johannes, z.v. Martinus
van de Kerkhof en Helena van Kuijk, geb. Oirschot
19-10-1826, overl. aldaar 25-1-1888 (uit dit huwelijk
geen kinderen)

XIV.

van Ostade, Hendrik
z.v. Arnoldus en Petronella van Elderen
geb. Diessen 16-3-1815, overl. Oirschot 7-3-1871
trouwt te Liempde 25-1-1846 met Eransijna, d.v. Jacobus van Bakel en
Anna Maria Kluijtmans, geb. St. Michielsgestel 10-4-1819, over!. Oirschot
10-1-1892
kinderen: Petronella, geb. Liempde 29-4-1846
Arnolda, geb. Oirschot 25-4-1848, overl. aldaar 6-2-1915,
trouwt te Oirschot 20-11-1874 met Cornelis, z.v.
Wilhelmus Vriens en Johanna K luitmans, geb. Oirschot
2-10-1840, overl. aldaar 13-6-1914 (uit dit huwelijk
12 kinderen)
Jacobus, geb. Oirschot 20-9-1850, over]. aldaar 30-1-1915,
trouwt te Oirschot 14-6-1876 met Dorothea, d.v.
Gerardus Snelders en Petronella van de Poel, weduwe
van Johannes van de Wiel, geb. Best 19-3-1827 (uit
dit huwelijk geen kinderen)
Henricus, geb. Oirschot 15-2-1854, overl. aldaar 25-3-1877
Joannes (zie XV)
Franciscus, geb. Oirschot 14-3-1861, over]. Eindhoven 12-41940, trouwt te Oirschot 10-10-1884 met Elisabeth,
d.v. Nicolaas van Ully en Petronella van de Pol. geb.
Oirschot 7 6-1 7 -1844, °vert. Gestel 6-10-1915
(kind: Nicolaas Henricus, geb. Oirschot 31-10-1889
overl. Valkenswaard 19-6-1973, trouwt le Gestel

- 125 26-4-1915 met Wilhelmina van Hout, geb. Gestel
28-10-1894, overl. Eindhoven 26-8-1965: kinderloos)
XV.

van Ostade, Joannes
z.v. Hendrik en h ransijna van Bakel
geb. Oirschot 25-9-1857, overl. aldaar 12-12-1902
trouwt te Oirschot 13-1-1885 met Petronella*, d.v. Johannes Peter van
Rijen en Johanna Maria van Nunen, geb. Oirschot 19-1-1864, overl. aldaar
11-5-1921 (* voor het tweede huwelijk van Petronella zie hieronder)
kinderen: Francisca Maria, geb. Oirschot 17-12-1885, overl. aldaar 7-51941, trouwt te Vessem 17-5-1923 met Johannes, z.v.
Hendrik van Straten en Johanna Maria van Erp, geb.
Oirschot 2-12-1887. overl. Eindhoven 24-3-1964 (uit
dit huwelijk 3 kinderen)
Henricus (zie XVIa)
Johannes, geb. Oirschot 25-4-1888, over!. aldaar 13-4-1889
Maria, geb. Oirschot 17-8-1889, over]. Middelbeers 1-2-1940,
trouwt te Oirschot 19-1-1920 met Johannes Jacobus
z.v. Adriaan Huijbregts en Adriana van Vechel, geb.
Oostelbeers 17-5-1892, overl. Eindhoven 10-11-1943
(uit dit huwelijk 5 kinderen)
Petronella, geb. Oirschot 27-3-1891, overl. aldaar 17-1-1892
Antonia, geb. Oirschot 1-9-1892, overl. aldaar 28-12-1899
Johanna Maria Catharina, geb. Oirschot 28-9-1894, overl. Eindhoven 8-1-1964, trouwt te Oirschot 19-8-1912 met
Johannes Wilhelmus, z.v. Cornelis Eikemans en Helena
van den Biggelaar, geb. St. Oedenrode 13-6-1889,
overl. Son 11-1-1967 (uit dit huwelijk 9 kinderen)
Johanna, geb. Oirschot 27-4-1896, overl. Middelbeers 2-3-1930,
trouwt te Oirschot 3-5-1920 met Franciscus, z.v. Wilhelmus Adrianus van den Berk en Henrica van Bommel,
geb. Oirschot 9-4-1889, overl. Middelbeers 29-4-1952
Johannes (zie XVIb)
Franciscus Jacobus (zie XVIc)
Jacobus, geb. Oirschot 6-4-1901, overl. aldaar 21-4-1902
Arnoldus (zie XVId)

XVIa. van Ostade, Henricus
z.v. Joannes en Petronella van Rijen
geb. Oirschot 6-12-1886, overl. Eindhoven 22-4-1969
trouwt te Woensel 4-7-1915 met Johanna, d.v. Johannes Kox en Allegonda
..... , geb. Duizel 28-4-1891, over]. Eindhoven 6-9-1972
kinderen: Joannes Martinus, geb. Woensel 21-6-1917
Allegonda, geb. Woensel 25-4-1919
Petronella Francisca, geb. Eindhoven 20-1-1921
Johanna Hendrica, geb. Eindhoven 20-1-1921
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en van PETRONELLA van Rijen (dienstmeid) dr. v. Johannes Peter en van Johanna Maria van Nunen.

De zonen van JOANNES (leerlooier) z. v. Hendrik en van Fancyna van Bakel

DE OIRSCHOTSE STAM FAMILIE VAN OSTADE
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I lendricus Franciscus, geb. Eindhoven 25-8-1923
Wilhelmus Antonus Maria, geb. Eindhoven 22-9-1924
Frans, geb. Eindhoven 19-5-1926
XVIb. van Ostade, Joannes
z.v. Joannes en Petronella van Rijen
geb. Oirschot 16-11-1897, overl. Eindhoven 16-2-1969
trouwt te Boxtel 21-5-1929 met Johanna Maria, d.v. Antonius van Grinsven
en Clasina van Nielen, geb. St. Michielsgestel 23-6-1899
kinderen: allen geboren te Oirschot
.l oannes Gerardus, geb. 30-7-1930
Johannes Antonius, geb. 6-4-1932
Antonius Petrus, geb. 13-2-1934
Petronella Clasina Johanna, geb. 9-10-1937
Martinus Nicolaas, geb. 3-7-1939
XVIc. van Ostade, Franciscus Jacobus
z.v. Joannes en Petronella van Rijen
geb. Oirschot 17-9-1899
trouwt te Oirschot 10-11-1922 met Pauline, d.v. Adriaan Michiel Pheninkx
en Elisabeth van der Steen, geb. Oosterhout 31-5-1904, °vert. Eindhoven
3-10-1970
kinderen: Johannes Adrianus, geb. Oirschot 28-1-1923
Adrianus Lambertus, geb. Oirschot 3-8-1924
Petrus Franciscus, geb. Oirschot 19-12-1925
Hubertus Hendricus, geb. Oirschot 6-5-1929
Hendricus, geb. Eindhoven 26-8-1933
Franciscus, geb. Eindhoven 21-8-1934
Petronella Elisabeth, geb. Eindhoven 22-10-1935
XVId. van Ostade, Arnoldus
z.v. Joannes en Petronella van Rijen
geb. Oirschot 27-4-1902, overl. Eindhoven 13-2-1979
trouwt te Best 23-1-1935 met Bernarda, d.v. Petrus Joannes van de Meulengraaf en Adriana van der Aa, geb. Best 3-7-1910, overl. Eindhoven 10-101982
kinderen: beide geboren te Oirschot
Petronella Adriana Maria, geb. 10-12-1935
Petrus Johannes Cornelis, geb. 4-10-1937
XV*tweede huwelijk Petronella van Rijen
van Rijen, Petronella
d .v. Johannes Peter en Johanna Maria van Nunen
geb. Oirschot 19-1-1864, overl. aldaar 11-5-1921
eerste huwelijk te Oirschot 13-1-1885 met Johannes van ()stade (zie XV)
overl. Oirschot 12-12-1902
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t weede huwelijk te Oirschot 12-10-1903 met Marinus Joannes, z.v. Cornelius Bressers en Petronella van de Ven. geb. Oirschot 21-10-1874, overl. aldaar 8-1-1973
kinderen Bressers :
Petronella, geb. Oirschot 30-5-1904, overl. aldaar 14-10-1974,
trouwt te Oirschot r-6-1927 met Cornelis, z.v. Adriaan
Smetsers en Adriana k an Houtum, geb. Oirschot 22-101902, overl. Eindhoven 1-5-1980
Cornelia Adriana, geb. Oirschot 11-11-1904, trouwt te Oirschot
1-5-1928 met Johannes Cornelis, z.v. Petrus Smulders
en Ida Maria van Nunen, geb. Licmpde 6-8-1903, overl.
Boxtel 25-12-1965

EEN EEUW SINT ODULPHUSSCHOOL
Dit keer een gedicht van Toke van de Ven-Lommers t.g.v. het honderdjarig bestaan
van de Oirschotse Sint Odulphusschool dat van 3 - 10 juni uitbundig gevierd werd.
Dit gedicht verscheen eerder in het boekje "Sint Odulphusschool, honderd jaar
jOng” dat bij die gelegenheid door het "Comité Eeuwfeest Sint Odulphusschool"
werd uitgegeven.
Redaktie

EEN EEUW SINT ODULPHUSSCHOOL
De Odulphusschool midden in het centrum gelegen
Aan het kruispunt van bekende, Oirschotse wegen.
Die school, die vol luister, haar eeuwfeest mag vieren,
Herinnert aan 'n tijd van veel jeugdig plezieren
Wat heeft deze dorpsschool een prachtig verleden
In vroegere tijd was ze, anders als heden.
Ze groeide steeds mee niet gebouwen en normen
Om Oirschotse jongens in beginsel te vormen.
De Oirschotse mannen. die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten
De meesters van toen, die ik hier nu beschrijf
Ze droegen nog boorden, zo hoog en zo stijf
De ketting op 't vest, in een sierlijke hoog
Een kostbaar horloge, dat 'r ook niet om loog
Men rookte sigaren, 't gaf blijkbaar plezier
Ze liepen zo trots en, zo statig en fier
Die meesters, wat waren ze, keurig en fijn
Ze dwongen respect af, bij groot en hij klein.
De Oirschotse mannen, die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten.
De meesten van ons hebben Schreurs nog gekend
Dat hoofd had de jongens beslist niet verwend
En ook meester Bogmans een hele bekende,
Die had veel begrip voor zijn dartele bende.
En niet te vergeten ook Juffrouw de Vocht
Die met 't liniaaltje altijd klappen verkocht.
Die meesters en juffrouws een heel legioen
Die ons nog doen denken aan tijden van toen.
De Oirschotse mannen, die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten.

- 130 De speelplaats, met vroeger een heg er omheen
Die later in de loop van de jaren verdween
Die speelplaats was vroeger nog helemaal van zand
Een gat voor de schietbol werd gemaakt met de hand
Het spelen niet repen was jongens plezier
't Was veelal goedkoop en onschuldig vertier
De pomp, die daar midden op de speelplaats nog stond
Die zorgde voor water recht in uwe mond.
De Oirschotse mannen, die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten.
De jongens, ze kwamen uit deze contrei
Het dorp, Oude Grintweg, Den Heuvel, de Hei
Ze kwamen gewoonlijk ook helemaal te voet
De meesten op klompen, dat weet ik nog goed
Bij 't vechten dan waren die klompen gemak
Men hield toen niet altijd z'n handen op zak
Men had wel 'n wapen, dat was dan een klomp
En was je niet koest, nou dan kreeg je een stomp.
De Oirschotse mannen, die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten.
En enkelen kregen toen ook Franse les
Die hadden bij 't doorleren zeker succes
En diep uit het hard werd geregeld gezongen
Piet Hein, of de plichten van iedere jongen
Ik denk aan de kachels, die grote salamanders."
Zo'n grote lokalen, hoe kon het ook anders
Die kachels, ze stonden al volop te branden
Als de Oirschotse jeugd in de klassen belandde.
De Oirschotse mannen, die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten.
Ik spreek van de 20er - 30er jaren,
De tijd dus dat er geen schoolreisjes waren.
Een dag "Witte Bergen", was een jaarlijks festijn
Waar de jeugd van vandaag nog jaloers op kan zijn.
Op 't eind van het schooljaar, dan was er zo'n dag
Dat de hele bemanning in die zandwoestijn lag
Ravotten en stoeien, dat kun je wel raden
't Boterfabriek zorgde voor melkchocolade.
De Oirschotse mannen, die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten.

- 131 Er is in 'n eeuw veel veranderd misschien
Dat alles floreerde is nu nog te zien
Ik bewonder eenieder, die mee heeft gedaan
En de Oirschotse jeugd altijd bij wist te staan
De laatste halve eeuw Meester Schreurs en de Wit
De huidige van Moorsel, die er nu nog in zit
"Odulphus" de school voor de Oirschotse jeugd
Daar voedde men op, steeds in eer en in deugd !!!!
De Oirschotse mannen, die hier iets van weten
Hebben beslist op Odulphus gezeten.
Toke
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01 RSCHOTSE ZOEN-ACCOOR DEN

I V.

A. Zoenen wegens doodslag, nrs. 26 - 30.

LIMMERICKEN
Odulphusschool, nu honderd jaren,
Wat kon men daar wijsheid vergaren
Een jongen van toen
Werd 'n man van fatsoen
Dat durf ik gerust te verklaren!
Odulphusschool mag ik je even,
Een blijk van bewondering geven
De mannen van nu
Danken heel veel aan U
Gij hebt hun gevormd voor het leven.
Toke

door J. Lijten m.m.v. L. v.d. Mierden voor de transscripties.
Behlave in zoen nr. 26 zijn in deze publikatie zowel slachtoffers als daders allen
Oirschotse ingezetenen.
Wat wij vermoedden namelijk, dat in Oirschot, waar niets schriftelijk was vastgelegd over de condities bij zoen-accoorden, de devaluatie van bedevaarten eerder
zichtbaar zou worden dan in de steden, waar veel in geschreven bepalingen was
vastgelegd, begint zich enigszins af te tekenen. Wij constateren, dat in het begin
der zestiende eeuw reeds vele bedevaarten afkoopbaar worden.
De aandachtige lezer zal opmerken, dat wij met het begrip kloosterwinning enigszins in de mist geraken. Waarschijnlijk heeft zich in deze tijd een verschuiving in
dit begrip voorgedaan, die later hopelijk duidelijker zal worden. Een pasklare oplossing, die sommigen zo gemakkelijk bij de hand hebben, kan ik u (nog) niet geven.
Op enkele Oirschotse personen en situaties begint een bepaald licht te vallen. Ofschoon we voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies, kunnen we toch
wel /eggen, dat er niet zoveel nieuws onder de zon is en dat allerlei verwikkelingen
en intriges op alle tijden en plaatsen met meer of minder variaties terugkeren.

1520 februari 25.

nr. 26

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP HENRICK J ANSSOEN VAN DEN DOEREN, ALIAS SCRIVERS.
R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1520, inliggend aan het
einde.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Henrick Janssoen van den Doeren.
Gerit van Wayenberch uit Neerykx (Neerijssche)
Dader :
Zoencommissie :
namens het slachtoffer: Henrick van Esch, priester
Wilhem van Petershem, priester
Philips van den Doeren, vorster
Mr. Arnd van der Ameyden, rentmeester der Merode's
namens de dader:
Gysbrecht die Cremer, schepen
Uitspraak :
A. Verzoening, niet uitdrukkelijk uitgesproken, maar ingesloten in de belofte van
partijen, om zich aan de uitspraak te houden.
B. Voorwaarden
1. materiele vergoeding
a. zoengeld: 53 gulden in 3 termijnen, maar volgens aanbod 20 gulden
onmiddellijk
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-134geestelijke genoegdoening
a. 350 zielmissen (kloosterwinning)
1 dertigste (daarvoor 1 gulden te betalen)
c. bedevaarten: Trier, vóór 24 juni te vertrekken
Rome, afkoopbaar met 8 Rijnsgulden voor de kerk.
d. 4 pond was (kaarsen) bij de voetval (te betalen met 22 stuivers)
f. 8 Rijnsgulden voor de kerk tot afkoop van de bedevaart naar Rome
3. schulderkenning
a. vergiffenis vragen: voetval, niet nader omschreven
b. wijken: verbanning voor altijd uit Oirschot, 's-Hertogenbosch en
Moergestel (hij mag er ook niet passeren)
Wijken in herbergen slechts algemeen genoemd
Afwikkeling.
Onmiddellijk na de minuut is aangetekend, dat de partijen ter weerszijden beloofd
hebben, de zoen te onderhouden.
Kwitantie voor de betaling van de eerste 20 gulden van het zoen-geld, 1 gulden voor
het dertigste en 22 stuivers voor 4 pond was is genoteerd bij de akte.
COMMENTAAR.
De akte is in het protocol niet zo uitvoerig opgeschreven, als dit bij zoen-accoorden
gebruikelijk was, maar in de gewone minuut-vorm met afkortingen, ook van hele
formule-achtige zinsneden, zoals dat voor de meeste akten gebeurde.
Als woonplaats van de dader wordt genoemd Neerykx; dit zal wel Neer-LIssche zijn
in de buurt van Leefdaal. Daar de Merode's ook heren van Leefdaal waren, kwamen
relaties met die omgeving niet zelden voor. Het slachtoffer zal een inwoner van Oirschot geweest zijn uit de bekende en uitgebreide familie van den Dooren. Ook heeft
de moord vermoedelijk in Oirschot plaatsgevonden en is de dader daarna gevlucht.
Hij was zelf niet bij de zoen aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door zijn broer
Andries en drie anderen, die voor Oirschot vreemde namen droegen.
De arbiters zijn allen uit Oirschot. Henrick van Esch en Wilhem van Petershem zijn
we reeds meermalen tegengekomen. 1) Philips van den Doeren komt hier voor de
eerste maal voor als arbiter. Hij was reeds lang in functie als vorster.2) Mr. Arnd van
der Ameyden was een zoon van de bekende Danel uit zijn eerste huwelijk met Aleyt
Backx .3) Hij was rentmeester van de Merode's en zal als zodanig meermalen in Leefdaal gekomen zijn.4) Aan hem moesten dan ook alle betalingen gedaan worden. De
betalingen, die geschiedden bij gelegenheid van het sluiten van de zoen, zijn bij de
akte gekwiteerd. Voor de latere betalingen zullen door Mr. Arnd wel persoonlijk
kwitanties zijn afgegeven. Gijsbrecht die Cremer was zittend schepen van dat jaar,
al wordt dat in de akte niet gezegd. Hij was arbiter geweest in 1503 en zal reeds op
jaren geweest zijn.5)
Voor de dader is er een arbiter minder. Het is mogelijk, dat de familie alleen Mr.
Arnd van der Ameyden als rentmeester gekend heeft en dat Gijsbrecht die Cremer
als oudste van de zittende schepenen van overheidswege is toegevoegd. Bezwaarlijk
hoefde dit niet te zijn, daar de uitspraak toch "eendrechtelyck" diende te geschieden.

Het vergiffenis vragen zou moeten geschieden door de dader of zijn broer. Er is wel
sprake van voetval, maar bepalingen als "in ondergoed" en "blootvoets" ontbreken
en zullen wel niet geëist zijn, als de broer de voetval deed.
De verbanning is absoluut. wat zonder groot bezwaar mogelijk was voor iemand. die
zo ver weg woonde. Dat deze ook gold voor 's-Hertogenbosch en Gestel, zal er wel
op duiden, dat de familie van het slachtoffer daar regelmatig kwam. Op ontmoetingen was dan ook niet veel kans meer, zodat het wijken in herbergen slechts terloops
genoemd wordt.
Daar hier duidelijk gezegd wordt, dat voor de kosten van het dertigste 1 gulden gegeven moest worden, moeten we wel aannemen, dat dertigste gebruikt wordt in de
ons bekende zin, dat gedurende een maand voor de overledene het gebed gevraagd
werd.
NOTEN.
llenrick van Esch in de zoenen nrs. 13, 14, 15, 18, 21, 22 en 24.
Wilhem (Danelszoon) van Petershem in de nrs. 18, 19, 20, 22, 23 en 25.
De eerste maal, dat hij voorkomt als vorster, is in 1503, prot. van 1503, fol.
XXXvo; daarna wordt hij regelmatig genoemd tot 1533.
Frenken, Genealogieën van enkele vooraanstaande Meierijsche geslachten,
's Hertogenbosch 1918, blz. 6.
A.R.A. Brussel, Archief der familie van Merode, rekening van rentmeester
Mr. Arnd van der Ameyden over 1510 - 1521, nr. V.D.A. 472.
(Schaduwarchief der Merode's in Oirschot, II, 165 - 208.)
Gysbrecht die Cremer komt herhaaldelijk als schepen voor in het protocol van
1520; hij trad nog op als schepen in 1523, maar overleed in dat jaar op 14 oktober na een lange staat van dienst als schepen vanaf 1501, zie titelfolio van
het protocol van dat jaar. Hij was arbiter in zoen nr. 15.

nr. 27

1520 juli 11.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP DIRCK GERART SYMONSSOEN.
Deze akte is gepubliceerd door A.v. Sasse v. Ysselt in Taxandria jrg. VIII (1901),
blz. 256 - 258, vermoedelijk naar het schepenprotocol van 1520. In dit protocol,
waarvan verschillende bladen zijn losgeraakt, is de tekst niet meer te vinden.
SAM ENVATTING.
Slachtoffer: Dirck Gcraert Symonssoen
Dader :
Claus Goyaert Willems
Zoencommissie :
namens het slachtoffer: Adriaen Vos
Rutger van den (Stadeacker)
Loywich van Herzei
namens de dader:
Mr. Arnd van der Ameyden
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Uitspraak :
A. Verzoening, niet uitdrukkelijk uitgesproken. maar veronderstelt, want de uitspraak is te onderhouden 'van beyden partyen op soenrecht ende soenbreecke'
13. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
zoengeld: 25 gulden in 3 termijnen
a.
geestelijke genoegdoening
a. 700 7 zielmissen (twee cloesterwinninge)
1 dertigste
bedevaart: Rome, binnen het jaar
c.
2 kaarsen van een pond hij voetval
d.
houten kruis zetten op de plaats van de misdaad
f.
3. schulderkenning
vergiffenis vragen: voetval in de kerk op zondag 22 juli
a.
b.
wijken: verbanning: uit (»schot 6 jaar
nooit meer wonen in Aarle en Straten
wijken op wegen en in herbergen als gewoon

zullen geweest zijn (Adriaan Willems) Voss (van Beerze) en ((iijsbrecht die) ( revier,
die inderdaad schepenen waren in het jaar 1520.

Afwikkeling.
In de akte zelf is opgenomen de borgstelling voor de zoen door een broer en een
zwager van de dader. Verder is niets over afwikkeling gevonden.

De arbiters.
De eerst vernielde arbiter is Adriaen (Willems) Voss (van Beerze). Hij was zittend
schepen en practisch zeker president-schepen.7) Van de tweede arbiter vermeldt
v.Sasse v.Ysselt slechts Rutger van den .... Dit is practisch zeker Rutger van den
Stadeacker (of Stadecker of Stayacker). Deze naam zal voor v.Sasse v.Ysselt onbekend zijn geweest en daarom niet te ontcijferen. Hij is reeds meermalen voorgekomen.8) Daar hij in Best woonde. is het voor de hand liggend, dat hij gevraagd werd,
omdat het slachtoffer vermoedelijk woonde bij de grens van Aarle en Straten. Ook
Loywich van I lersel is als arbiter voorgekomen en herhaaldelijk schepen geweest.9)
Mr. Arnd van der Ameyden is in het vorige zoen-accoord vermeld.
Het accoord.
Over de families van slachtoffer en dader zijn we niet ingelicht. Het zoengeld is
laag, maar liet aantal zielmissen erg hoog, als we tenminste de "twee cloesterwinningen" op de gebruikelijke manier mogen verstaan. Maar uit de volgende zoenaccoorden groeit het vermoeden, dat het begrip kloosterwinning, wat betreft aantal
zielmissen, lijkt te verschuiven. Uit de bepalingen van het wijken moeten we wel
afleiden, dat de heide families in de omgeving van Aarle-Straten woonden.
NOTEN.

COMMENTAAR.
De tekst.
A. v.Sasse v.Ysselt vermeldt bij zijn publikatie alleen in het algemeen, dat de tekst
ontleend is aan de Oirschotse schepenprotocollen. Dat was de gewoonte in die tijd.
Het "gewone volk" mocht blij zijn, dat de "heren" het genadiglijk hun vondsten
voorzetten. Enige kritische benadering van de door hen verzorgde publikaties was
voor de heren totaal onvoorstelbaar. Toch hebben wij het onvoorstelbare gewaagd.
Daar de tekst van dit zoen-accoord onvindbaar was, hebben wij de volgende publikatie van v.Sasse v.Ysselt kritisch onder de loep genomen. Dit is het zoen-accoord
van 29 maart 1531.6) Wij hebben geconstateerd, dat de transscriptie nogal haastig
en slordig gedaan is. De uitgangen van woorden zijn dikwijls willekeurig en onjuist
weergegeven. De interpunctie is dikwijls onlogisch. Dit neemt niet weg, dat voor een
enigszins ingewijde de tekst als geheel voldoende overkomt Met deze gedachte in
ons achterhoofd hebben wij gemeend, de verloren gegane tekst met voldoende zekerheid te kunnen teruglezen uit de publikatie in Taxandria.

6)
7)
8)
9)

Taxandria jrg. VIII (1901). blz. 258 - 261.
Zie over hem Campinia jrg. 13, nr. 47 (okt. 1982). zoen nr. 16, blz. 166 e.v.
Verder was hij arbiter in de nrs. 17, 19, 23 en 25.
Zie over hem Campinia jrg. 13, nr. 48 (jan. 1983), zoen nr. 22, blz. 50 - 52 en
zoen nr. 24, blz. 57.
Hij was arbiter in zoen nr. 14: daar is hij vernield als schepen vanaf 1467 tot
1 495. Hij is nog schepen geweest in 1498 en president-schepen in 1501, 1504,
1 507, 1510, 1513 en 1519. Hij had dus een enorme staat van dienst en moet
hoogbejaard zijn geweest. Toch zou hij in 1522 nogmaals president-schepen
worden. Zie de beginfolio's van de schepenprotocollen der betreffende jaren.

nr. 28

1 520 sept. 5.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP PETER PETERSSOEN VAN GERWEN

De datering.

R.A.N B., R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1520. inliggend aan het
einde.

Als jaartal vermeldt v.Sasse v.Ysselt het jaar 1520 tussen haakjes. Het zal niet in de
akte gestaan hebben, maar hij zal het vermoed hebben. omdat hij de akte vond in
het protocol van 1520. Dit rijmt met het verdwijnen van de tekst, omdat in het betreffende protocol vele bladen losgeraakt zijn. Zekerheid omtrent het jaartal is
alleen te krijgen aan de hand van de schepenen, die als getuigen over de akten stonden. v.Sasse v.Ysselt transscribeert die als volgt: "Testes Vossen et Cremer." De uitgang "en" hij Voss zal wel zijn gebruikelijke transscriptie-fout zijn en de schepenen

Slachtoffer: Peter Peterssoen van Gerwen
Dader:
Thomas den Hoppenbrouwer

SAMENVATTING.

Zoen-commissie:
namens het slachtoffer: Hendrick van der Lulsdonck
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namens de dader:

Andries van den Laeck
Loywich van Hersel
Adriaen Voss

Uitspraak:
A. Verzoening: niet uitdrukkelijk uitgesproken maar aan het einde der akte wordt
bepaald. dat de familie van de overledene moet beloven, zich aan de zoen te
houden.
13. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 150 gulden in 3 termijnen
geestelijke genoegdoening
a. "XX cloestersgewinnen XX zielmissen — (400 zielmissen'?)
c. bedevaarten: Trier binnen het jaar
Rome afkoopbaar met een bedrag door de arbiters vast
te stellen
d. 4 kaarsen: 2 bij de voetval en nog 2 afzonderlijk
3. schulderkenning
a. vergiffenis vragen en voetval apart vermeld
b. wijken: verbanning: 2 jaar niet in Spoordonk in een herberg komen
en niet in de noorder zijbeuk der kerk
wijken in herbergen als gewoon
4. bijzondere bepaling : de dader mag niet met een wapen in de kerk komen.
Afwikkeling.
Akte van algehele kwijting voor alle bedongen verplichtingen, door Jan de zoon van
het slachtoffer afgegeven aan de dader op 23 augustus 1521, is genoteerd in het protocol van 1521, fol. XXXIXvo.
COMMENTAAR.
Ofschoon A.v.Sasse v.Ysselt suggereert, dat de door hein niet gepubliceerde zoenaccoorden niets bijzonders bevatten,10) heeft de voorliggende zoen-akte nogal enkele eigenaardigheden. Zij bracht ook nogal wat paleografische moeilijkheden mee
en met een glimlach hebben wij verondersteld, dat deze de onuitgesproken reden
waren, waarom v.Sasse v.Ysselt deze zoen niet gepubliceerd heeft.
De betrokken personen.
Het slachtoffer, Peter Peterssoen van Gerwen. is uit de toen en nu nog bekende en
uitgebreide Oirschotse familie. Zij kwamen niet voor onder de regenten. Blijkens de
bepalingen zal het slachtoffer in Spoordonk gewoond hebben. Maar wie was
Thomas de Hoppenbrouwer? Wij veronderstellen, dat hij de stadhouder was van de
kwartierschout van Kempenland. In ieder geval was hij dat in 1526 en 1527.11)
Nu wil het er bij ons niet in, dat iemand na een moord nog als zodanig benoemd
zou worden. Dat wij hem als zodanig niet eerder konden signaleren in het schepenprotocol, hoeft geen bezwaar te zijn, daar in het schepenprotocol de stadhouder
en zelfs de kwartierschout zelf slechts per toeval genoemd worden. Deze Thomas.
die brouwer was en herberg hield, moet een irritante persoon geweest zijn, tegen
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nicht in zijn eigen huis willen vermoorden"12) In dit licht zullen de bepalingen
wat reliëf krijgen.
De arbiters.
Hendrick Janssoen van der Lulsdonck, ook genoemd Heyn die Verwer, zijn we nog
niet als arbiter tegengekomen. Hij was schepen in 1510 en 1513 en zou nog als
zodanig terugkeren in 1524. Hij woonde waarschijnlijk in Spoordonk of was daarvan afkomstig, namelijk van de hoeve Lulsdonck. Dit kan de reden geweest zijn,
dat hij door de Spoordonkse familie van het slachtoffer als arbiter gevraagd is. De
andere arbiter van het slachtoffer was Andries van den Laeck uit Best. Heeft men
in Best en Spoordonk de regenten van het centrum toch enigszins als een kliek beschouwd? Andries van den Laeck was arbiter geweest bij zoen nr. 24 als zittend
schepen. De arbiters van de dader zijn bij de vorige zoen besproken.
Pikante bijzonderheid is, dat Adriaen Vos indertijd als schout moeilijkheden heeft
gehad .13)
De bepalingen.
Het zoengeld is aan de hoge kant, maar de brouwer zal het goed hebben kunnen betalen en het slachtoffer had naast de zoon, die optrad, in elk geval nog een minderjarige zoon.
Een moeilijkheid geeft de omschrijving van het aantal zielmissen.
Onder 2.a. vindt men de letterlijke aanduiding, maar daaraan moet worden toegevoegd, dat schuin boven de XX van zielmissen nog een streepje staat. Dit leek ons
geen mislukte (' maar zou dat toch wel kunnen zijn. In het eerste geval lijkt het de
bedoeling, dat de dader in 20 verschillende kloosters telkens 20 zielmissen moest
laten doen. Vandaar de 400 zielmissen tussen haakjes. Is het streepje toch een
C bedoeld, dan lijkt de verklaring, dat in ieder van de 20 kloosters 100 zielmissen
moesten gelezen worden, dus in totaal 2000.
Ook liet vergiffenis vragen heeft iets aparts. In de oudst bekende zoen-accoorden
moest in de kerk uitdrukkelijk aan de familie van het slachtoffer vergiffenis gevraagd worden. Later schijnt dit in onbruik te zijn geraakt, wordt het tenminste
niet meer vermeld. Men schijnt ermee tevreden geweest te zijn, dat de boeteling
blootsvoets en in ondergoed, met kaarsen in de hand, geknield de zielmis bijwoonde
en dan door de pastoor werd "opgenomen" en het koor in geleid, om daar zijn
kaarsen neer te zetten. Hier wordt naast deze gebruikelijke "voetval' uitdrukkelijk
gesproken over vergiffenis vragen. al is het min of meer voorwaardelijk: "alsoe verre
als sy 't begeren." Men heeft de dader wel flink willen vernederen. Het urgeren van
deze eis is misschien afhankelijk geweest van de verandering in zijn blijkbaar nogal
aanmatigende houding. Wij zullen hieraan ook moeten denken bij de eis, dat hij
niet meer zou "wandelen" in de noorder zijbeuk der kerk, en bij de bijzondere
bepaling, dat hij "met geenen largen messen (sal) gaen wandelen in der kercke,
timer sal 't albynden ende sette't daer 't hem gelieven sal." Blijkbaar had hij - in
zijn functie als stadhouder'? - de arrogante gewoonte, om, tegen de voorschriften
in, een sabel te dragen in de kerk.
We hebben al eens geconstateerd, dat er gewoonlijk iets aparts aan de hand was,
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als er een kwitantie voor volledige afdoening van een zoen gevonden werd tussen
Oirschotse mensen onderling. Gezien zijn functie maar ook gezien zijn karakter
zal Thomas den Hoppenbrouwer er prijs op gesteld hebben, te kunnen aantonen.
dat zijn onaangename affaire helemaal was afgedaan. Vandaar. Gezien de latere
wederwaardigheden rond deze persoon kunnen we wel concluderen. (lat hij door
deze vernedering niet veel geleerd had. Dergelijke karakters zijn gewoonlijk nogal
hardleers.
Dat de zoen-commissie het toezicht had op de uitvoering van de voorwaarden,
blijkt uit de bepaling, dat hij overlijden van één van hen de overige drie een nieuwe
neutrale arbiter mochten aanwijzen.

Uitspraak:
A. Verzoening uitgesproken aan het eind met vermelding van instemming der
partijen.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 100 gulden in 3 termijnen
b. voor smartegeld en dokterskosten aan Goyaert, broer van het slachtoffer, die blijkbaar door de dader gewond was: 12 Rijnsgulden.
2. geestelijke genoegdoening
a. 700 zielmissen (twee cloestergewinnen) (of is dit 200?)
3 dertigsten
) beide afkoopbaar met 20 Rijnsgulden
c. bedevaarten: Rome
aan de familie van het slachtoffer
Compostella
d. 2 kaarsen
3. schulderkenning
a. vergiffenis vragen of voetval wordt niet genoemd
b. wijken: verbanning: 3 jaar uit Oirschot
uit Naastenbest en Verrenbest, zolang Goyaert
de gewonde broer, leeft
wijken op wegen en in herbergen als gewoon

NOTEN.
10) Taxandria jrg. VIII (1901). blz. 256.
11) Thomas den Hoppenbrouwer, stadhouder. trad in de jaren 1526 en 1527 op
als gemachtigde van de Oirschotse brouwers in een proces voor de Raad van
Brabant te Brussel inzake de verdediging van liet Oirschotse privilege van vrijdom van gruit. (Privilege verleend door hertogin Johanna op 5 december 1386.
G.A. Oirschot, charter nr. 27. Gepubliceerd in Campinia, jrg. 2, nr. 5 (april
1972), blz. 19.)
Protocol van 1526, fol. XLVIvo, LVIII en LXVIlvo; protocol van 1527, fol.
XLI, LXvo e.v.
Op 14 december 1526 bleef bij borg voor de nieuwbenoemde kwartierschout
Korstiaen Koenen, protocol 1526, fol. XCVv 0 .
In 1527 trad hij in zijn kwaliteit als stadhouder op als arbiter bij een civiele
zoen, protocol van 1527, fol. LXVI en LXXXII.
12) Dit is ontleend aan een gerechtelijke verklaring voor schepenen van 21 mei
1533, protocol van 1533, fol. LVIII - LIX.
13) Campinia jrg. 12, nr. 47 (okt. 1982), blz. 168, noot 18.

nr. 29

1526 maart 9.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP ADRIAEN GOYARTSSOEN VAN DEN
HOEVEL
R.A.N.B., R.A. nr. 130, Oirschots schepenprotocol van 1526, fol. XXXV.
SAMENVATTING.
Slachtoffer: Adriaen Goyartssoen van den Hoevel
Dader:
Bernard van den Weyer
Zoen-commissie
namens liet slachtoffer Wilhem van Petershem, priester
Dirck de Hoppenbrouwer, schepen
Philips van den Doeren, vorster
namens de dader:
Jacop Philips van Geldrop, kanunnik
lienrick van Esch, priester
Goyart Willem Aelbrechts

Afwikkeling.
In de akte is opgenomen de borgstelling door drie personen uit bekende families.
Bij de akte is nog aangetekend, zoals gebruikelijk, dat de dader belooft, zijn borgen
schadeloos te houden.
Kwitantie voor algehele afdoening van alle financiële verplichtingen van 14 april
1527 is geregistreerd in het schepenprotocol van 1527, fol. LIII.
COMMENTAAR.
Uit de bepalingen kunnen we wel opmaken, dat zowel slachtoffer als dader in Best
woonden. Bij de vechtpartij, waarbij Adriaen Goyartssoen van den Hoevel gedood
werd, is diens broer Goyart blijkbaar door dezelfde dader gewond. Deze Goyart
Goyartssoen van den Hoevel treedt bij de zoen op namens de familie van het slachtoffer. Ook voor zijn verwonding moet smartegeld en "meestergeld" betaald worden.
(1.b.) Uit de context blijkt, dat dit "meestergeld" de naam is voor dokterskosten.14)
Wij hebben het vage vermoeden, dat er een politieke tegenstelling in deze moordzaak heeft meegespeeld. Adriaen Goyarts van den Hoevel was schepen geweest in
1518 en 1521, maar keerde daarna niet meer als zodanig terug. Nu is het opmerkelijk, dat van de schepenen van het jaar 1521 in 1524 slechts één persoon terugkeerde als schepen, terwijl gewoonlijk meerderen van de schepenen, dikwijls de meerderheid, na drie jaar herbenoemd werden. Zo werden in 1521 vijf personen benoemd, die in 1518 ook schepen geweest waren. Het lijkt wel, of er een kleine
paleisrevolutie heeft plaats gevonden. Het jaar 1523 is daarvoor geschikt geweest,
want in de loop van dat jaar stierven twee schepenen binnen een maand, een ideale
gelegenheid voor de overblijvende schepenen, om hun eigen factie te versterken
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en zodoende de schepenbenoemingen voor het volgend jaar meer naar hun kant te
trekken. De dader zal ook relaties gehad hebben onder de regenten, want een van
zijn borgen was Henrick Willem Vos, van de bekende familie, die steeds onder de
regenten vertegenwoordigd was, en een ander Joest Michiclszoon van der Waerden,
die in 1529 schepen zou worden.15)

17) Mr. Jacob Philipszoon van Geldrop kocht als kanunnik een huis op het Vrijthof
in 1519. (Protocol van 1519, fol. VIII ) Hij trad voor de eerste maal op als
deken op 26 februari 1532. (Protocol van 1532, fol. XXIX).
18) Philips van den Doeren wordt de eerste maal als vorster genoemd in het sche0
penprotocol van 1503. fol. XXXv .) Daarna komt hij tientallen jaren regelmatig in die kwaliteit voor. Hij schijnt gaandeweg een man van gezag geworden
te zijn. Hij was reeds arbiter geweest in zoen nr. 26.
19) Hij was schepen in 1497, 1500, 1506, 1514, 1517. 1520, 1523 en 1526 en zou
nogmaals president-schepen worden in 1529. Zie de protocollen van die jaren.
Van 1526 is het titelblad van het protocol verloren gegaan, zodat de naam van
de president-schepen en de hiërarchische volgorde der schepenen niet met zekerheid bekend is.
20) Hij was schepen in 1502, 1505. 1509, 1522 en president-schepen in 1525.
Zie de betreffende schepenprotocollen. Hij was reeds arbiter in zoen nr. 24.

De arbiters.
Als de hoven geuite veronderstelling juist is. moet dit bij de arbiters merkbaar zijn.
Personen uit de twee tegenover elkaar staande partijen zouden natuurlijk voor de
andere partij niet aanvaardbaar zijn. De arbiters zullen dus bij voorkeur buiten de
regentengroep gekozen zijn en als er uit de regentengroep gekozen werden, zullen
dit personen zijn geweest, die zich in de loop van de tijd gematigd en neutraal getoond hadden. Bij de arbiters zijn drie priesters, van wie we twee al dikwijls ontmoet hebben: Wilhem van Petershem en Henrick van Esch.16) De derde is Mr. Jacob (Philipszoon) van Geldrop, die sinds 1519 kanunnik was in Oirschot en later
tot deken gekozen zou worden.17) Naast hen trad op als arbiter Philips van den
Doeren, sinds vele jaren vorster in Oirschot, die als zodanig met alle regenten moest
kunnen omgaan.] 8) De twee andere arbiters waren uit regentenkringen. Beiden
hadden een lange, maar onregelmatige staat van dienst. Dirck de Moppenbrouwer
was waarschijnlijk president-schepen van dat jaar en was vanaf 1497 meermalen
schepen geweest.19) Goyaert Willem Aelbrechts was in het voorgaande jaar president-schepen geweest en voordien enkele malen schepen vanaf 1502.20)
Dat hun functioneren als schepen onregelmatig was en zij toch uiteindelijk president-schepen werden, wijst er o.i. op, dat zij niet zo stonden te dringen om deze
functie en enigszins buiten en boven de partijen stonden.
De bepalingen.
Het smartegeld en de dokterskosten voor de verwonde broer zijn reeds besproken.
De beide bedevaarten - beide zeer grote - zijn afkoophaar met geld aan de familie
van het slachtoffer. Opmerkelijk is, dat vergiffenis vragen en voetval niet worden
genoemd. Misschien wordt ons later duidelijk, welke ontwikkeling zich hier voordoet.
De afwikkeling.
Dat bij deze zoen een kwitantie van algehele afdoening gevraagd is tussen Oirschotse mensen onderling, vindt, zoals duidelijk blijkt uit de formulering daarvan, zijn
oorzaak bij de borgen voor de dader. Vermoedelijk wilden zij - een der borgen werd
later schepen - zwart op wit hebben, dat de zaak helemaal was afgewerkt.
NOTEN.
14) In Campinia jrg. 11, nr. 43 (okt. 1981) blz. 130. werd door mij verondersteld,
dat meesterloon zou zijn het jaarinkomen of het gebruikelijke zoentarief voor
iemand, die meester was in zijn vak. Wanneer ik nu het toen gepubliceerde
stuk doorlees, moet ik mijn mening herzien. Ook daar zal "meestergelt" dokterskosten betekenen.
15) Zie liet schepenprotocol van dat jaar.
16) In zoen nr. 26.

1526 maart 30.

nr. 30

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP WILLEM CLAEUS VERHEYDEN.
R.A.N.B., R.A. nr. 130, Oirschots schepenprotocol van 1526, fol. XLIV.
SAMENVATTING.
Slachtoffer: Willem Claeus Verheyden
Willem Daniël Smetsers
Daders:
Jan Daniël Smetsers

gebroeders

Zoen-commissie
namens het slachtoffer: Wilhem van Petershem, priester
Jan van Vlierden
Goyaert (Willemszoon) Aelbrechts
Jaspar van Esch, priester
namens de daders:
Adriaan Vos
Rutger van den Staijecker
Uitspraak:
A. Verzoening uitgesproken aan het einde.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 50 gulden in 3 termijnen
2. geestelijke genoegdoening
a. 4 kloosterwinningen
2 dertigsten
4 jaar lang een wekelijkse zielmis ter afkoop van 4 jaar verbanning
c. bedevaarten: Willem : Rome
Wilsenaken
Compostella
Jan :
d. 6 kaarsen: 4 bij de voetval en nog 2 afzonderlijk
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3. schulderkenning
a. vergiffenis vragen: voetval door beiden in de kerk
b. wijken: verbanning : 6 jaar uit Oirschot
nog 4 jaar uit Oirschot, maar deze zijn afkoopbaar met een wekelijkse zielmis gedurende 4 jaar
voor eeuwig uit Spoordonk en den Heuvel
wijken Op wegen en in herbergen als gewoon
Afwikkeling.
In de akte van de zoen heeft de vader van de daders, Daniël de Metser zich met al
zijn bezit garant gesteld voor de financiële verplichtingen. Verder is niets over afwikkeling gevonden.
COMMENTAAR.
Ook deze zoen betreft duidelijk enkel Oirschotse mensen. Het slachtoffer zal, gezien de bepalingen, gewoond hebben in Spoordonk of Boterwijk, dat in die tijd
tot de herdgang Spoordonk gerekend werd. De verbanning gold ook voor den Heuvel, tegen Boterwijk gelegen, maar altijd horend onder de herdgang Kerkhof.
Verheyden of van der Heyden is nog steeds een in Spoordonk veel voorkomende
naam. Noch de familie van het slachtoffer noch die van de daders kwamen in deze
tijd onder de regenten voor. De arbiters zijn allen reeds als zodanig voorgekomen .21 )
Als we op de letterlijke woorden van het accoord mogen afgaan, heeft het nogal
wat moeite gekost, om tot een zoen te komen. Bij het sluiten van het zoen-accoord
schijnen beide families in groten getale opgekomen te zijn, maar men scheen niet
te kunnen instaan voor een enkele afwezige.. De aanwezigen geven hun woord "een
iegelyc voir hemselven ende niet voirder". Dit lijkt misschien in tegenspraak met de
algemeenheid van de verzoeningsuitspraak door de arbiters, maar hoeft het toch
niet te zijn. Het is best mogelijk, dat enkele familieleden van de daders, bang voor
de kosten, die ook op hen zouden kunnen drukken, niet wilden meedoen. Door
deze gang van zaken werden zij dan buitenspel gezet en zullen zich wel gewacht
hebben nadien nog moeilijkheden te maken.
Wanneer we kloosterwinning opnemen in de zin, die daaraan van ouds in Oirschot
werd toegekend n.l. 350 zielmissen. komen we nogal hoog uit: 1400 zielmissen lijkt
nogal onwaarschijnlijk in dit geval. Als men in de loop van de tijd aan kloosterwinning de betekenis van 100 zielmissen is gaan toekennen, komen we hier en
misschien ook in nr. 27 en 28 tot een aannemelijker aantal. Hopelijk brengen latere accoorden ons meer duidelijkheid.
lets nieuws is, dat hier van de aanvankelijk blijkbaar geëiste verbanning van 10 jaar
4 jaar kon worden afgekocht door gedurende die tijd een wekelijkse zielmis te
laten doen. We krijgen wel de indruk, dat er bij het sluiten van de Oirschotse zoenaccoorden nogal wat onderhandeld is en dat er veel compromis-voorstellen aan bod
gekomen zijn. Een soort Salt-besprekingen. waarbij uiteindelijk toch vrede en verzoening bereikt werd. Misschien zit er een wenk in om in Genève ook Oirschotse
arbiters aan te trekken.
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NOOT.
21) Wilhem van Pak.- .111
Jan van Vlicrdc::
Goyaert Willem yelh-r•chr:
J aspar van ksch
Adriaen Vos
Rutger van den Sta ecker

in zoen nr. 29
in zoen nr. 21
in zoen nr. 29
in zoen nr. 25
in /oen nr. 28
in zoen nr. 27
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V.

omschrijving, grootte en aanslag als onder D
(verpondingsboek V, fol. 135)

HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
H.

51. VRIJTHOF 8 en 9 (sectie F 4730)
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft het pand
Vrijthof 8 als volgt: "Eenvoudig huisje zonder verdieping" en het pand Vrijthof 9
als : "Woonhuis met verdieping en hoog zadeldak tussen zijtopgevels met vlechtingen".
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars resp. bewoners de volgende personen:
BARTEL ANTHONIUS VAN ESCH
"Huijs ende hoff"
grootte: 1 roede; aanslag: 2 g. 8 st.
(verpondingsboek I, fol. 1 14vo)

B.

ADRIAEN HENRICX VAN ACHEL
grootte en aanslag als onder A
(verpondingsboek I, fol. 103 en II, fol. 151)

1689

C.

HENDRICK MATTIJS SMETSERS
grootte en aanslag als onder A
(verpondingsboek II, fol. 151)

1723

D.

PEETER ANTHONIS VERHOEVEN
grootte en aanslag als onder A
In 1740 vindt er een vereniging plaats met een schuur en een stal
én circa een halve roede erf, afkomstig van de kinderen Daendel
Peters van Achel, in totaal aangeslagen voor 12 stuivers.
De nieuwe omschrijving is dan:
"Huijs HET BROEKJE, schuur, stal en hoff in 2 parceelen"
grootte : 11/2 roede; aanslag: 3 g.
(verpondingsboeken II, fol. 150, III fol. 196 en IV fol. 138)

1731

E.

ANTIIONY, ANNA MARIA gehuwd met Reijnier van Heumen en
JOHANNA gehuwd met Cosmas Damianus Beels,
kinderen van Peeter Anthonisse Verhoeven
omschrijving, grootte en aanslag als onder D (laatste regels)
(verpondingsboek IV, fol. 138)

1776

F.

ANTIIONY PEETERS VERHOEVEN
omschrijving, grootte en aanslag als onder D
(verpondingsboek IV, fol. 138)

1777

G.

PEETER, JOHANNA en MARIA, kinderen van Reijnier van Heumen: 1795
JOHANNA gehuwd met Jacobus de Graaf, MARIA en ANNA, kinderen van Cosmas Damianus Beels,
erfgenamen hij testament van Antonie Peeters Verhoeven

bij erfdeling

1795

Het kohier der huizen van 1808 e.v. jaren vermeldt de volgende eigenaar:
II. MICHIEL VISSERS
De kadastrale leggers geven de volgende eigenaren:
H.

MICHIEL VISSERS, winkelier (overl. 31 jan. 1840)
sectie F 779: huis, schuur en erf
grootte: 5 roeden 30 ellen
(artikel 739 volgnr. 68)

1832

I.

FRANCIS JOSEPH VISSERS, koopman (overl. 21 juli 1879)
sectienr. en grootte als onder 1-1
(artikel 1207/47; naar artikel 1207/63)

1844

J.

bij successie
JOHANNES MICHAEL DE VOCHT, koopman, en consorten
1881
sectienr. en grootte als onder H
In 1883 vindt een gedeeltelijke verkoop naar artikel 1382.
volgnr. 26 plaats van 1 roede en 20 ellen.
De nieuwe omschrijving wordt:
sectie E 2089: huis, schuur en erf
grootte: 4 roeden
(artikel 1207/63; naar artikel 2560/80)
In 1886 wordt deze sectie verenigd met de secties F 780: huis en
erf, grootte: 1 r. 91 el. (artikel 2560/41) en F781: huis en erf,
grootte: 1 r. 18 cl. (artikel 2560/95); terwijl tevens een splitsing
plaats vindt in de secties F 2762, F 2763 en F 2764.
De voor het verdere verloop van belang zijnde sectienummer is:
sectie F 2762: huis, schuur en erf: grootte: 4 are 33 centiare
(artikelen 2560/198, 201,205). De schuur wordt in 1892 gesloopt.

K.

JOHANNA CATHARINA KEMPS, weduwe van Johannes Michael
de Vocht, en consorten
sectie 17 2762: huis en erf; grootte: 4 a. 33 ca.
(artikel 2560/205)

1895

L.

JOHANNES LIENRICUS MARIA DE VOCHT, gemeentesecretaris
van Oirschot, en consorten
sectie en grootte als onder K
(artikel 2560/205; naar artikel 3911/1)

1897

PAUL1NA WILHELMINA MARIA DE VOCHT, religieuse, en
MARIA ELISABETH DE VOCHT, religieuse
sectie en grootte als onder K

1899

ca 1650

A.

MICHIEL VISSERS, gehuwd met Johanna van Heumen
bij testament van Antonie Peeters Verhoeven
omschrijving, grootte en aanslag als onder D
(verpondingsboeken V, fol. 134, 134v 0 en 135 en VI, fol. 134)
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(artikel 3911, 1)
In 1907 vindt een verkoop plaats (naar artikel 3705/12)
N. JOSFPHUS BARTHOLOMEUS MARIA DE VOCHT. leerlooier
eigenaar voor 13/24 deel, en zijn elf kinderen, ieder voor 1/24
eigenaar
sectie en grootte als onder K
(artikel 3705/12; sectie F 2762 naar artikel 6339/2)

Q.

R.

De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters
van Verrenbest (circa 1660)

1907

(vervolg op vorige aflevering, blz. 94-106)
fol. 84v 0
Gijsbert Martens van den Maerselaer

0. MARIA JOSEPHINA BERNARDINA MATHILDA DE VOCHT,
particuliere, en ANNA FRANCISCA COLETA DE VOCHT, onderwijzeres, ieder voor de helft eigenaar
sectie E 2762: huis en erf; grootte: 4 a. 33 ca.
In 1951 vindt er een hereniging plaats met een gedeelte van sectie
F 2763 ter grootte van 49 ca. Na hermeting luidt de nieuwe omschrijving: sectie F 4179: huis, erf en schuur (Vrijthof 8, 9 en 10)
grootte: 4 a. 82 ca.
In 1963 verkoop naar artikel 7540 volgnr. 1
P.

BESTSE TOPONIEMEN

VI.

Het sestersaet, 1 lop. 35 roijen
De drije lopensaet, 2 lop. 44 roijen
De halff verdonck, 3 lop.
Leste nijeuwe erff, 11/2 lop.

- 1

18
-0
11

-8
14
14

15

-0

-0
- 1
-1
-0

13
10
11
15

-8
10
-0
10

-4

10

12

-

2
1
1
3
1
0
1
0
0
0

-4
-9
-4
-8
18
17
-6
-3
10
-9

12
14
-0
-8
-8
-4
14
-4
12

13

12

14

_

14
12
14
14
-8

-

-0
-4

Sijmen Willems de Cort

JOHANNES ALFONSUS MARIA LIESHOUT, arts
sectie F 4179: huis, erf en schuur
grootte: 4 a. 82 ca.
(artikel 7540/1, 2, 3, 4)
In 1963 wordt een gedeelte van sectie I7 4180 toegevoegd.
Na hermeting is de omschrijving:
sectie F 4730: 2 huizen en tuin (Vrijthof 8 en 9)
grootte: 4 a. 83 ca.
In 1968 verkoop naar artikel 8332/1.

1963

RUDOLF JOHAN LEON MARIE RIJCKEN, arts
sectie F 4730: 2 huizen en tuin
grootte: 4 a. 83 ca.
(artikel 8332/1, 2)
In 1973 wordt na gedeeltelijke vernieuwing de omschrijving
aangepast: huis, tuin en praktijkruimte (Vrijthof 8 en 9).
In 1977 verkoop naar artikel 9448/1.

1968

THEO CAROLUS THOMAS BONGENAAR, arts
sectie F 4730: huis. tuin en praktijkruimte
grootte: 4 a. 83 ca.
(artikel 9448/1)

1977

Huijs ende aenstede, 1 lop.
Den Esperen bosch, 2 lop. 10 roijen
Nijeuwen camp, 3 lop.
Hoeven heijvelt, 2 lop.
fol. 86
Henrick Martens van Roij
Iluijs ende aenstede, 1 lop. 45 roijen
Het sestersaet, 2 lop. 10 roijen
D'elstacker, 1 lop. 38 roijen
Joorden den Cremer acker, 5 lop.
De drije lopensaet, 2 lop. 40 roijen
Weijken aen tSonderen, 2 lop.
Beempt inden Vleutstraet, 6 lop.
Den Cuijlaert, 1 lop.
De halff diepsteechde, 3 lop.
Weijken inde Slip, 1 lop. 15 roijen
86vo
Henrick Arien Niclaessen
Huijs ende aenstede, 1 lop. 10 roijen
Inde Coolhoff, 26 roijen
Nijeuwen camp achter Ruth Thomas, 2 lop. 13 roijen
Het Braecksken, 1 lop. 10 roijen
Camp aenden Molen, 21/2 lop.

- 1
-0
- 1
-0
-

-4

-6
-4
15
-3
13

14
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- 152 Mr. Jan van Oudenhoven

Bastiaen Martens van Mierlo
Huijs ende aenstede, 1 lop. 18 roijen
Braecxken, 1 lop. 10 roijen
In Cort Aerts bocht, 31 roijen

-

-0
-0

-4
16
-8

10
10
12

10

-0

Huijs ende aenstede, 2 lop. 14 roijen
Coeijweijde inde Slip, 21/2 lop.
Campken van Peter de Molder, 1 lop.

fol. 88

fol. 90v 0

Niclaes Henricx Mercx

Kijnderen Luijcas Willems

Den Duskens acker, 1 lop. 10 roijen
Den halven Truijen acker, 25 roijen
Heijnen Rot, 42 roijen
Nijeuwen camp, 2 lop. 11 roijen
Dries oft Stevens tamp, 2 lop.
De halff diepsteechd, 1 1/2 lop.
De Paliaert, 25 roijen

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-4

16
-6
12
-4
17
10
-6
12

-

-1
-0

-5
10

-1

15

-8
-0
-8

-2
_
1
- 1
-1
-0
-0

-3
13
12
-6
-6
15
17

14
-4
-0
-8
-0
-8

10

14

14

- 1

7

-1
- 1
-2
-0
-0

8
5
-3

-6

-7
10
15

-8
10
12

-

2

8
0
0
8
0
8

10

Henrick Joachim Laureijssen
Vrouwkens acker, 1 lop. 44 roijen
Het halff laer, 35 roijen

Jan Joachims cum suis

-

12

Mr, Jan van Audenhoven
Vlaemerschot, 2 lop.
fol. 90
J enneken weduwe Goossen Joachims
Huijs ende aenstede. 1 lop. 14 roijen
Vrouwkens acker, 1 lop. 44 roijen
Peeckschen acker, 3lop. 9 roijen
Het 3 part inde coeijweij, 1 lop.
I.aerackerken„35 roijen

10
-1
10

14
-0
-8

-2

8

14

-1
-1
-1

-5
-3
-3

-3

12

10
-0
12
-6

-1
-2
-1
-1
-0
-1
-0
-0

12
- 9-6
-8
11
-8
17
15
-9

10
-8
14
14
-0
-2
14
-0
14

3

18

-4

-1
-6
-0
-2
-2
-0
-0
-1
-0
-0

-5
-0
16
-8
-0
17
15
10
12
-8

14
-0
12
10
10
14
14
14
-8
10

16

17

10

Beelken weduwe Philips Aelberts
Geelinghs ackerken, 1 lop. 44 roijen
Campken achter Jan Dijrcx, 2 lop.
Twee 3 deel in tSeelsteren, 31/2 lop.
fol. 92
Margriet weduwe Adriaen Santegoets

fol. 88v 0
Huijs ende aenstede, 2 lop. 4 roijen
Het Bochtjen, 3 lop. 39 roijen
Den halven nijeuwen camp, 2 lop. 29 roijen
Dijrck Hanssen camp, 2 lop. 29 roijen
Dingen Meijs acker, 1 lop. 48 roijen
Twee 3 part inde sonderen, 2 1/2 lop.
Den halven gcenckens dijck, 21/2 lop.

Huijs ende aenstede, 31/2 lop.

-1
-1
-0

12
-8

Huijs ende aenstede, 1 lop. 46 roijen
De hoogh acker, 3 lop. 5 roijen
Noch inden hoogh acker, 1 lop. 45 roijen
Den Bereken bosch, 2 lop. 3 roijen
Het 8 part inden Deecken, 11/2 lop.
Den hulsbosch, 21/2 lop.
De halff geenckensdijck, 3 lop.
Coeijweijde inde slip, 3 lop.

10
Mr. Augustinus van Reijssen
als gebruijcker van tgemeijnts huijs ende hoff
fol. 9 2 v 0
Anna weduwe Jacop Dijrck Hermans
Huijs ende aenstede, 44 roijen
Roos acker, 8 lop. 31 roijen
Den hoogen dries, 1 lop. 33 roijen
Het Bochtjen, 3 lop. 19 roijen
Roos acker van Adam Peters, 3 lop. 6 roijen
Braeckel beemptjen, 2 lop.
Coeijweij inde Crimmortel, 2 lop.
Beempt inde scheecken, 4 lop.
Drije hoeck inden crimmortel, 11/2 lop.
Het 3 part int houtvelt, 1 lop.
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- 154 Gebruijckers vanden gemeijnts aenstede, 1 1/2 lop.

1'01. 96v 0
Goijaert Jan Goortssen

tol. 94
Gebruijckers vanden voorsten gemeijnts acker, 4 ]op.

2

14

14

Gebruijckers vanden tweeden gemeijnts acker, 2 lop. 30 roijen

1

15

14

Gebruijckers vanden achtersten gemeijnts acker,
2 lop. 30 roijen

1

15

-0

Gebruijckers van tgemeijnts weijken aenden slip, 2 'op.

0

18

Daniel Aerts van Croonenborch

-2
-1
-0
- 1
-1
-1

18
17
-8
14
-9
-9
13
17
-8
-8
10

-8
12
14
14
-8
14
14
14

19

18

10

-4
-2
-5
0
1
2
0

-5
16
10
-1
15
-6
- 1
-8

21

-8

10
14
-8
14
-0
10
-4
-8
-0
-4

-0
2
2

12
-4

fol. 96

-

-3
-0

-9
15

-0
-0

-4

-4

-0

-6

- 1

10
-0
-0
12
-6

_
-1
-0
-0

-7
12
12
-3

-4
-0
-8
12

-4

15

-8

-2
-0
-0
-0

-7
16
15
-3

-4
-0
-0
12

-4

-2

-0

-1
-1
-1

10
-2
12

-0
-4
-0

-4

-4

-4

_

-1
-0
-0

-3
-1
-6
-4
-6
15
15

-0
-4
-6
-6
14
-8
-6

-8

12

12

- 1
-1
-2

-4
- 2
-7

14
12

Lenaert Ariens vande Sande
Huijs ende aenstede, 3 lop.
llet 4 part inden nijeuwen camp, 2 lop.
D'achterste Sonderen, 2 lop.
Het halff heijvelt, 1 ]op.
Goossen Eijmbert Hoppenbrouwers
I l uijs ende aenstede, 1 lop. 45 roijen
Tennis camp, 2 lop. 11 roijen
Nijeuw erff van Odulphus Goossens, 3 lop.
rol. 98v

0

Henrick Willem Kemps
l luijs ende aenstede, 1 1/2 lop.
Nijeuw erft - van Peter Daniels. 2 lop.
Straetacker, 1 lop. 46 roijen
Mispel acker, 3 lop. 13 roijen
Den halven beempt inde Vleutstraet, 5 lop.
Den halven grooten camp neffens de baen, 1 lop. 29 roijen
Ihalff cleijn campken van Henrick Verroten, 1 lop. 45 roijen

Willem Aerts Verroten
Huijs ende aenstede. 4 lop. 23 roijen
De leste nijeuw erff, 2 lop.

- 1
16
10
13

tol. 98

Anthonis Dijrcx van Doormaelen
luijs ende aenstede, 5 lop. 35 roijen
Huijs ende aenstede opde Moost. 4 lop 5 roijen
Bester acker, 7 1/2 lop.
Laerackerken, 3lop.
liet 4 part inde nijeuwen camp, 1 1/2 lol).
Inde hoogti acker, 2 lop.
Nijeuwen camp, 4 lop. 1 roede
Het startjen, 1 lop.
Den BorchgraelT, 8 lop.

-2
- 1
- 1
-0

Jan Ariens vande Sande
Huijs ende aenstede, 3 lop.
.1- wee 4 part inden nijeuwen camp, 4 lop.
Den halven nijeuwen beempt. 1 1/2 lop.
liet halff heijvelt. 1 lop.

fol. 94v 0
Huijs ende aenstede, 2 lop. 12 roijen
Den hoogen acker, 1 lop. 12 roijen
Den ouden camp. 31/2 1op.
Broeckacker, 3 lop. 40 roijen
Camp aen tSons steechtjen, 4 lop.
Huijs ende aenstede aende kerck. 2 1/2 lop.
Het Ruilen, 2 lop. 28 roijen
Het 4 part in d'oude heempd, 2 lop.
Nijeuw erff aen tbroeck. 3 lop.
Blaecken beempt, 2 1/2 lop.
Leste nijeuw erff, 3 lop.

Huijs ende aenstede. 2 lop. 35 roijen
Camp aen tSons steechtjen, 3 lop. 19 roijen
Leste nijeuw erff, 4 lop.
De halff diepsteechde, 2'/2 lop.

1
1
1
2

Kijnderen Elias Janssen Verheijden
Camp aen tSons steechtjen, 2 lop. 8 roijen
Campken achter Jan Dijrcx, 2 lop. 5 roijen

10
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fol. 100
Jan Dijrcx van Doormaelen
Huijs ende aenstede, 2 lop. 12 roijen
Tgemeijn campken, 1 lop. 28 roijen
Braeck acker, 2 lop. 9 roijen
Den Riel met de groese, 2 lop.
tSonderen, 1 lop. 38 roijen
Drije 8 part inden nijeuwen camp, 2 lop.
Het halff Vleutjen, 3 lop.
Huijs ende aenstede opde Moost, 1'/2 lop.
Coeijweijde bij thuijs, 21/2 lop.
Nijeuw erff van Adams. 11/2 lop.
Coeijweijde inde Sonderens, 3 lop.

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-0
-1
-0
-0
-1

19
-1
-9
-9
-2
-1
15
-6
18
11
-4

-0
-8
14
-6
-4
-4
-8
12
-8
-4
10

12

19

14

fol. 100v 0
Geraert Daniels de Roij
Huijs ende aenstede, 1 lop. 31 roijen
Het sesterssaet, 1 lop. 39 roijen
Het soerlant, 4 lop. 6 roijen
Den nijeuwen camp, 3 lop. 10 roijen
Weijken aen tsoerlant, 11/2 lop.
De oude beemden, 5 lop.
Campkens van Adams, 2 lop.

-1
-1
-2
-1
-0
-1
-1

-3
-3
18
19
12
-2
-0

14
-4
-8
-4
-0
-8
-0

-9

19

-6

Den nijeuwen camp, 5 lop.
Inden ouden camp, 5 lop. 1 roede
Den Sprinckhecstcr, 2 lop. 20 roijen
Hct Soerlant, 1 lop. 45 roijen
Het halff Raessbroeck, 1 1/2 lop.
llet Raessbroeck van lijn vader, 3 lop.
Coeijweijde inde Sonderns, 31/2 lop.
Nijeuw erft. wenden nijeuwen dijck, 3 lop.
Den Woeckert huijs ende boft' aende kerck, 33 roijen
1-let lopensaet van Barbara Goossens, 39 roijen

Huijs ende aenstede, 4 lop. 37 roijen
Den groot acker, 1 lop. 12 roijen
Den achterste camp, 2 lop.
Den voorsten nijeuwen camp, 1 lop. 23 roijen
Den grooten acker, 2 lop. 32 roijen
D'aenstede opden Middeldrom, 2 lop.
Inden nijeuwen camp opden Middeldrom, 1 lop. 16 roijen
Nijeuw erff van Aert Thomas, 1 lop. 22 roijen
D'aenstede van Jan Aerts, 2 lop. 47 roijen
Inde Peutters acker, 2 lop. 15 roijen
Coeijweijde bij het huijs, 4 lop.
Het 4 part in Moren velt, 2 lop.

Huijs ende aenstede. 1 lop. 10 roijen
Camp van Rut Stocken, 1 lop. 22 roijen
Nijeuwen camp aen tsteechtjen, 2 lop. 10 roijen
Acker achter Gijsbert Pauwels. 3 lop. 3 roijen
Het out nijeuw erff, 1 1/2 lop.
llet 4 part inde schoordonck, 11/2 lop.
Den nijeuwen camp tVen, 3 lop.
De hoijdongh, 8 lop.
De leste nijeuw erff, 2 lop.
llet 4 part inde Mortel, 11/2 lop.
Den Bitjens beempt, 5 lop.
De Crimmortel, 1 lop. 7 roijen

Huijs ende aenstede, 12 lop. 33 roijen

tol. 104v

12
-4
-0
-0
-8
-0
-0
-0
-4
-0
-0
-0

Jenneken weduwe Goossen Joachims

17

-0

12

fol. 106

liet campken van Daniel Laureijssen, 21/2 lop.

- 1
- 1
-1
_2

7

-0

-6
- 1
18

14
14
-8
12
-0
-8
-8
-0
-0
-0
-8
-6

15

-8

14

- 1

14

1

1

2

16

14

2

7

14

16

0

_

0

0
0
2
-1
-0

-5
-4
-4
12
18
17
10
2

Laurcijs Daniels van Son
Den Sijtaert, 2 lop.
Denis Pauwels ende consoirten
Beempt inde Scheecken, 9 lop.
Geraert Dielis tot Roij
Den beempt inde Scheecken, 7 lop.

(;ebruijkers vande Pelmans beempt, 9 lopensaet
gelegen inde scheecken
18

-0

0

14
19
15
-4
16
-8
17
14
19
12
11
10

Gijsbert Pauwels van Croonenborch

23
Henric Goossens van Audenhoven

-3
-0
-0
-1
- I
-1
-0
-0
-1
-1
-1
-0

fol. 102v 0

-3
-6
12
-6
12
13
-6
I7
-8
10

tol. 104

fol. 102
Niclaes Anthonis Verrooten

-2
3
-1
-1
-0
- 1
- 1
-0
- I
-0
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Jan Baijens tot Liempdt

VOORKOMENDE TOPONIEMEN EN STRAATNAMEN

Den beempt inde scheecken, 6 lop.

12

Gegeven worden die toponiemen en straatnamen, die niet voorkomen op de voorgaande folio's in dit verpondingsregister (zie Campinia XI, 148-153: XII, 144-151;
XIII, 26-36 en 94-106).

Goort Hans Ven
Geenckens dijck, 2 lop.

-0

13

Gebruijckers van Joost Anthonis beempt inden
Geenckens dijck, 2 lop.

-0

13

Gebruijckers van Lijsken Vennen geenckens dijck, 3 lop.

-0

19

Gebruijckers van weduwe Jan Adriaen Claessen tot Liempdt
geenckens dijck, 3 lop.

-0

19

1

16

-0

19

-0

1

3

-4

Gebruijckers van thalff root Seelsteren toebehoorepde
den H. Geest tot Shertogenbosch, 6 lop.

18

14

Gebruijckers van Maricken Driessen tot Roij
de Cristijnen coeijweij, 6 lop.

19

14

-3

-3

14

Gebruijckers van Lambert Jan Dijrcx tot Gewonden
Lijsken Vennen geenckens dijck, 3 lop.

0

19

Gebruijckers van Jan Thomas Henricx tot Roij
Heusken Pompen beempt, 5 lop.

1

14

fol. 106v 0

-0

Goort van Dinter tot Roij
Den ouden hoff, 2 lop. 32 roijen
Lenaert Wouters op Vaershout
tSchelraventjen, 3 lop.
fol. 108
Lambert Marchelis tot Roij
In d'oude beempden, 3 lop.

Gebruijckers vande kijderen Henrick Aerts tot Roij
Aert van Taertwijckx beempt, 10 lop.
fol. 108v

9

Jan Peter Oerlemans
Campken van Eijmbert Hoppenbrouwers,

lop.

10

fol. 110
Gebruijckers vande Sonsche cavel inden langen
spijckers bunder, 2 1/2 lop.

0

18

Aert van Taertwijckx beempt
Adams campken
Bitjens beempt
Braeck acker
Daniel Laureijssen campken
Dingen Meijs acker
Drije lopensaet
Duskens acker
Eijmbert Hoppenbrouwers campken
Elstacker
Geelinghs ackerken
liepen Rot
Heusken Pompen beempt
Hoeven heijvelt
I l oijdongh
Hoogen dries
Ilulsbosch
Joorden den Cremer acker
Joost Anthonis beempt

Cuijlaert
Middeldrom
Moost
Moren velt
Mortel
Ouden hoff
Peter de Molder campken
Peutters acker
Raessbroeck
Roos acker
Root seelsteren
Rut Stocken camp
Sester(s)saet
Sprinckheester
Startjen
Stevens camp
Teunis camp
Woeckert

Met deze aflevering is de reeks BESTSE TOPONIEMEN ten einde. De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters van de herdgangen Aerle, Naestenbest en
Verrenbest, die rond 1660 zijn opgemaakt, zijn nu in hun geheel gepubliceerd.
In de eerste jaargangen van Campinia zijn een aantal Bestse toponiemen nader verklaard. De reeks "Bestse toponiemen" is gestart in de 8e jaargang (1978) op bladzijde 67 met het oudste register van Aerle.
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I.

AANWINSTEN VOOR HET OIRSCHOTSE ARCHIEF
door J. Lijten

Door gelukkige omstandigheden kon het rayondepot Oirschot in het bezit komen
van enkele tientallen meer en minder belangrijke stukken, behorend tot verschillende Oirschotse archieven. Zij zijn afkomstig uit het archief der familie van FlOvel tot
Westerflier te Asten. Na een tip aan het streekarchief Zuid-Oost Brabant togen twee
Eindhovense medewerkers, R. Goossens en J. Hagen, erop uit en constateerden, dat
het hier om Oirschotse archiefstukken ging. Na hun gedegen voorbereidend werk
was het voor archivaris Mr. A. Spijkers en de schrijver gemakkelijk, om de stukken
te determineren. Het zal vele lezers interesseren, hoe deze stukken in het Astense
familie-archief terecht kwamen en om welke zaken het hier gaat.
De sleutelfiguur is Theodorus van Dooren, die in het midden der achttiende eeuw
een belangrijke plaats innam in het Oirschotse openbare leven. Meermalen was hij
schepen en president-schepen. Daarnaast bekleedde hij nog andere functies, die in
de beschrijving der archiefstukken vanzelf naar voren zullen komen. Hij huwde in
1724 met Deliana van den Achter. 1) Naast een zoon had hij een dochter Maria
Catharina, geboren in 1733. 2) Deze dochter trouwde kort voor haar twintigste
verjaardag met de Oirschotse geneesheer Guillielmus van Baar, die acht jaar ouder
was dan zijn vrouw. 3) Dit echtpaar kreeg twee zonen, van wie de oudste, Jan
Baptist, voor ons van belang is. 4) Jan Baptist trouwde met Anna Judith Wilhelmina de Louwere en vestigde zich in Sint-Oedenrode, waar zijn tweede dochter,
Jacoba Antonia, in 1787 werd geboren. 5)
Deze Jacoba Antonia van Baar huwde in 1810 met de tien jaar oudere arts, Willem
Francis Guljé. Met deze persoon begint de eerste relatie tot Asten. Hij was te Helmond geboren en had zich reeds in 1803 te Oirschot gevestigd als huisarts. Later
werd hij daar tevens vrederechter. Hij kocht in 1836 het kasteel en de heerlijkheid
Asten, maar bleef in Oirschot wonen. 6)
Dit echtpaar had een dochter en twee zoons. Van de zoons stierf de een jong, de
ander op hogere leeftijd, maar beide waren ongehuwd gebleven, zodat uiteindelijk
alle bezittingen aan de dochter kwamen. Deze dochter, Maria Judith Guljé, was in
1850 op zesendertigjarige leeftijd gehuwd met de gepensioneerde generaal-majoor
der cavalerie, Jhr. Petrus Alexander Boreel de Mauregnault. Zij kregen naast een
dochter nog een zoon, die echter ongehuwd op dertigjarige leeftijd te Oirschot overleed. Zodoende werd de dochter, Jkvr. Raphaela Maria Boreel de Mauregnault enige
erfgename ook van het kasteel te Asten. Deze erfdochter huwde met Frans Ernest
baron van FlOvel tot Westerflier. 7) Een zoon van dit echtpaar vestigde zich op het
kasteel te Asten en daar bleven de uit Oirschot afkomstige archiefstukken tot voor
kort berusten in het familie-archief.
Een belangrijk gedeelte van het verworvene bestaat uit bestuurlijke stukken (vele in
concept) uit de tijd, dat Theodorus van Dooren lid was van het schepencollege.

Daaronder zijn enkele stukken over werkzaamheden voor het leger rond 1747 8),
een rapport over de rode loop te Oirschot in 1746 9) en stukken van het rechterlijk archief der schepenbank. Na hun ambtsjaar als zodanig werden de schepenen
een jaar lang gezworenen. Aan de gezworenen was opgedragen het toezicht op de
gemeynt en sommigen van hen werden belast met de schouw op lopen en wegen,
het toezicht op de markt of zij werden aangewezen als ijkmeesters. Over al deze
zaken werden ook stukken aangetroffen, waaronder een afschrift van het octrooi
der weekmarkt van 1659 10) en van het octrooi om de Maria-kapel in te richten
als waag van 1664. 11)
Theodorus van Dooren blijkt ook landmeter geweest te zijn en in die kwaliteit verrichtte hij de opmeting van diverse stroken, die onteigend werden bij de verbreding
van enkele wegen in Best. 12) Ook is hij rentmeester geweest van de fundatie
Hendrik Verbeek, van welke fundatie het archief het meest compleet is. Aangetroffen werd het rendantsexemplaar van zijn - overigens bekende - rekening van 1759 1773. 13)
Ook zijn diverse archiefstukken uit latere tijd aanwezig. Het is bekend, dat leden
van de familie van Baar en Guljé in de negentiende eeuw lid zijn geweest van het
R.K. kerkbestuur en het R.K. armbestuur. Wij hebben dit niet verder geverifieerd,
omdat het teveel tijd zou kosten, daar de betreffende archieven nog niet voldoende
geordend zijn. Waarschijnlijk zijn via deze personen de negentiende-eeuwse stukken
in het familie-archief terecht gekomen. Het zijn een alfabetisch register op de
sterflijsten van 1710 - 1810 14), een manuaal van de kerken, gebruikt van 1791 1795 15), en een manuaal van het Sint-Joris-gasthuis van 1774 - 1841 16). Deze
manualen of renteboeken waren registers, waarin in een bepaalde orde alle te innen
renten en pachten van de betreffende instelling waren genoteerd. Bij elke rente en
pacht werd aangetekend, dat deze over een bepaald jaar geïnd was of dat de betaling nog achterstallig was. Als een nieuwe rentmeester vol vuur zijn functie aanvaardde, begon hij dikwijls met het aanleggen van een nieuw manuaal, dat hij dan
als hem dat beter uitkwam, anders kon indelen dan zijn voorganger. Aan een eventuele opvolger droeg hij natuurlijk het nieuwe manuaal over, waar deze alle gegevens vond. Het oude was overbodig geworden en bleef dan ook dikwijls in privé
bezit. Zo zijn vele manualen verloren gegaan, wat jammer is, want zij hebben voor
ons waarde als historische bronnen.
Naast stukken van jongere datum troffen wij ook stukken aan van belangrijk oudere
datum: een manuaal van de Tafel van de H. Geest (armenzorg) van Kerkhof en
Spoordonk van 1678 - 1680, 17) en een manuaal van het Amelryck-Boot-gasthuis
van 1648 - 1680. 18) Het eindjaar van het eerste manuaal kan ons op een idee
brengen. In 1680 werd immers Dielis Niclaessen van den Achter armmeester voor
Kerkhof en Spoordonk. 19) Vermoedelijk heeft hij bij het begin van zijn opdracht
een nieuw manuaal gemaakt, zoals dikwijls gebeurde, en is het oude manuaal in
zijn privé bezit gebleven.
Van de eventuele familierelatie van deze Dielis Niclaessen van den Achter met
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Deliana is ons niets met zekerheid bekend. Wel weten we, dat Dielis Niclaessen van
den Achter in 1665 gehuwd is met Elisabeth, dochter van Joannes Vlemmincx. 20)
Van dit echtpaar zijn in het doopboek geen kinderen te vinden. De naam Deliana
brengt ons op de gedachte, dat zij naar dit kinderloze familielid genoemd zou kunnen zijn en daarom ook erfgenaam van hem werd.

aan van enkele oude - overigens bekende - documenten uit het Oirschotse kapittelarchief. 27)

Voor het manuaal van het Amelryck-Boot-gasthuis zal vermoedelijk een andere
verklaring gezocht moeten worden, temeer omdat van dit fonds ook enkele belangrijke stukken van latere datum zijn aangetroffen, zoals de rekeningen van dit gasthuis van 1748 - 1773. 21) Uit de schaarse fragmenten van het archief van het
Amelryck-Boot-gasthuis wordt ons immers duidelijk, dat Herman Janszoon Stockelmans rentmeester van dit gasthuis is geweest. Toen de Meierij in 1648 onder het bestuur van de Staten generaal kwam, werden zoveel doenlijk alle functionarissen vervangen door geimporteerde "Hollanders" van de "ware gereformeerde religie".
Zeker in de functies, die iets opleverden, zoals de meeste rentmeesterschappen van
de gasthuizen, werden personen van de "ware gereformeerde religie" benoemd. Zo
werd Peter van Naehuys benoemd tot rentmeester van het Amelryck-Boot-gasthuis.
Bij de beslissingen echter, die genomen moesten worden op basis van verwantschap
met de stichter, wisten deze vreemden dikwijls geen raad. Zij deden dan een beroep
op de vroegere rentmeester, die gewoonlijk tot de familie van de stichter behoorde.
Zo liet Peter van Naehuys in 1660 een beroep doen op de gewezen rentmeester
Herman Jan Stockelmans. 22) Practisch resulteerde dit waarschijnlijk in de figuur,
dat iemand van de familie van de stichter (onbezoldigd) een soort schaduwrentmeesterschap vervulde. Nu is een familierelatie tussen Deliana van den Achter en
de vroegere rentmeester, Herman Jan Stockelmans, niet absoluut aantoonbaar maar
toch zeer waarschijnlijk. De doop- en trouwboeken zijn helaas niet volledig.
Bij het huwelijk van Deliana van den Achter met Theodorus van Dooren wordt zij
de dochter genoemd van Jan van den Achter. Degene, die het meest hiervoor in
aanmerking komt, is Jan van den Achter, de zoon van Mathias en Maria de Metser.
Hij was geboren in 1646 23) en huwde in 1687 op veertigjarige leeftijd met Maria
Stockelmans, 24) de dochter van Herman en Odilia van Aelst, die geboren was in
1650 en dus 37 jaar oud was. 25) Volgens het doopboek heeft Maria Stockelmans
twee broers gehad, 26) die echter verder niet bekend zijn en vermoedelijk jong zijn
overleden. Het zou dus begrijpelijk zijn, dat het schaduwrentmeesterschap via Maria
is overgegaan op de man van haar dochter, Theodorus van Dooren.
Als een uitzonderlijke aanwinst mag nog genoemd worden een manuaal van de fundatie van kanunnik Willem van Merode van ca. 1703 tot ca. 1711. Tot nog toe was
ons zelfs het bestaan van deze fundatie niet bekend. (Wel is er enig archief van de
fundatie van Jan van Merode.) Het manuaal draagt echter weinig tot een historische
determinatie bij.
Nog enkele andere stukken zijn aangetroffen, waarvan de aanwezigheid waarschijnlijk verklaard moet worden uit de belangrijke positie, die Theodorus van Dooren
in Oirschot heeft ingenomen. Zo troffen wij midden-achttiende eeuwse vertalingen

Als laatste willen wij noemen een zeer merkwaardig register, waarin in hoofdzaak
stukken, het Bossche procesrecht betreffende, zijn afgeschreven. Een verzameling
van formules van vonnissen der Oirschotse schepenbank doet het echter als een
duidelijk Oirschots stuk kennen. 28) Het register bevond zich in een erbarmelijke
staat. Alle randen waren verrot. De rug was bijna helemaal losgerot. Ook de folionummers waren voor een groot deel weggerot. De bladen waren door elkaar geraakt
en het kostte vele uren, om ze weer op volgorde te krijgen. Uiteindelijk bleken er
maar enkele bladen verdwenen te zijn en kon de volgorde worden hersteld. Het
kostte onze restaurateur, P. v.d. Akker, echter vele dagen inspanning, om het weer
toonbaar en hanteerbaar te maken. Nu kan het bij goede bewaring weer eeuwen
mee. Het bepalen van de auteur, de tijd en de achtergronden van het ontstaan is een
hoofdstuk apart. Omdat tezelfdertijd uit het Rijksarchief in 's-Hertogenbosch een
register werd verkregen van dezelfde hand en dezelfde tijd, dat een voor de Oirschotse geschiedenis zeer belangrijk afschrift bevat, zullen we, bij een binnen afzienbare tijd te verwachten publicatie dienaangaande, op de juiste plaatsing van deze
registers uitvoerig ingaan.
Voor 's-Hertogenbosch bevatte het genoemde register nog een belangwekkende
ontdekking. Naast bekende oudere teksten betreffende het Bossche procesrecht
bevat het register de tekst van de Augmentatio poenarum (De verhoging der boeten) van 1609, waarvan de tekst op het Bossche gemeente-archief niet te vinden is.
Wij konden daardoor onze Bossche collega's een verrassing bereiden.
Deze aanwinst toont op een gelukkige wijze aan, dat op zich niet zo belangrijke
stukken toch een aanmerkelijke bijdrage kunnen leveren aan het geheel van de historische bronnen doordat een klein detail het verband kan leggen tussen reeds
beschikbare gegevens. Nu de ordening van het oud administratief archief van Oirschot haar voltooiing nadert, wordt steeds duidelijker, hoe enorm belangrijk dit
archief is. Niet alleen overtreft het dorpsarchieven van behoorlijke plaatsen vele
malen in omvang, maar ook geeft het door zijn exemplarisch karakter een duidelijk zicht op de historische achtergronden van de omringende dorpen, waarvoor
Oirschot door zijn centrale functie dikwijls het voorbeeld is geweest.
Oirschot heeft altijd het zuivere karakter van een dorp behouden, maar heeft niettemin een oud administratief archief, dat in omvang te vergelijken is met het oud
administratief archief van een belangrijke stad als Rotterdam.
Er zijn in Oirschot nog vele archiefstukken in particuliere handen. Als verdwaalde
en uit hun verband geraakte stukken hebben ze daar practisch geen betekenis.
Teruggebracht tot het geheel, waarin ze thuishoren, zouden ze misschien zeer verhelderend kunnen werken en daardoor van betekenis kunnen worden voor het
navorsen van Oirschots verre verleden. Daarom willen wij een dringend beroep doen
op alle bezitters, om deze stukken over te dragen aan het streekarchief, of in ieder
geval contact met ons op te nemen, zodat wij historisch belangrijke documenten
kunnen localiseren.
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NOTEN:
1) Oirschots schepentrouwboek van 1724. Akte van 12 november. Zijn naam
wordt geschreven "van Doerne", maar zelf schreef hij meestal "van Dooren",
terwijl bij zijn afstammelingen ook de schrijfwijze "van Doorn" voorkomt.
2) 18 juni 1733. A.M. Frenken. Genealogieën van enige voorname, aan elkaar
verwante Meierijsche geslachten, 's-Hertogenbosch 1918, blz. 8.
3) 3 juni 1753. Ibid.
4) Ibid.
5) Zij hadden drie dochters en een zoon. !bid., blz. 8 en 11.
6) Ibid., blz. 11. De vrederechter had vrijwel dezelfde taak als de latere kantonrechter.
7) Ibid., blz. 12.
8) Oud administratief archief van Oirschot, vrl. nrs. 7857 en 7858.
9) Ibid., vrl. nr. 7849.
10) Ibid., vrl. nr. 7860.
11) 'bid., vrl. nr. 7862.
12) 'bid., vrl. nr. 7846.
13) Archief fundatie Hendrik Verbeek, vrl. nr. 7884.
14) Oud administratief archief van Oirschot, vrl. nr. 7855.
15) Parochie-archief van Oirschot, vrl. nr. 7877.
16) Archief Sint-Joris-gasthuis, vrl. nr. 7878.
17) Archief van de Tafel van de H. Geest, vrl. nr. 7876.
18) Archief van het Amelryck-Boot-gasthuis, vrl. nr. 7880.
19) Archief van de Tafel van de H. Geest, rekening Kerkhof 1680 - 1682, vrl.
inv. nr . 96.
20) 22 november 1665. Zie R.K. Trouwboek.
21) Archief van het Amelryck-Boot-gasthuis, vrl. nr. 7881.
22) Ibid., vrl. nr. 1684.
23) 21 augustus 1646. R.K. Doopboek van dat jaar.
24) 20 juli 1687. R.K. Trouwboek van dat jaar.
25) Zij werd op 28 maart 1650 gedoopt als Maria Caecilia. R.K. Doopboek.
26) Godfried, geboren 23 juli 1652, en Peter, geboren 6 november 1657. R.K.
Doopboek.
27) Archief van het kapittel van Oirschot, vrl. nrs. 7874 en 7875.
28) Rechterlijk archief van Oirschot, vrl. nr. 7872.
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- 171 THUIS BEST IN VELDHOVEN
(of de poging van Philips om in Veldhoven (Zeelst)
een woonwijk te stichten)
door J. Suijkerbuijk
In de jaren 1927 - 1929 kende de Nederlandse economie een opleving na een aantal
magere jaren. Ook het Philips-concern maakte een stormachtige groei door. De oplopende conjunctuur, vooral ook in het buitenland, waar Philips zich sterk op
richtte, maakte dat het aantal werknemers van ± 10.000 in 1927 opliep tot bijna
30.000 in 1929. 1) De beurscrach op 24 oktober 1929 bracht echter een ommekeer teweeg, waarvan de gevolgen in september 1930 ook Philips niet onberoerd
lieten.
Tot 1930 kende de regio Eindhoven nauwelijks werkloosheid, integendeel: vanuit
heel Nederland werden arbeidskrachten naar Eindhoven (lees Philips) gehaald. Al
deze allochtonen moesten natuurlijk gehuisvest worden. Naast vele andere aangelegenheden, de werknemers betreffende, die Philips in eigen hand hield, behoorde
ook de woningbouw. Daarbij bleef hij niet alleen in Eindhoven zelf, om redenen
die in het vervolg van dit artikel duidelijk worden, maar hij betrok ook de buurgemeenten in zijn plannen.
Ten einde de huisvestingsaangelegenheden beter te kunnen behartigen, werd op
17 december 1927 de woningbouwvereniging "Thuis Best" opgericht onder voorzitterschap van dr. A.E. Philips. Mr. E.E. Spat, directiesecretaris bij het Philipsbedrijf, trad op als secretaris van de vereniging. Eén van de voornaamste redenen van
de oprichting was dat op deze wijze voorschotten en subsidies van de rijksoverheid
verkregen konden worden t.b.v. de huizenbouw. Toen de vereniging op 17 januari
1928 bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd, werd in de Memorie van Toelichting
op het besluit ook uitdrukkelijk gesteld, dat de vereniging enkel in het belang van
de volkshuisvesting mocht werken.
Zoals gemeld richtte Philips ook het vizier op de buurgemeenten van Eindhoven.
Eén van de grote projecten die tot stand kwam, was de bouw van de wijk Tivoli,
toen nog behorend bij de gemeente Geldrop. Hoe deze wijk tot stand is gekomen,
staat beschreven in een scriptie van de hand van Th. G. Cuypers (Tilburg, 1979).
In dit artikel willen we vooral de plannen belichten die "Thuis Best" had om een
grote woonwijk te bouwen in Veldhoven (Zeelst). Een aantal besprekingen over
deze bouwplannen, zowel in de gemeenteraad als in het college van burgemeester
en wethouders van Veldhoven, vond plaats achter gesloten deuren. Slechts in een
aantal gevallen zijn er notulen van gemaakt en dan nog vrij summier. Ook de gewone raadsnotulen en 13. en W.-notulen blinken niet uit in uitvoerigheid. Toch kan
er, samen met de gegevens welke in een aantal losse stukken vermeld staan, een
goed beeld gevormd worden, hoe een en ander in zijn werk is gegaan.
Eind 1927 bereiken de eerste signalen de gemeente Veldhoven, dat de "Eindhovense industrie" plannen zou hebben om binnen de gemeentegrenzen van Veldho-

ven woningcomplexen te stichten. In de gemeenteraad vraagt men zich af of de
gemeentelijke bouwverordening wel berekend is op uitbreidingen op grote schaal.
Burgemeester A.J. van Hoof, die ook enige geruchten in deze heeft vernomen.
onderkent de te verwachten problemen, die bij een dergelijke uitbreiding te verwachten zijn en hij acht het wel mogelijk dat er binnen afzienbare tijd een uitbreidingsplan voor de gemeente gemaakt zal moeten worden. De raad neemt vooralsnog
een afwachtende houding aan, omdat er nog geen concrete plannen bekend zijn.
Burgemeester van Hoof wacht niet af. Omdat hij met de problematiek met betrekking tot het opstellen van een uitbreidingsplan nog nooit te maken heeft gehad,
wint hij eerst informatie in bij J.J. Bergsma, redacteur van de "Gemeentegids" en
adviseur van de Vereniging van Uitgevers voor de Gemeente-administratie (VUGA)
te Voorburg. Deze verwijst hem naar de architect B. Hoogstraten te Rijswijk. Omdat hij reeds voor een aantal andere gemeenten uitbreidingsplannen had ontworpen,
is hij wel goed op de hoogte van de problematiek. Architect Hoogstraten is bereid
om naar Veldhoven te komen, om eerst de situatie ter plaatse in ogenschouw te
nemen. Alvorens hieraan gemeenschapsgeld uit te geven, besluit het college van
B. en W. op voordracht van de burgemeester om eerst bij het college van Gedeputeerde Staten te informeren of een opdracht tot het maken van een uitbreidingsplan
haar goedkeuring kan wegdragen. Omdat de geruchten van de Philips-bouwplannen
steeds sterker worden, wil wethouder van Sambeek, zolang het uitbreidingsplan
nog niet is vastgesteld, dat het college van B. en W. van de gemeenteraad volmacht
krijgt om naar eigen inzicht te handelen. De raad van Veldhoven verleent aan het
college van B. en W. deze volmacht.
De plannen van "Thuis Best" krijgen gaandeweg een meer vastomlijnd karakter.
Er worden gronden aangekocht in het Severeind in de voormalige gemeente Zeelst
(zie kaartje) en al snel wordt het duidelijk dat de woningbouwvereniging op die
lokatie enkele honderden huizen wil bouwen. Burgemeester van Hoof wendt zich
tot de Commissaris van de Koningin. Ook hij is inmiddels op de hoogte van de
bouwplannen van Philips en hij juicht het voornemen van Veldhoven om een uitbreidingsplan te laten maken van harte toe. Hij is een sterk voorstander van de
gedachte dat een gemeente in overleg met buurgemeenten bouwplannen opstelt.
Juist in deze periode wordt ook gedacht aan het opstellen van een streekplan voor
de omgeving van Eindhoven. De commissaris spoort de burgemeester dan ook aan
om zo snel mogelijk een uitbreidingsplan op te laten stellen. Hem wordt aangeraden om hiervoor geen buitenstaander in de arm te nemen, maar om de dienst Gemeentewerken van de gemeente Eindhoven hiermee te belasten. De gemeenteraad
geeft op 2 april 1928 groen licht om de opdracht aan de dienst Gemeentewerken
van Eindhoven te gunnen. Veldhoven hoopt met een door de raad vastgesteld uitbreidingsplan, uitgaande van de streekplangedachte, de bouwplannen van Philips
beter in de hand te kunnen houden, opdat geen locaties door een particuliere onderneming enkel ten eigen voordeel kan worden gekozen, zonder dat daarbij het
algemeen belang in het oog wordt gehouden. Hoewel het in de eerstvolgende jaren
niet tot een definitief uitbreidingsplan is gekomen, geeft het voornemen aan, dat
het gemeentebestuur van Veldhoven huiverig is de greep op de ontwikkeling van
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de gemeente uit handen te geven, als het bedrijfsleven zonder meer toestemming
gegeven zou worden om bepaalde plannen uit te voeren.

Waarom wil Philips speciaal in Eindhovense buurgemeenten woonwijken stichten,
terwijl er in Eindhoven zelf nog bouwterrein in overvloed is? De oplossing ligt
voor de hand: zoals iedere zakenman kijkt ook Philips naar de (financieel) gunstigste omstandigheden. De eisen die Eindhoven in haar bouwverordening stelde,
vond hij te zwaar, althans zwaarder dan in bijvoorbeeld Geldrop en Veldhoven, en
dat zou kostenverhogend werken. Vooral de eisen met betrekking tot de straataanleg en breedte van de wegen als ook de eisen die gesteld werden ten aanzien
van de aanleg van de riolering, weken sterk af van hetgeen in de bouwverordeningen
van de buurgemeenten gesteld was. Bovendien lagen de gekozen locaties ook geografisch gunstig ten opzichte van de reeds bestaande en de op korte termijn te
bouwen fabriekscomplexen. Als te zijner tijd tot annexatie van zowel Tivoli en het
Severeind door de gemeente Eindhoven (waarvoor ook al stemmen waren opgegaan) overgegaan zou worden, dan moest Eindhoven zelf die woonwijken aan haar
eisen aanpassen. Eindhoven had daarom ook getracht betrokken te worden in de
onderhandelingen over het contract Philips-Geldrop, maar dit werd niet toegestaan.
G.C. Kools, directeur van de Dienst Gemeentewerken van Eindhoven deelde desgevraagd mee "dat het contract de geest ademde dat de N.V. Philips meer zeggenschap in de openbare colleges wenste, om te worden tot een erkende macht naast
de officiële regerende colleges" (geciteerd bij Th. Cuypers). Dit alles had tot gevolg
dat de relatie tussen Eindhoven en Philips niet best was.

Inmiddels lijkt Philips haast te willen maken met de uitvoering van de bouwplannen. Op 10 april 1928 heeft een eerste onderhoud plaats tussen dr. A.F. Philips
en de burgemeester en secretaris van Veldhoven. Hierin wordt duidelijk dat het te
bouwen complex uit ongeveer 700 woningen zal bestaan. Het definitieve plan is
nog niet bekend, maar volgens Philips zal de gemeente met ongeveer 4000 inwoners worden uitgebreid. Hij wil de nieuwe werknemers vooral aantrekken uit die
gebieden, waar het economisch zeer slecht gaat, zoals de veengebieden, ZeeuwsVlaanderen en ook uit de grote steden. Omdat daar grote werkloosheid heerst,
wordt dit voornemen, volgens Philips ook door de regering gesteund. Naast de
bouw van de huizen, zullen ook de wegen en de gas- en waterleidingen in eigen
beheer worden aangelegd. Het gemeentebestuur ziet de komst van een zo groot
aantal nieuwe inwoners met grote zorg tegemoet. Een eerste berekening leert dat
het de gemeente ruim f. 28.000,— per jaar meer zal kosten, een bedrag dat met de
gewone middelen niet op te brengen zal zijn.
Omdat Philips ook voor de wegenaanleg zorg wil dragen, wordt er op 11 juni 1928
een concessie-aanvrage ingediend om in het Severeind een wegenplan ten uitvoer
te mogen brengen. De burgemeester staat zeer afwijzend tegenover toekenning van
die concessie. Navraag heeft geleerd dat Eindhoven inmiddels ook spijt heeft gekregen dat zij aan Philips toestemming heeft gegeven om in eigen beheer de wegen
aan te leggen. Van de kant van de burgemeester zal Philips trouwens toch weinig
of geen medewerking meer hoeven te verwachten. Immers tijdens de gesprekken
met dr. Philips zijn een aantal opmerkingen hem duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Philips heeft namelijk gedreigd om te trachten bij de regering gedaan
te krijgen, dat de gemeentelijke bouwverordening buiten werking gesteld wordt,
wanneer zijn plannen worden tegengehouden. Dit dreigement zet uiteraard kwaad
bloed, al kan de burgemeester niet geloven, dat de regering een dergelijke maatregel zal nemen terwille van een particuliere onderneming. In een uitvoerig schrijven
van het gemeentebestuur aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw en
aan de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid wordt de positie van de kleine
gemeente Veldhoven tegenover het Philips-concern uiteen gezet. Als de plannen op
een of andere wijze toch doorgang vinden met behulp van de regering, wil de gemeente de lastenverzwaring, die er jaarlijks voor opgebracht moet worden, afwimpelen op de rijksoverheid. Aan dr. L. Deckers, lid van de Tweede Kamer, die inmiddels zijn medewerking aan Veldhoven heeft toegezegd, wordt een afschrift van de
brief gezonden, met het verzoek om zijn invloed aan te wenden opdat het rekest
om financiële steun gunstig wordt onthaald.
In 1928 zijn er geen verdere ontwikkelingen meer, behoudens het bericht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, dat de regering pas steun kan
verlenen, als een gemeente daadwerkelijk in financiële moeilijkheden zit. Philips
laat niets meer van zich horen en richt zich geheel op Geldrop, waar eind 1928 de
onderhandelingen over de bebouwing van Tivoli wel succes opleveren en waar op
15 juni 1929 de contracten worden ondertekend.

Als de overeenkomst met Geldrop tot stand is gekomen, wordt de zaak in Veldhoven opnieuw aangezwengeld. "Thuis Best" voelt zich nu waarschijnlijk sterker
staan, omdat ook Geldrop grotendeels tegemoet is gekomen aan de door haar
gestelde eisen. Men verkijkt zich echter op de onverzettelijkheid van het Veldhovense gemeentebestuur. Om van de hele zaak af te zijn, waren in de gemeenteraad
al stemmen opgegaan om het "Severeind" door Eindhoven te laten annexeren.
Het college van Gedeputeerde Staten zou hier ook mee instemmen en ook Eindhoven was tot annexatie bereid, maar liefst onbebouwd of bebouwd met in achtneming van de Eindhovense bouweisen. Omdat een annexatie-procedure geruime
tijd in beslag zou nemen 2) en de bouwplannen eerder ten uitvoer gebracht zouden kunnen worden, vindt Veldhoven dat ook Eindhoven in de onderhandelingen
betrokken moet worden en dat er rekening gehouden moet worden met de Eindhovense bouwverordening. Philips wil hier niet van horen en wil Veldhoven het
contract dat met Geldrop was gesloten opdringen. Veldhoven verweert zich terecht
door te stellen, dat ook Veldhoven bij die onderhandelingen betrokken had moeten worden, als Thuis Best een gelijk contract met Geldrop en Veldhoven af had
willen sluiten.
Nadat nog enkele besprekingen hebben plaatsgevonden, die geen tastbaar resultaat
opleverden, worden in maart 1929 toch een tweetal ontwerp-contracten naar het
gemeentebestuur gezonden. Het ene is een contract tussen de gemeente Veldhoven
en de N.V. Philips dat voornamelijk de financiële zaken vastlegt en het andere zou
gesloten moeten worden tussen de gemeente Veldhoven en de woningbouwvereniging "Thuis Best" dat de bouw van de wijk betreft.
Behoudens een tweetal punten, die in een laat stadium in de overeenkomsten met
Geldrop zijn aangebracht, zijn ze identiek aan de contracten die met Geldrop zijn
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gesloten. Het gemeentebestuur legt ze ter beoordeling voor aan hun rechtskundig
adviseur, te weten mr. dr. L. Deckers. Hij participeert in het in Den Haag gevestigde advocatenkantoor Deckers-Kortenhorst-van de Loo en is tevens lid van de
Tweede Kamer. 3)
Nadat Deckers de overeenkomsten met een groot aantal opmerkingen had teruggestuurd, volgt er een gesprek tussen het gemeentebestuur en mr. Spat, secretaris van
de woningbouwvereniging. Al snel wordt duidelijk dat laatstgenoemde de aangebrachte wijzigingen niet accepteert en de onderhandelingen worden opnieuw afgebroken.
Nu de onderhandelingen met Veldhoven op een dood spoor beland lijken te zijn,
wendt "Thuis Best" zich tot de Ministeries van Financiën en van Arbeid, Handel en
Nijverheid. Bij de beide ministeries wordt een verzoek ingediend om een rijksvoorschot te verkrijgen voor de kosten, verbonden aan de bouw van 862 woningen, 12
winkels met 5 bovenwoningen, te stichten op terreinen in de gemeente Veldhoven.
Op 8 oktober 1929 ontvangt het gemeentebestuur van Veldhoven een afschrift van
het ministerieel besluit: het verzoek van de woningbouwvereniging wordt gehonoreerd. Onder punt 2 van het besluit wordt gesteld dat het plan uitgevoerd dient te
worden, volgens het bij het verzoek ingediende straat- en rioleringsplan. Dit betekent dat geheel voorbij wordt gegaan aan de belangen van de gemeente Veldhoven
en dat bovendien de gemeentelijke bouwverordening buiten werking wordt gesteld ten behoeve van particuliere belangen. Het buiten werking stellen van de gemeentelijke bouwverordening is wettelijk slechts in een tweetal gevallen geoorloofd: ten eerste als in de gemeente onvoldoende voorzien wordt in de volkshuisvesting en ten tweede als de gemeente niet in staat zou zijn om haar medewerking
te verlenen aan het tot stand komen van bouwplannen. Het gemeentebestuur stelt
dan ook een uitvoerig bezwaarschrift op dat op 1 november 1929 naar de beide
bovengenoemde ministeries wordt verzonden en- bovendien aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw en aan de minister van Staat. Aan beide eisen
voor het buiten werking stellen van de gemeentelijke bouwverordening wordt,
volgens het gemeentebestuur niet voldaan. In Veldhoven heerst geen woningnood,
en iedere arbeider die zich in de gemeente vestigt, kan gemakkelijk aan huisvesting
komen. Van "onvoldoende voorzien in volkshuisvesting" mag volgens het gemeentebestuur niet gesproken worden, als een onderneming uit een andere gemeente
huisvesting zoekt voor haar arbeiders in Veldhoven, terwijl in de gemeente waar de
onderneming is gevestigd, nog ruimte in overvloed is om te bouwen. Aan de tweede
eis wordt volgens het gemeentebestuur niet voldaan omdat de gemeente, hoewel
niet van harte, toch bereid was haar medewerking te verlenen, mits aan een aantal
voorwaarden zou worden voldaan. Toen deze voor "Thuis Best" onaanvaardbaar
bleken, heeft niet de gemeente maar het bestuur van de bouwverordening de onderhandelingen afgebroken. Die voorwaarden van het gemeentebestuur kwamen er op
neer dat de gemeente er in financieel opzicht geen nadelige gevolgen van zou ondervinden (bij stijging van het inwonertal met ongeveer 4000 personen, zou volgens een
bijgevoegde gespecificeerde begroting een tekort van f. 40.000,- per jaar betekenen). Bovendien trachtte het gemeentebestuur te handelen in de geest van de vooral
ook door het provinciaal bestuur gepropageerde "streekplangedachte". Vandaar dat
Veldhoven ook de gemeente Eindhoven in de besprekingen wilde betrekken, te

meer omdat het gebied waar het woningcomplex gepland is, waarschijnlijk door
Eindhoven geannexeerd zal worden. Daarom moet rekening gehouden worden met
de eisen die Eindhoven stelt op het gebied van straataanleg, riolering en de aanleg
van gas- en waterleiding.
Omdat "Thuis Best" deze voorwaarden niet aanvaardt, is het volgens het gemeentebestuur gewettigd om te stellen dat "Thuis Best" alleen in Veldhoven wil bouwen,
om aan de strengere eisen van Eindhoven te ontkomen. Hoewel de gemeente Eindhoven, zich feitelijk niet met de zaak mag bemoeien, wordt aan de directeur van de
Dienst Gemeentewerken, G.C. Kools, het bouwplan ter beoordeling gestuurd. Nadat hij zijn onaanvaardbaar heeft uitgesproken over het straten- en rioleringsplan,
richt het gemeentebestuur van Eindhoven ook een schrijven aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw, waarin de hele kwestie vanuit Eindhovens oogpunt wordt toegelicht. Het schrijven is een ware steunbetuiging aan Veldhoven.
Terwijl het gemeentebestuur van Veldhoven in haar antwoord op een verzoek van
het College van Gedeputeerde Staten, meedeelt dat het bereid is onvoorwaardelijk
en gratis het "Severeind" aan Eindhoven af te staan, dient "Thuis Best" op 15 november 1929 een aanvraag in bij het college van B. en W. om een bouwvergunning
voor genoemde 862 woningen, 4 winkels met bovenwoning en 8 winkelhuizen.
Om dezelfde redenen als in het bezwaarschrift aan de verschillende ministeries gericht, weigert het college van B. en W. de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
Hierop gaat "Thuis Best" in beroep bij de gemeenteraad. Men voert aan dat het algemeen belang er mee gediend is omdat er woon- en ook werkgelegenheid wordt
gecreëerd. Mr. van de Loo, die de plaats van dr. Deckers als juridisch adviseur heeft
overgenomen (Dr. Deckers is inmiddels Minister van Defensie geworden), stelt een
ontwerp-beschikking op het ingestelde beroep op. Hij deelt tevens mee dat de hele
kwestie onderwerp van persoonlijk gesprek is tussen de Ministers van Binnenlandse
Zaken en van Financiën. Om toch nog een poging te ondernemen om de moeilijkheden aan de onderhandelingstafel op te lossen, wordt de beslissing met de wettelijk toegestane termijn van één maand verdaagd. Op voorspraak van het Veldhovense gemeentebestuur, dringt de directeur-generaal van de Volksgezondheid,
Lietaert-Peerbolte, er bij het bestuur van "Thuis Best" op aan om met Eindhoven
tot een vergelijk te komen. Het levert geen resultaat op en op 3 april 1930 besluit
dan ook de Veldhovense gemeenteraad het beroep af te wijzen. In de overwegingen wordt gesteld dat "Thuis Best" niet duidelijk heeft kunnen maken, waarom
in het algemeen belang juist in Veldhoven een dergelijk woningcomplex gebouwd
moet worden, terwijl er in Eindhoven nog ruimte in overvloed is. Ook de raad
ontkomt niet aan de indruk dat men de strengere bouweisen van Eindhoven tracht
te omzeilen. Bovendien heeft de raad grote kritiek op het "dicteren" dat "Thuis
Best" heeft willen doen, in plaats van onderhandelen.
Het enige wat het bestuur van de woningbouwvereniging nu nog openstaat is in
beroep gaan bij de raad van State tegen het genomen raadsbesluit. Waarschijnlijk
tot haar grote verrassing, ontvangt het gemeentebestuur van Veldhoven eind mei
een brief van de burgemeester van Eindhoven, dat er een voorlopige bespreking
heeft plaatsgevonden niet het bestuur van "Thuis Best". Hierin is duidelijk geworden, dat "Thuis Best" afziet van haar plan om in het Severeind te gaan bouwen.
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Zoals gezegd, ontving Veldhoven deze mededeling via de burgemeester van Eindhoven, van het bestuur van de woningbouwvereniging wordt taal noch teken vernomen. Waarschijnlijk heeft naast de onverzettelijkheid van het gemeentebestuur,
ook de tijd Veldhoven een handje geholpen. Na medio 1930 heeft ook het Philipsconcern te maken gekregen met de gevolgen van de economische crisis en is er een
grote terugslag gekomen voor het bedrijf. Men moest werknemers ontslaan in
plaats van aantrekken, waardoor de noodzaak niet meer aanwezig was om op korte
termijn woonwijken te bouwen.
BRONNEN:
Administratief archief gemeente Veldhoven, 1921 - 1945.
voorl. inv. nrs. 2, 10, 12, 510, 565.
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NOTEN:
Volgens Messing werkte in 1930 69,3% van de beroepsbevolking van de regio
Eindhoven bij Philips.
2) De annexatie vond pas in 1971 plaats.
3) De uit Heeze afkomstige dr. Deckers is zeer goed bekend met de situatie op
het Brabantse platteland. Hij was gepromoveerd op het proefschrift: De landbouwers van de Noordbrabantse zandgrond. Als lid van de Tweede Kamer had
hij zich indertijd al geroerd tijdens de debatten over de samenvoeging van
Oerle, Zeelst en Veldhoven-Meerveldhoven. Zie Campinia no. 41, 1 1 e jrg.,
blz. 7-17).
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Gemeente Eindhoven en Veldhoven ca. 1930
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III. ARCHIVALIA AANGAANDE OUDE KEMPISCHE GILDEN
Het is ruim vier jaar geleden dat onder deze titel regelmatig artikelen opgenomen
werden in Campinia. In die jaren zijn echter geen nieuwe documenten aangaande
de Bestse en Oirschotse gilden ontdekt. Over eventuele Oerlese, Veldhovense of
Zeelster gilden bereikten ons geen berichten. Het is daarom verheugend dat ons
door de welwillende medewerking van de heer W.C.M. van Nuenen te Westerhoven
toestemming is verleend tot overname van een artikel uit het programmaboekje van
de districtsgildedag van het St. Annagilde te Westerhoven, welke op 2-3 september
1978 werd gehouden.
Het laatste artikel onder deze titel droeg het volgnummer 24. We nemen de draad
hier weer op.
Redaktie.

25. HET SINT ANNA-GILDE TE WESTERHOVEN
Een van de eerste vragen rond de geschiedenis van een gilde is: wanneer is het opgericht? In 1824 beantwoordt Antony van Galen, de oud-secretaris van de dingbank
Bergeyk, en als zodanig kennishebbende van de oudste stukken uit deze omgeving,
in zijn hoedanigheid van Schout van Westerhoven, een verzoek om inlichtingen
door het provinciaal bestuur over voormaals bestaan hebbende schutterijen van de
gemeente Westerhoven. Hij schrijft dan dat de bestaan hebbende en nog bestaande
schutterij is genaamd „de gilde van St. Anna" en verder: „Derzelve instelling is van
ouds tijden door de Hertogen van Brabant begunstigd."
Op de vraag wat de eventuele werkzaamheden van een dergelijke cooperatie nog
zijn, antwoordt hij: „Het schieten van den Papegay of vogel, het mede ter aarde
bestellen van overleden gildebroeders en het bijwonen der Lijkdiensten."
Bij het opmaken van een nieuw reglement in 1841 geeft P.N. Panken, toen waarnemend hoofdonderwijzer der openbare lagere school te Westerhoven en de latere
geschiedvorser van onze streek, als aanhef voor het reglement dat het St. Anna-gilde
"reeds over eenige eeuwen is opgerigt". Tevens vermeldt hij dat het in het midden
van de I7e eeuw in verval is geraakt en in 1760 "opnieuw werd tot stand gebragt".
Dit sluit heel goed aan bij het verhaal van J .A. Jolles in zijn boek over de ;Schuttersgilden van Noord-Brabant', waar hij bij Diessen een verslag aanhaalt van de
krijgsverrichtingen van het leger van de koning van Frankrijk in 1702. Daar wordt
beschreven dat het Franse leger de 10e augustus 1702 in Riethoven, Westerhoven,
Bergeyk en Steensel was en de elfde augustus te Diessen waar ze de kerk plunderden, het zilverwerk der beiden gilden, het doodskleed en de trom meenamen. Men
kan gerust aannemen dat datgene wat in Diessen gebeurde ook in de eerder genoemde plaatsen is gebeurd.
Dat een gilde in zo'n tijd in verval is geraakt is begrijpelijk. Ofschoon dit bij het

St. Sebastiaangilde in Diessen niet het geval was, die waren er in 1715 weer aardig
bovenop. Dat het St. Annagilde te Westerhoven er in 1760 weer bovenop is gekomen blijkt uit het nog aanwezige zilver.
Een uit 1761 daterend schild, 15 dm. hoog en 11 dm. breed, voorstellende St. Anna
met de H. Maria heeft als tekst: „Dese schilt vereert door de vrouwen van de gult
van St. Anna tot Westerhoven". Ook de grote halfplatte, ongekroonde vogel,
staande op een takje waaraan een oog en de twee sikkels van `Capiteyn' en `Vaendrick' dateren waarschijnlijk van die tijd. Het gilde blijft dan zeer actief tot goed
1840 getuige de zeer goed aansluitende reeks van geschonken koningszilver:
1765 Geijsbert Goossens en Johanna zijn huijsvrouw
1767 Francis Goossens en Maricatarina Vissers zijn huijsvrouw
1777 Willem Albertus Bots
1782 Wilhelmus Marthinus Bots
1787 Pieters Schellens en zijn huijsvrouw
1791 Martinus Gielens
1801 Michiel Bosman
1808 Theodorus Verbeek
1814 Godefridus Bots
1814 Andreas Moors
1819 Andris Moors
1829 Cornelis van Velsen
1830 Jacobus Kuijlaars
1839 P.J. Kuijlaars
Zoals al eerder vermeld werd in 1841 op basis van het reglement van 1760 een vernieuwd reglement geschreven door de toenmalige waarnemend hoofdonderwijzer
P.N. Panken op verzoek van Theodorus Aarts, hoofdman, Michaël Bosmans, vaandrig, en Adries Moors en Jacobus Kuilaars, dekens van het St. Annagilde.
Het origineel door P.N. Panken in een schrift geschreven reglement is nog in het
archief van het St. Annagilde aanwezig en luidt als volgt:
REGLEMENT
Van de Gilde of het Broederschap van de H. Moeder Anna te Westerhoven, waarna
zich de Broeders en Zusters, willen en zullen voegen.
Artikel 1
In deze Gilde of Broederschap mogen aangenomen worden, alle eerlijke personen,
gegoed en geërfd en vaste woning houdende te Westerhoven of zoo het anders bij
den Hoofdman, Vaandrig en Dekens zal goedgevonden worden.
Artikel 2
Ieder persoon die in deze Gilde of Broederschap begeert aangenomen te worden
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Artikel 3
Wanneer iemand van de Broeders of Zusters is komen te sterven, zullen alle Broeders gehouden wezen op derzelver begrafenis te compareren, waartoe zij van den
tamboer of iemand anders zullen gebeden worden, teneinde het doode lichaam naar
het kerkhof te vergezelschappen en voor de ziel te bidden, waarin niemand zal
geëxcuseerd zijn, alle diegene, welke op dien dag, zaken te verrigten hebben, die
presserende waren, als ook die daags te voren zijn van huis gegaan, zoodat zij den
voorgaande nacht, buiten ons Dorp hebben geslapen, alsmede die door ziekte of
ongesteldheid verhinderd zouden zijn, dewelke alsdan kunnen volstaan, met een
ander in hunne plaats te zenden mits zij daartoe aan den Hoofdman, Vandrick en
Dekens permissie zullen gevraagd hebben. Alle andere, die gene van genoemde
beletselen hebben, zijn gehouden, precies op de gestelde uur en tijd aan het sterfhuis te wezen, of ten minste, als het lichaam, door de geburen uit het huis wordt
gedragen, alle die later komen, of die in het geheel niet verschijnen verbeuren
6 stuivers (later gewijzigd in 1 gulden).
Artikel 4
De Hoofdman en Vaandrig voor en de dekens in het midden, zullen met de andere
Broeders gemanierd het lijk, voor de vrienden van den overledene volgen, biddende
voor de ziel, gelijk Broeders en Zusters betaamt, denkende, dat de dood aan ieder
van ons eens zal overkomen, daarom wordt, naar het kerkhof gaande en wederkeerende, wel bijzonderlijk verboden tegen elkander te spreken, ook zijn de Broeders
gehouden de lijkmis bij te wonen, beide op poene van 6 stuivers (later gewijzigd
in 1 gulden).
Artikel 5
Wanneer het ligchaam gezonken is, zullen de Dekens 2 of 3 schuppen aarde op de
kist schieten, daarna zullen de geburen verder begraven. Voor deze bijwoning of
vergezelschapping zullen de naaste vrienden van den overledenen broeder of zuster aan de Gilde of het Broederschap 2 Gulden betalen (later is hieraan toegevoegd:
bij de overlijding bij gebreken van dien worden zij uit de gild geschrapt).
Artikel 6
Indien de Gulde-Misse voor eenen Broeder of Zuster geschieden zal zullen alle Broeders, of iemand in hunne plaats gehouden zijn, de geheele Mis te komen hooren en
voor de ziel van den overledenen Broeder of Zuster te bidden, op poene van 6 stuivers. Die na het Evangelie komen, verbeuren alsmede 6 stuivers.
Artikel 7
Insgelijks zijn de Broeders verbonden, de Hoogmis, die voor de levende en doode
Broeders en Zusters van deze Gilde op H.-Sacramentsdag geschieden zal bij te wonen, alsook op den Feestdag van onzen H. Moeder Anna op poene van 6 stuivers
(hieraan is later toegevoegd: en op den bestemden tijd van de hoofdtij aan de gulde-
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Artikel 8
Wanneer de Broeders en Zusters vergaderd zijn, zal men elkander noemen Broeder
of Zuster of niet derzelver eerlijkste namen, op poene van 6 stuivers.
Artikel 9
Zoo iemand elkander heet liegen, zal verbeuren 6 stuivers.
Artikel 10
Ingeval iemand komt te stoten of te slaan, zal verbeuren 12 stuivers.
Artikel 11
Doch indien zij vegtenderhand, op wat manier het zoude wezen, komen te kwetsen,
zodanig, dat er bloed wordt vergoten, zullen verbeuren f. 2:10 s.
Artikel 12
Op deze vreedzame vergadering, zal zich buitendien, een ieder voor gulzigheid en
overdaad te wachten hebben, alsmede van ontstichtende woorden te spreken, of
eenige ongeregelde manieren te hebben, op eene boete van 6 stuivers.
Artikel 13
Indien iemand verkiest, zich met een ander spel, eerlijk te vermaken, is gehouden,
daartoe bevorens, aan den Hoofdman, Vandrick of Dekens permissie te vragen,
op poene van 6 stuivers.
Artikel 14
Niemand zal op deze vergadering kinderen mogen brengen, als zuigelingen (later
bijgevoegd: of groter laten drinken) op verbeurte van 6 stuivers. (Dit hele artikel
is later doorgehaald).
Artikel 15
Wanneer de Broeders en Zusters vergaderd zullen wezen, zijn zij verpligt met zonneondergang, of als de tamboer taptoe zal slaan, naar huis te gaan, die hieraan weigert
te voldoen verbeurt 6 stuivers.
Artikel 16
De vervallene poenen of boeten, zullen aan de Gilde of Broederschap behooren.
Artikel 17
Indien iemand van deze voorschrevene artikelen komt te misbruiken en poene of
boete daartoe staande, niet gewilliglijk betaalt, zal als een inobedient of wederspanneling uit de kamer of het huis gestoten, en zijn naam uit het Broederschap of Gil-
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de, tot een schandaal uitgeschrapt worden, in de welke hij nooit meer zal mogen
komen of aangenomen worden.

Over het in eigendom verkrijgen van grond vertellen ons de archiefstukken van het
gilde nogal wat.
Het oudste stuk is van 26 juli 1801 (feestdag van St. Anna), waaruit blijkt dat de
schutsboom staat op grond van de kinderen Alb. Bots en belend is door de grond
van Jan Anthonisse. Deze laatste verklaart het volgende:
„Ik ondergetekende vergun en staan toe dat de gilde van St. Anna te Westerhoven
vrij en onverhindert ten alle tijden den trek om den schutsboom moet houden dat
is te zeggen als zij somtijs verder quamen als op den grond van de kinder Alb. Bots.
Westerhoven den 26 July 1801 geb.: Jan Antonisse."
o De eerste grondaankoop betreft dan een perceel weiland in de Hoevenbeemd,
waar thans de vroegere jongensschool staat, groot 2 loop en 4 roede. Oostelijk
belend door Petronella Deene, westelijk door de verkoper Lourens Brouwers,
zuidelijk door Willem Bots en noordelijk door de straat. Deze koop is geschied
op 30 september en 8 oktober 1801 en de grond was te aanvaarden op nieuwjaarsdag 1802. De prijs bedroeg f. 306, . Van deze transactie heeft het gilde
de volgende archiefstukken: 1. de verkoopcondities met proces-verbaal der verkoop; 2. akte van transport d.d. 17 oktober 1801; 3. akte tot securiteit, d.i. een
akte waarbij de verkoper de koper vrijwaart voor eventueel op deze grond nog
te betalen cijns, waarbij met name genoemd wordt het "chijnsboek van den Abt
van St. Jacob tot Luijk"; 4. een akte voor een geldlening van f. 300,— aangegaan
bij de kinderen Albert Bots om de grond te kunnen betalen, gedateerd 21 oktober 1801.
Uit dit laatste stuk blijkt dat toen hoofdman was Willem Mart Bots, vaardrig
Willem Alb. Bots, koning Mighiel Bosmans en dekens Martinus Gielens en Arnoldus Aarts. Deze geldlening is afgelost op: 9 aug. 1807 f. 100, - ; 1 aug. 1813
f. 50,—; 18 okt. 1818 f. 100, ; 29 juli 1820 f. 50,—; terwijl prompt ieder jaar
4% rente over het openstaande is betaald.
o Op 13 en 20 januari 1803 wordt wederom een stuk grond gekocht en wel van
Willem Bots, wat gelegen is in de Boelebeemd, groot 1 loopense en 38 roeden,
belend oostelijk door de kinderen Francis Evers, westelijk en zuidelijk door het
gemeente Broek en noordelijk door Jacobus Bots. Betaling van deze koopsom
mocht geschieden in drie termijnen, nl. 1 oktober 1803, 1 oktober 1804 en
1 oktober 1805. Van deze transactie heeft het gilde: 1. de condities van verkoop
met proces-verbaal; 2. de akte van transport.
Op deze laatste is de afbetaling aangetekend, welke als volgt is verlopen: 22 aug.
1803 f. 51,- ; 29 juli 1804 f. 63,—; 4 aug. 1805 f. 13,—; 23 sept. 1805 f. 26,—;
totaal f. 153,—.
o Een derde perceel grond is nog gekocht op 20 januari 1808 van Marte Peter
Jacobs. Dit perceel was gelegen in de Crommenhurk en was 'omtrent 1 loopense'
groot. Het werd belend: oostelijk door Jacobus Adriaans, westelijk door de verkoper, zuidelijk door de gemeente en noordelijk door de Rénier. De koopprijs
bedroeg f. 57,50. Van deze transactie heeft het gilde alleen een akte van transport.
o In tegenstelling met de grond van de eerste koop waren de twee laatste percelen
zogenaamde vrije gronden en hadden niet tot een 'leen' behoord, vandaar dat
hierbij geen akte van securiteit is opgemaakt die vrijwaring moest geven tegen

Artikel 18
De Broeders en Zusters zijn gehouden, aan alle orders en bevelen die de Hoofdman,
Vaandrig en Dekens zullen geven, met alle eerbied, zonder murmureren of tegenspreken, te gehoorzamen (later is hieraan toegevoegd: op boete van 12 st.).
Artikel 19
Nog is er geordonneerd, dat men nooit een koning, naar huis mag leiden, doch wel
uithalen op St. Anna-dag, op de uur, welke Hoofdman, Vaandrig en Dekens, daartoe zullen bestemmen.
Artikel 20
Ieder Gilde-Broeder is verbonden, wanneer de koningsvogel geschoten wordt, aan
den tamboer te geven 1 stuiver.
In 1855 is daar aan toegevoegd:
Artikel 21
Die Gilde-Broeders die buiten de gemeente wonen en jaarlijks niet compareren op
St. Annadag verbeuren 6 stuivers en in het volgende jaar komen bij betalen en in
drie agtereenvolgende jaren niet compareeren uit de Gilde als Broeder doorgeschrapt.
Artikel 22
Indien een Lijk van het sterfhuis naar het kerkhof wordt gedragen is iederen Broeder die er voor bekwaam is malkanderen te ondersteunen om te dragen of zullen
door iemand van de overigheid bij naamen opgeroepen worden hieraan onwillig
zijnde 6 st. boeten. Als men het Lijk te vergezellen en ter aarden te bestellen zoo
lang den Rouw weer in de Kerk gaat of 6 st. boeten.
Artikel 23
Ieder persoon in de gild in leven zijnde namelijk de mans of bij overlijding van dien
zijn ook de weduwe jaarlijks verpligt een kar mest te verleenen of die geen buiten
bedrijf zijnde 8 stuivers betaalen.
(Deze drie aanvullende artikelen zijn niet van de hand van P.N. Panken. Red.)
Tot zo ver het reglement van 1841 en de aanvulling uit 1855. Een afschrift van dit
reglement van kort na 1855 bevindt zich in het archief van de parochie van Westerhoven.
Wat het laatste artikel betreft moet worden opgemerkt dat deze mest gebruikt werd
op de gronden eigendom van het gilde. De opbrengst van de vruchten van dit land
plus de eventuele boetes waren de inkomsten van het gilde. Toen de gronden verkocht waren is de betaling van de contributie ingevoerd.
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mogelijke nabetaling van leenrege of `chijns'. Het eerste perceel had vroeger
kennelijk behoord tot het leen van de Abdij van St. Jacob te Luik, die vele gronden in deze omgeving bezat (vandaar de `Abtshuysinge' van deze abdij te Bergeyk).
Mogelijk dat de familie Moors ook wat te maken heeft gehad met deze abdij.
Anders is voorlopig niet te verklaren waarom op het koningszilver van 1819
vermeld wordt: "Andris Moors, koning van ST. JACOB en ST. ANNA gilt te
Westerhoven".
Al deze gronden zijn vóór 1930 verkocht en het geld is op een bankboekje vastgezet.

een zilveren kapiteinsspies met twee belletjes;
twee dekensstokken met zilveren knop;
acht vendels met stokken;
costuums voor vendeliers en tambours;
twee bazuinen;
een oud, afgekeurd geweer en een nieuwe flobert-buks;
twee gildetrommen met houten ketel, in gemeenschappelijk bezit met de fanfare;
twee gildetrommen met koperen ketel;
een baarkleed wat vroeger ook dikwijls werd verhuurd; en
een ijzeren rouwpiek voor de kapitein.
Deze zwart-ijzeren piek heeft aan weerszijde op het blad een wapen met twee
gaande leeuwen of luipaarden. De herkomst is helaas niet bekend, want die zou
mogelijk iets kunnen vertellen over de versiering met dit wapen. In de stok heeft
P.J. Gevers zijn initialen P.G. gesneden.

Van circa 1850 tot circa 1950 is er zeer weinig bekend over het gilde. Het moet al
die tijd wel hebben gefunctioneerd maar het eerste koningsschild komt pas weer
in 1972. Op een archieffoto t.g.v. het 60-jarige lidmaatschap van de toenmalige
kapitein P.J. Gevers (Peerke) staan 29 leden, waarvan 4 vendeliers en 2 jeugdige
tamboers met gildetrommen. Wel werd het gilde nog vereerd met een schild van
W. Lathouwers, kapitein van 1956 - 1961, en een schild van F. Smolders, kapitein
in 1961, en in 1976 van P. Moors, deken.
Het koningsschieten gebeurt nog om de vier jaar, dit was vroeger om de vijf jaar.
Het teren is nog als vroeger. Op de eerste maandag van juli is er 's avonds een H.Mis
voor de overleden broeders en zusters. Na de H. Mis wordt in het gildehuis nog wat
gebruikt. De volgende dag is er 's morgens een speciale H. Mis voor het gilde, waarbij de leden in gildekleding aanwezig zijn. Na de H. Mis vindt een hernieuwing van
de eed van trouw aan het kerkelijk gezag plaats. Daarna worden eventueel nieuwe
leden voor het gildehuis ingewijd door drie maal het vaandel over hen te zwaaien.
Dan volgt een gezellig samenzijn in het gildehuis van gildebroeders en gildezusters
met 's avonds een brabantse koffietafel. De zaterdag vóór het teren gaat volgens
oud gebruik de overheid het bier keuren (niet meer dan drie glazen de man) op kosten van de kas.
Andere activiteiten zijn het deelnemen aan het jaarlijkse feest van de koningsgildedag en van de districtsgildedag en diverse demonstraties in samenwerking met federatie en/of kring. Tevens wordt jaarlijks deelgenomen aan de plaatselijke festiviteiten van Koninginnedag, waarbij ook de eed van trouw wordt vernieuwd aan het
wereldlijk gezag.
Als bijzondere activiteiten kunnen nog worden vermeld de deelname in 1973 aan
de districtstentoonstelling van Zuid te Valkenswaard en de tentoonstelling in
1976 in het gemeentehuis van Westerhoven van eigen gilde-attributen in samenwerking met het provinciaal museum en de reizende tentoonstelling van brabants
gildezilver van dit museum.
Behalve het hiervoor genoemde zilver bezit het gilde een oud gildevaandel van
blauwe zijde met rode randen, geborduurd en beschilderd met St. Anna-Maria binnen een stralenkrans, alsmede een nieuw gilde-vaandel uit 1963, vervaardigd door
de zusters Clarissen te Eindhoven. Verdere bezittingen zijn:

Voor eventuele aanvullende gegevens omtrent haar geschiedenis en haar bezit houdt
het St. Annagilde te Westerhoven zich gaarne aanbevolen.
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I V.

A. Zoenen wegens doodslag, nrs. 31 - 34.
door J. Lijten m.m.v. L. v.d. Mierden voor de transscripties
Deze keer een klein doch gevarieerd menu. Het eerste zoen-accoord is de neerslag
van een huwelijksdrama in Turnhout, waarvan het slachtoffer duidelijk van Oirschotse afkomst is. Het tweede en vierde accoord betreffen interne Oirschotse zaken, terwijl het derde samenhangt met een moord van tien jaar geleden, die al gezoend is in nr. 25. Op het gebied van mede-schuldig-zijn had men eeuwen geleden
misschien een iets andere opvatting dan nu. Bij de volgende publikatie zal dit wel
iets beter uit de verf komen. We hebben ons nu beperkt tot vier zoen-accoorden,
omdat het eerstvolgende een zeer ingewikkelde zaak is. Rond één moord worden
drie zoen-accoorden gesloten. Een voor ons gelukkige omstandigheid daarbij is,
dat er over deze zaak verschillende getuigenverklaringen beschikbaar zijn, waardoor we de feitelijke gebeurtenissen vrijwel volledig kunnen reconstrueren. Wij hopen, dat de daarvoor speciaal gereserveerde publicatie in het volgende nummer een
merkelijke verheldering kan brengen in ons inzicht in de opvattingen van vervlogen
tijden.
nr. 31.

1526 november 23.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP KATALYN JAN DIRCX VAN OSTAEDEN
TE TURNHOUT
R.A.N.B., R.A. nr. 130, Oirschots schepenprotocol van 1526, fol. LXXXVII.
SAMENVATTING.
Slachtoffer: Katalyn Jan Dircx van Ostaeden, vrouw van Dirck Geraert Michielssoen
Dirck Geraert Michielssoen, haar man
Dader:
Zoen-commissie
namens het slachtoffer: Thomas van den Snepschoet, priester
Thomas Gielissoen
Jacob Andriessoen
namens de dader:
Lambrecht Artssoen
Uitspraak
A. Verzoening: uitgesproken aan het einde. Bovendien is de instemming van beide
partijen nog gememoreerd aan het slot van de akte.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 50 gulden, te betalen binnen twee jaar met rente of binnen
één jaar zonder rente aan de kerkmeesters en te besteden in
kerk van Oirschot met name aan de mis t.e.v. het Hoogwaar-

digste op donderdag.
kosten: 12 Rijnsgulden voor de uitvaart te betalen vóór Driekoningen.
alle kosten van het zoen-accoord direct te betalen.
c. extra-bepaling: De dader moet het beste kleed van Katalyn aan haar
familie overdragen of daarvoor 6 Rijnsgulden betalen.
Alle goederen in Oirschot, die aan het slachtoffer zouden toekomen, moet de dader afstaan aan haar broer
Jan.
2. geestelijke genoegdoening
a. het zoengeld moet besteed worden aan zielmissen
c. een bedevaart wordt niet opgelegd
d. twee kaarsen in de kerk te Oirschot.
3. schulderkenning
a. vergiffenis vragen komt niet ter sprake
b. wijken : verbanning voor eeuwig uit Oirschot
wijken op wegen en in herbergen als gewoon
b.

AFWIKKELING.
Bij de zoenakte is aangetekend de borgstelling door Laureys Geraertssoen, waarschijnlijk een broer van de dader. Verder is niets gevonden over afwikkeling, wat
ook nauwelijks verwacht kon worden.
COMMENTAAR.
Uit de summiere gegevens, die ons ter beschikking staan, mogen we wel afleiden,
dat het slachtoffer, stammend uit een echte Oirschotse familie, na haar huwelijk
in Turnhout woonde met haar man, die vermoedelijk daar vandaan was. De moord
is in Turnhout gebeurd, maar van de achtergronden van dit echtelijk drama zijn
we niet op de hoogte en het heeft weinig zin, ons met gissingen bezig te houden.
Er is geen sprake van kinderen; de vader van het slachtoffer leeft nog, al treedt hij
zelf niet op bij het sluiten van het zoen-accoord; blijkbaar heeft het slachtoffer
nog geen uitzet gehad, want er wordt slechts gesproken over hetgeen haar zou
toekomen uit de later te verdelen erfenis: dit alles doet ons veronderstellen, dat
het echtpaar nog niet zolang gehuwd was. Uit het geheel van de sfeer komt een
lichte neiging bij ons op, om te veronderstellen, dat de familie van Ostade niet zo
gelukkig was geweest met dit huwelijk.
De situatie van een man, die zijn vrouw heeft gedood is natuurlijk zeer uitzonderlijk. De gebruikelijke regels, die bij een zoen-accoord gevolgd werden, lijken ons
nauwelijks toepasbaar. Toch staan ook hier duidelijk twee families tegenover elkaar, die verzoend moeten worden. Wanneer er kinderen waren geweest, zou de
regeling enorm ingewikkeld geworden zijn. Nu worden de moeilijkheden ons inziens soepel opgelost. Het blijft opmerkelijk, dat de zaak in Oirschot wordt geregeld en dat de dader zelf verschijnt, om zijn vonnis - zo mogen we het hier wel
noemen - te aanhoren. De bepalingen lijken tot aan de uiterste grenzen van de
financiële draagkracht van de wel niet welgestelde dader te gaan.
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De arbiters.
Geen der arbiters is nog als zodanig opgetreden. De eerste, Thomas van de Snepschoet, is echter als priester speurbaar in de schepenprotocollen van 1507 tot
1540. 1) De tweede arbiter van het slachtoffer, Thomas Gielissoen, is vermoedelijk zeer oud geweest en zal als een wijs man gekozen zijn. Hij was van 1500 tot
1512 regelmatig om de drie jaar schepen geweest. De arbiters van de dader zijn
onbekend. Vermoedelijk waren zij uit Turnhout.

Zoen-commissie
namens het slachtoffer : Henrick Goyartssoen
Philips van Herzei
Goessen Claeus Schepens, zittend schepen
Willem van Petershem, priester
namens de dader :
Dirck Corstiaenssoen van den Velde
Henrick J anszoen van der Lulsdonck

De bepalingen.
Bij het vaststellen der voorwaarden is klaarblijkelijk uitgegaan van twee beginselen: De dader dient alle onkosten te betalen; en: De dader mag geen enkel financieel voordeel hebben van zijn daad. Alles wat van de familie van het slachtoffer
afkomstig was, moest terugkomen aan haar - vermoedelijk enige - broer Jan.
Een moeilijkheid was de formulering van het zoengeld. Zoengeld komt toe aan de
naaste verwanten van het slachtoffer, maar dat zou op de eerste plaats haar man
zijn. Toch werd gekozen voor "zoengeld", dat dan echter besteed moet worden
aan zielmissen.
Het slachtoffer zal natuurlijk begraven zijn in Turnhout, maar ook in Oirschot
diende een uitvaartdienst te geschieden, uiteraard op kosten van de dader. Van een
bedevaart is geen sprake en ook niet van vergiffenis vragen. De verbanning uit
Oirschot is voor eeuwig. Wel mocht hij erdoor reizen, maar dan blijkbaar geen herberg binnengaan, want er wordt bepaald, dat hij alleen staande voor de herberg
iets mag drinken. Misschien was hij handelsman en heeft hij zo ook zijn vrouw leren kennen.

Uitspraak.
A. Verzoening uitgesproken aan het eind van de akte.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld : 26 gulden in 3 termijnen
2. geestelijke genoegdoening
a. "een cloestergewinne" te betalen met 30 stuivers
c. bedevaarten :Trier
) afkoopbaar met twee Rijnsgulden
Wilsenaken )
d. 2 kaarsen in de kerk
f. een stenen kruis plaatsen op het graf
3. schulderkenning
a. voetval in de kerk op zondag na Pinksteren
b. wijken : verbanning : 7 jaar uit Oirschot
eeuwig uit Vessem en Diessen
Na de 7 jaar verbanning mag hij in Oirschot
alleen wonen ten oosten van de Lopende straat.
wijken op wegen en in herbergen als gewoon

NOTEN.
1)

2)

De eerste keer komt hij voor in het protocol van 1507, fol. XV, de laatste keer
in het protocol van 1540, fol. LXXVv°, waar hij als ongeveer 65-jarige getuigenis aflegt. Enkele malen wordt hij kapelaan genoemd. Prot. 1527, fol. XLIII,
1532, fol. LXXVIII en 1534, fol. XXXII. Hij is ook kerkmeester geweest.
Prot. 1508A, fol. XXVI en 1509A, fol. XLVIII. Aanvankelijk was het rector
van het eerste-mis-altaar, prot. 1524, fol. XLv°, later van het altaar van O.L.
Vrouw der tweede fundatie, prot. 1529, fol. CVI. Op 7 februari 1541 blijkt
hij overleden te zijn. Prot. 1541, fol. XXV.
Zie de titelbladzijden der schepenprotocollen van die jaren.

AFWIKKELING.
In het schepenprotocol van 1528, fol. LXXV is een kwitantie opgenomen gedateerd
17 mei en afgegeven door de broer van het slachtoffer Gielis Peter Gielis Snellen
voor afdoening van alle verplichtingen behalve de bedevaart naar Trier, waarvoor
wegens oorlogsomstandigheden uitstel wordt verleend. Op 30 juli 1531 is deze bedevaart naar Trier ook volbracht, zoals blijkt uit een kwitantie daarvoor in het schepenprotocol van dat jaar (R.A.N.B., R.A., nr. 131) fol. LXv°.
COMMENTAAR.

nr. 32.

1527 mei 30.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP WOUTER PETER GIELIS SNELLEN
R.A.N.B., R.A. nr. 130, Oirschots schepenprotocol van 1527, fol. LXVIII.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Wouter Peter Gielis Snellen
Dader :
Gerard Goyardtssoen van Buel

De betrokken personen.
Zowel dader, slachtoffer als arbiter zijn allen uit Oirschot. De persoon van de dader
is wel niet nader te preciseren, maar zijn familienaam is in deze tijd bekend in Oirschot. Het slachtoffer is een zoon van Peter Gielis Snellen, die arbiter was in zoen
nr. 15.
Van de arbiters is Willem van Petershem reeds meermalen als zodanig voorgekomen. 3) Dirck Corstiaens van den Velde kwam ook reeds voor in een zoen-accoord
en was schepen. 4) Ook de andere arbiters zijn allen bekend als schepenen. 5)
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-190De bepalingen.
Enkele zaken dienen te worden opgemerkt.
Het "cloestergewinne" moet betaald worden met 30 stuivers en kan dus nooit de
oude betekenis hebben van 350 zielmissen, ook niet de latere van 100 zielmissen.
Wij zullen eerder moeten denken aan een dertigste, zoals wij dat nog gekend hebben.
De bedevaarten kunnen worden afgekocht voor het ons inziens lage bedrag van 2
Rijnsgulden. Toch blijkt uit de afwikkeling, dat althans de bedevaart naar Trier
metterdaad werd volbracht. Wat wij zien als een gering bedrag, zal dus voor de dader een belangrijke som geweest zijn.
Bij de bepaling over de verbanning na de eerste 7 jaar figureert de Lopende straat
(de oude Romeinse heerweg door Straten) weer duidelijk als een territoriale middendeling van Oirschot in een oostelijke en een westelijke helft. 6)
NOTEN.
3)
4)
5)

6)

Willem van Petershem was arbiter bij de zoenen nrs. 18, 19, 20, 22, 23, 25,
26, 29 en 30.
Als arbiter in de commutatie-commissie van zoen nr. 16. Hij was schepen in
1509, 1514, 1518, 1521, 1526 en zou het nog worden in 1529.
Henrick Goyaertssoen was schepen in 1519, 1522 en 1525. Philips van Herzel
in 1523. Goessen Claeus Schepens was zittend schepen, hij was reeds schepen
in 1524 en zou regelmatig om de drie jaar terugkeren tot 1548. Hendrick
J anszoon van der Lulsdonck, bijgenaamd Hein de Verwer, was schepen in
1510, 1513 en 1524. Zie de schepenprotocollen der betreffende jaren.
Zie: W. Knippenberg, Romeinse wegen in Noord-Brabant, in: Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, deel EL Oisterwijk 1961, blz. 31 - 85.

3.

a. zoengeld : 15 Karolusgulden (is 30 zoengulden) te !-etalen met Pinksteren
schulderkenning
b. wijken op wegen en in herbergen als gewoon.

AFWIKKELING.
Hierover is niets gevonden.
COMMENTAAR.
Het is voor ons vreemd, dat een zaak van 10 jaar geleden, waarover een zoen-accoord is gesloten (nr. 25), nu nog voor den dag komt. In het accoord wordt toegegeven, dat de mededader "nyet zeer groetelyc schuldich en was". Elke, hoe geringe
betrokkenheid ook schijnt echter in de opvatting van die tijd "gezoend" te moeten
worden. Er schijnt wel een soort "volksonderzoek" in het spel geweest te zijn, dat
resulteerde in een "gemeyn faem". Dieper hierop ingaan zou slechts op gissing
berusten. Wij zullen met een vraagteken tevreden moeten zijn.

nr. 34.

1531 maart 29.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP Mr. JAN ARDT GOYWERTSSOEN
R.A.N.B., R.A. nr. 131, Oirschots schepenprotocol van 1531, fol. XXXVI.
Gepubliceerd door A. v. Sasse v. Ysselt in Taxandria, jrg. VIII (1901), blz. 258 261.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Mr. Jan Ardt Goywertssoen
Marten Jan Willemssoen van Aelst
Dader :

nr. 33.

1529 maart 30.

ZOEN-ACCOORD VOOR MEDE-SCHULD AAN MOORD OP JAN DIRCKS
BRESSERS
R.A.N.B., R.A. nr. 130, Oirschots schepenprotocol van 1529, fol. XLV.
SAMENVATTING.
Slachtoffer: Jan Dircks Bressers, vermoord in 1519
mededader: Goessen Pauwels Oppers
Er is geen sprake van een zoen-commissie en dus ook niet van een uitspraak, maar
van een contract tussen twee partijen, zij het wel "met bywesen ende tusschenspreken van sommige goeden mannen ende vrienden". De broer van het slachtoffer als voogd over diens minderjarige kinderen scheldt de mededader zijn schuld
kwijt onder de volgende voorwaarden.
Voorwaarden.
1. materiële vergoeding

Zoen-commissie
namens het slachtoffer: Dirck Hermans
Cornelis Smeeds
Dirck van Aelst
Willem van Petershem, priester
namens de dader:
Jan van Herzel, priester
Adriaen Vos
Uitspraak.
A. Verzoening uitgesproken aan het eind met aantekening van belofte om de zoen
te onderhouden door partijen.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld : 50 gulden + 16 gulden ter afkoop van de bedevaart naar
Rome = 66 gulden in 3 termijnen
2. geestelijke genoegdoening
a. 3 "cloestergewinnen"
1 dertigste
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- 192 c. bedevaart : Rome, afkoopbaar met 16 zoengulden
d. 2 kaarsen in de kerk
3. schulderkenning
a. voetval met uitdrukkelijk vergiffenis vragen aan de familie
b. wijken: verbanning uit Kerkhof voor 4 jaar
wijken op wegen en in herbergen als gewoon
AFWIKKELING.
In de akte is opgenomen een borgstelling voor de financiële verplichtingen door
verschillende personen. Na de akte is aangetekend een garantieverklaring van de
dader voor de borgen.
Een kwitantie voor algehele afdoening werd gevonden in het protocol van 1535
(R.A.N.B., R.A. nr. 132) op 19 maart, fol. XLIa.
COMMENTAAR.
Zowel slachtoffer als dader hebben waarschijnlijk in het centrum van Oirschot gewoond en behoorden wel tot de min of meer welgestelden. Het slachtoffer had
blijkbaar aan de universiteit gestudeerd. Toch hoorden hun families niet tot de
regentenkringen.
De arbiters.
De drie arbiters voor het slachtoffer zijn we nog nooit als zodanig tegengekomen.
Over Dirck Hermans en Dirck van Aelst hebben we verder geen gegevens. Cornelis
Smeeds is een zeer bekende persoon geweest in Oirschot. Rond 1488 begon hij op
te treden als secretaris naast de waarschijnlijk gebrekkig wordende Henrick van
Esch. 7) In 1493 werd hij secretaris genoemd en functioneerde alleen als zodanig. 8) In 1509 kreeg hij Jaspar van Esch naast zich als tweede secretaris. 9) Er
moeten moeilijkheden geweest zijn rond deze functie, maar het is nog niet duidelijk welke. Cornelis Smeeds bleef tot 1520 secretaris, daarna wordt de situatie
rond hem duister. Er komen nog wel enkele akten van zijn hand voor, maar die
heeft hij opgesteld in zijn kwaliteit als notaris. 10) Hij was lange tijd provisor van
het Sint-Joris-gasthuis van ca. 1492 - 1538. 11)
Van de arbiters van de dader hebben we Willem van Petershem reeds dikwijls ontmoet. 12) Hij was priester gewijd in 1483. 13) Hij was 1-1. Geestmeester rond
1500 14) en rector van het altaar der H. Drievuldigheid. 15) In 1534 legde hij
als 76-jarige nog getuigenis af omtrent bepaalde familierelaties. 16) Wij zullen
hem nog ontmoeten als arbiter bij zoen-accoorden in 1535, 17) maar kort daarop
moet hij gestorven zijn. 18)
Jan van Herzei ontmoeten wij hier voor het eerst als arbiter. Hij was priester en
werd in 1512 benoemd tot rentmeester van het kapittel. 19) Later werd hij kannunik in Boxtel, 20) maar is waarschijnlijk steeds in Oirschot blijven wonen, waar
hij rector was van het Sint-Joris-altaar. 21)
Adriaen Vos hebben we reeds meermalen als arbiter bij een zoen-accoord zien optreden. 22)

De bepalingen.
De drie "cloestergewinnen" zijn hier waarschijnlijk weer gebruikt in de betekenis
van drie maal honderd zielmissen. Van de bedevaart naar Rome wordt zelfs niet
verondersteld, dat zij zal worden gedaan. Het lijkt slechts een omweg, om meer
zoengeld te kunnen vragen. Opmerkelijk is, dat hier weer uitdrukkelijk het vragen
van vergiffenis aan de familie bij gelegenheid van de voetval aan de orde komt.
Dat er een kwitantie van algehele afdoening aanwezig is, zou kunnen samenhangen
met de neiging van de familie van het slachtoffer, om nogal stroef te zijn in hun
eisen, maar waarschijnlijk toch sterker met de tijd van de verbanning. Deze verbanning zou immers beginnen op palmzondag (2 april) 1531. Volgens de opvattingen
van die tijd zou de termijn verstreken zijn op palmzongag (21 maart) 1535. Om op
die dag weer veilig in de kom van het dorp te kunnen verschijnen, vroeg de dader
een kwitantie op vrijdag daarvoor 19 maart.
NOTEN.
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Oirschots schepenprotocol van 1488, fol. 18.
Protocol van 1493, fol. XXV.
Protocol van 1509A, fol. LII en 1509B, titelblad.
Protocol van 1523, fol. XXIX, 1526, fol. LV inliggend en 1527, fol. XCIII.
Hij aanvaardde goederen voor het gasthuis op 15 september 1492. (Prot.,
fol. 48) Vanaf 1494 wordt hij regelmatig provisor van het gasthuis genoemd.
(Prot. fol. VIII e.v.) Op 20 maart 1538 trad hij nog als zodanig op. (Prot.
fol. XXXVII). Op 4 juli 1538 werd echter door Rycalt IV van Merode zijn
schout Henrick Goyaerts, tot provisor van het gasthuis aangesteld. (Prot.,
fol. LXXVI).
In de zoenen nrs. 18, 19. 20. 22. 23. 25. 26. 29. 30 en 32.
Dr. G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, De oude dekenaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de en 16de eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland, deel II en supplement, Nijmegen 1970, blz. 157.
Prot. 1501, fol. XVO e.v. en XVIIIVO en 1502, fol.
Prot. 1513B, fol. XIV en 1528, fol. XCIIVO e.v.
Prot. 1534, fol. Ey°.
Prot. 1535, fol. XLId (31 januari) en fol. XLIgv° (9 maart)
Op 11 mei 1535 is er sprake van zijn erfgenamen. Prot., fol. LIPro.
Prot. 1512B, fol. IX.
Prot. 1528, fol. LXXXVIvo. Vermoedelijk is hij reeds in 1520 kanunnik te
Boxtel geworden, want in dat jaar volgde Gerard Mengelen hem op als rent0
meester van het Oirschotse kapittel. Prot., fol. 44v .
Prot. 1541, fol.
In de nrs. 16, 17, 19, 23, 25, 27, 28 en 30. Bijzonderheden over hem in Campinia jrg. 12, blz. 166 e.v.

V.

OIRSCHOTSE GEDICHTEN
door Toke van de Ven - Lommers
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VI. DE OIRSCHOTSE PERIODE VAN DE FAMILIE DE CORT,
HALFHEREN VAN HILVARENBEEK.
door J. v. Gils, Doelenstraat 68, Hilvarenbeek

Een genealogie van de familie De Cort, waaruit de latere halfheren van Hilvarenbeek
stammen, werd in 1954 gepubliceerd door
B.W. van Schijndel in deel II van zijn "Genealogie Otten dit Otto de Mentock" en
werd na zijn overlijden nog eens gepubliceerd in het tijdschrift Campinia, helaas
met de bij Van Schijndel veel voorkomende
fouten en slordigheden.
In latere nummers van Campinia verschenen
dan ook een tweetal reacties op zijn artikel
welke een groot aantal onjuistheden aan het
licht brachten, fouten die vooral opvallen
als men de "Genealogie Otten dit Otto de
Mentock" en het artikel in Campinia met
elkaar vergelijkt. 1)

Allerheiligen mèrt.

Allerhèllige - allerziele
Sint Hubèrt - Orskot mèrt.
Vroeger jaren - zo ervaren
't was weleer - 't is zo niet meer

Andere mensen - andere wensen
traditioneel - zegt hier niet veel.
Markt lopen - spullen kopen
elke week - voor dorp en streek.
de Cort

Mijn geheimpje? - 't oude rijmpje
is één ding - :"herinnering".
aan:
Allerhèllige - allerziele
Sint Hubèrt - Orskot mèrt.

Het is mijn bedoeling in dit artikel enkel
een aantal onbekende feiten uit de Oirschotse periode van de Beekse halfheren De Cort aan het licht te brengen, maar
een korte inleiding is voor de duidelijkheid onvermijdelijk.
De familie De Cort, afkomstig uit de Oirschotse herdgang Spoordonk, vestigde zich
te Hilvarenbeek in de eerste helft van de 16e eeuw in de personen van Jan die Cort
en zijn vrouw Lysbeth van der Lusdonck.
Hun zoon Jan die Cort en kleinzoon Barthelomeus de Cort worden secretaris van
deze plaats, waar in 1648 een aantal schepenen verklaren dat de familie van zeer
goede, eerlijke en voortreffelijke huize is.
Uit deze verklaring kennen we ook het wapen van de familie; "eenen rooden hert
in een geel oft gouden velt, denselven hert boven uytten hem springende, gelyck
wijlen sieur Barthelomeus de Cort ende sieur Jan de Cort 't selve wapen altyt hebben gevoert, als te sien is in verscheyde gelaesen vensters, soo in dese vryheit als
elders ende namentlyck in hunnen huyse alhier".
Volgens een artikel in het tijdschrift Taxandria van 1915 voerde de familie De Cort
als wapen een rood springend hert op een zilveren veld. 2)
Een van de kinderen van genoemde Barthelomeus de Cort en Adriana van Gorop
was Hendrik, gedoopt te Hilvarenbeek 16-12-1613, later secretaris van de Raad van
Brabant te Brussel, waar hij woonde "inde refugie van Tongerloo byde Canselrye".
Hij huwde te Brussel in de sacristie van de Spaanse kapel van het minderbroeders-
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klooster op 30-11-1652 Catharina Stevens, gedoopt te Brussel in de St. Goedele
24-9-1629, dochter van Martinus Stevens en Johanna Stockmans.
Uit dit huwelijk werden te Brussel elf kinderen geboren, waarvan er drie in dit
artikel genoemd zullen worden, namelijk Jan Hyachintus Francois, gedoopt in de
St. Goedele te Brussel 16-8-1656 en de tweeling Thomas-Norbert en Philip, ook
gedoopt in de St. Goedele op 4-12-1665.3)

De voornaamste geldschieters waren Gerrit van Hollant, gerechtsbode te Montfoort met wie in 1611 een lening was gesloten van 4500 gulden en Hendrik de Cort,
de secretaris van de Raad van Brabant te Brussel, die 16000 gulden leende aan van
Merode onder verband van de heerlijkheden Oirschot en Hilvarenbeek. 6)

Catharina Stevens zal als weduwe van Hendrik de Cort vrouwe van Hilvarenbeek
worden, maar ook dit feit heeft een voorgeschiedenis.
DE HALFHEREN VAN OIRSCHOT EN HILVARENBEEK TOT 1672.
Zowel Oirschot als Hilvarenbeek waren vanouds zowel hertogsdorp als heerlijkheid.
Als hertogsdorpen voor de helft het bezit van de hertogen van Brabant en als heerlijkheden voor de helft sinds 1328 in handen van eenzelfde persoon. In 1320 immers kocht Rogier van Leefdael de halve heerlijkheid Oirschot van Wouter van Oirschot, zoon van ridder Deniken van Oirschot en in 1328 de halve heerlijkheid Hilvarenbeek van Gerard van Home.
Via de geslachten Van Leefdael en Van Petershem kwamen de halve heerlijkheden
Oirschot en Hilvarenbeek in handen van de familie Van Merode, door het huwelijk
van Richard II van Merode in 1410 met Beatrix van Petershem, erfdochter en vrouwe van Leefdael, Oirschot en Hilvarenbeek. 4)
Door grote schulden gedwongen verpandde Philips II, hertog van Brabant, de hertogelijke helft van Oirschot en Hilvarenbeek in 1558 aan Richard IV van Merode, achterkleinzoon van Richard II en hierdoor kwam deze familie in het bezit van geheel
Oirschot en Hilvarenbeek, enerzijds als heren van de halve heerlijkheden, anderzijds
als pandheren van de hertogelijke helften.
Aan deze situatie kon een einde gemaakt worden door het inlossen van de panden
in 1614 door de aartshertogen Albert en Isabella. De hertogelijke helft van Oirschot
kon zelfs teruggekocht worden met geld van de ingezetenen van deze plaats, die
blijkbaar niet veel op hadden met de familie van Merode.
De wijze waarop de inlossing van de panden tot uitvoering werd gebracht en Albert
en Isabella hun rechten herstelden, deed echter zo'n afbreuk aan de rechten die de
van Merode's als halfheer meenden te hebben in de uitoefening van de hoge-, middelbare en lage justitie in beide plaatsen, dat zij een aantal processen gingen voeren,
eerst tegen de aartshertogen, later tegen de Staten-Generaal die na de vrede van
Munster in de rechten van de hertogen waren getreden. 5)
Deze processen kostten de van Merode's handen vol geld, maar het vonnis stond hen
toe deze kosten te verhalen op de Procureur-Generaal van de Raad van Brabant te
Brussel en de regeerders van Oirschot en Hilvarenbeek.
Het zoekraken van de processtukken belette dit echter en toen ze op 9 maart 1671
eindelijk boven water kwamen was het te laat voor Ferdinand van Merode, halfheer van de beide heerlijkheden. De schuldeisers werden ongeduldig en een faillisement en de gerechtelijke verkoop van de feodale en allodiale goederen van Ferdinand van Merode werd onvermijdelijk.

De inzet op de goederen verliep niet zonder incidenten, want de vrouw van Ferdinand van Merode, Maria Celestine de Longueval, zond Jan Fabry, gewezen schout
van Hilvarenbeek, naar 's-Hertogenbosch om daar op 20-8-1671 in herberg „de
Swerte Arent" tegen de verkoop te protesteren. 7)
Hendrik de Cort heeft dit niet meer meegemaakt. Waarschijnlijk is hij in 1668
overleden. Zijn testament maakte hij te Brussel voor notaris van Dungen op 18-61667. Zijn jongste kind, Henricus Godefridus de Cort, werd als filius postumus op
9-2-1669 in de St. Goedele te Brussel gedoopt.
Hendrik de Cort werd volgens van Schijndel in deze kerk begraven "voer den ingang
van het choer van 't Heylich sacrament van Miraeckel" 8).
CATHARINA STEVENS VERWERFT HILVARENBEEK EN OIRSCHOTSE
BEZITTINGEN.
De finale verkoop van de halve heerlijkheden Oirschot en Hilvarenbeek met 3/5 part
in de helft van een tiende, bestaande in zeven klampen onder Oirschot, vond plaats
in 1672 na publicatie en "overluyt voorlesen" van de "acte van vercundiging van de
vercopinge bij onwillig decreet" te 's-Hertogenbosch, Oirschot en Hilvarenbeek.
Dat op last van Catharina Stevens en haar kinderen "omme daeraen te verhalen bij
executie voor soo veel het strecken mach een comme van sestien duysent gulden
capitael met den intreste van dien". 9)
Om schuldeiser Gerrit van Hollant te voldoen werden, ook in 1672, de allodiale
goederen van Ferdinand van Merode, gelegen te Oirschot, in zeven aparte kopen
geveild.
De halve heerlijkheid Oirschot werd gekocht door Maarten Christiaan Sweerts de
Landas, ridder van het H. Roomse Rijk en hoogschout van Kempenland, en op
27 maart 1672 werd hij te Oirschot als nieuw heer gehuldigd. 10)
Catharina Stevens verwierf, volgens een kwitantie aanwezig in het heerlijkheidsarchief, voor 22.804 Caroli guldens de halve heerlijkheid Hilvarenbeek en de kopen een, vier en zeven van de allodiale goederen van de Van Merode's onder Oirschot. 11) Dit Oirschots bezit bestond uit het adelijk huis den Bergh, door water
omgeven, met bijgebouw, binnenhoven, tuinen, boomgaarden, landerijen, hooischelf en visrecht, samen met "de Verlooren Kost" 81/2 lopen met nog een aantal
percelen land in de herdgang Spoordonk. Een hoeve op de Cattenbergh, gebruikt
door Aart Peters van Nunen en 3/5 deel in de windkorenmolen in de herdgang
Kerkhof.
Voor ieder van deze kopen werd respectievelijk 5500 gulden, 2000 gulden en 3200
gulden betaald. 12)
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Catharina Stevens verhief haar leen Hilvarenbeek te Brussel in 1674 en heette
voortaan Mevrouwe van Hilvarenbeek. 13)

heer requirants moeder (Catharina Stevens) met den heer requirant ende andere
van haer kinderen ende domestiecquen alhier binnen de vryheijt sijn comen wonen
ende vaste domicilie hebben blijven houden over omtrent de tyt van seven off
achtentwintigh jaeren, eerst te saemen ende naer doot van des heere requirants
moeder de voornoemde heer saemen met des heer broeder, den heere van Hilvarenbeek". 18)

Zoals haar voorgangers, de van Merode's, kreeg ook Catharina Stevens spoedig te
maken met de rivaliteit van de Staten-Generaal en haar dienaren als medebezitters
van Hilvarenbeek, maar ook haar allodiale goederen onder Oirschot zijn geen rustig bezit.
Spoedig na het verkrijgen van kasteel Bergh richt zij een rekest aan de Raad van
Brabant om de opbrengst te eisen van het verkochte meubilair uit dit huis. 14)
De Oirschotse bevolking ziet deze vreemde Brusselse dame liever verdwijnen om
plaats te maken voor hun dorpsgenoot mr. Arnoldus Fey.
Deze beroemde chirurgijn, die o.a. Anna van Oostenrijk en Amalia van Solms behandelde, had Oirschot in het rampjaar 1672 verlaten, waardoor een einde kwam
aan de toeloop van voorname patiënten in deze plaats en een aanzienlijke bron van
inkomsten verdween.
Op voorwaarde dat hij terugkeerde beloven schout en schepenen hem in 1672 vrijdom van vrijheidslasten en impositiën op "de goederen die deselve tegenwoordich
tot Oirschot is hebbende, als oyck op degeneene, die men verstaet, dat (hij) noch
vermeynt te coopen ende te vercrygen van de Vrouwe van Hilvarenbeek".
Bij een nieuwe poging in 1675 beloven de inwoners van herdgang de Kerkhof hem
zelfs 8000 gulden "om syne residentie binnen dese vryheyt Oirschot te vervatten
ende van mevrouw Catharina Stevens, weduwe van Hendrick de Cort in toop te
betomen de heerlykheyt van Hilvarenbeek ende d' Adelycke Huysinge ende andere
goederen (welke) dese gemelte mevrouw Stevens binnen dese vryheyt heeft gecocht".
Ook een derde poging om Fey te doen terugkeren naar Oirschot mislukt.
Hij vestigde zich te Kranenburg, werd door de keurvorst van Brandenburg in de
adelstand verheven en stierf in 1679.15)
Het is niet duidelijk of Fey zelf ooit plannen heeft gehad om de heerlijkheid Hilvarenbeek en de Oirschotse bezittingen van Catharina Stevens te kopen, terwijl ook
haar rol in deze zaak duister blijft.
Stond zij achter de verkoop aan Fey, of komt het door haar tegenstand dat Fey
niet is ingegaan op de voorstellen van het Oirschotse bestuur en de bevolking van
het dorpscentrum?
In ieder geval blijft zij eigenares van haar Oirschotse bezittingen al ontstaan er in
deze periode ook gescillen tussen haar en Maarten Christiaan Sweerts de Landas,
mede als vertegenwoordiger van het Oirschotse dorpsbestuur, over de rechten op
"de Schelfenbergh ende twee vyvers met de visscherye in de Aa soo verre de goederen van 't huys ten Bergh sijn streekende". 16)
Volgens een artikel in het tijdschrift Taxandria hield Catharina Stevens slechts
van tijd tot tijd verblijf op haar kasteel. 17)
Een Oirschotse schepenakte van 1702 spreekt van een meer permanente bewoning.
In deze akte verklaart het dorpsbestuur ter requisitie van Philip de Cort dat: "des

Het is ook te Oirschot dat Catharina Stevens in 1684 Jacobus Emens aanstelde tot
drossaard van Hilvarenbeek, 19) terwijl ook haar Oirschotse bezittingen beheerd
werden vanuit kasteel den Bergh.
Zo verhuurde zij in 1681 haar hoeve op de Cattenbergh voor zes jaar aan Aert Peters van Nuenen, reeds bewoner bij aankoop van deze boerderij, en in 1685 voor
acht jaar haar 3/5 deel van de molen in de herdgang Kerkhof aan Wouter van
Heeswijck. 20)
Plaats en datum van haar overlijden zijn (nog) niet precies vast te stellen. Van
Schijndel schrijft dat zij begraven werd in de St. Goedele te Brussel, maar hij geeft
hiervoor geen bewijs.
Uit de bescheiden in het heerlijkheidsarchief is op te maken dat zij overleden moet
zijn tussen 8-2-1691 en 16-10-1691.
Mogelijk op haar kasteel te Oirschot, maar helaas ontbreken de begraaflijsten en
aantekeningen van overlijden van deze plaats uit de betreffende periode, zodat dit
niet met zekerheid te zeggen is.
JAN HYACINTH DE CORT, HALFHEER VAN HILVARENBEEK.
De oudste zoon van Catharina Stevens, Jan Hyacinth de Cort, licentiaat in de rechten, volgde zijn moeder op als halfheer van Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers en verhief zijn leen in 1692. 21)
Als vrijgezel bleef hij wonen op kasteel den Bergh, samen met zijn broer Philip.
Kort na het overlijden van zijn moeder verhuurde hij de molen in de herdgang Kerkhof voor 3/5 deel aan Stans Cornelis van Beurden. 22)
Voor een Oirschotse notaris machtigde hij in 1692 een procureur te 's-Hertogenbosch om mede in naam van zijn broers en zusters een kapitaal van 1000 en een kapitaal van 2000 gulden ten laste van de heerlijkheid St. Michielsgestel te innen.
Dit geld was de kinderen De Cort aangekomen bij successie van wijlen hun moeder,
die deze vorderingen geërfd had van de juffrouwen Barbara en Catharina Tijpoets. 23)
In 1694 benoemde hij te Oirschot Jacobus Coenraets tot schout van zijn heerlijkheid Hilvarenbeek, waarbij Coenraets tegen een jaarlijkse betaling van 150 Caroli guldens aan De Cort het ambt aanvaarde.
Coenraets beloofde verder "het drostampt trouwelijck, eerlijck ende rechtveerdelijck te bedienen ende de hooge- lage ende middelbare jurisdictie aenden heere
De Cort competerende naerstelijck waer te nemen ende te observeren".
De Cort reserveerde voor zich het verzetten van de wet, terwijl Coenraets ook geen

- 200 -

- 201 -

corporele straffen mocht geven zonder toestemming van de halfheer.
Als tegenprestatie genoot Coenraets "alsulke baeten, emolumenten ende proffijten
als van rechtswege daertoe sijn staende" 24).

hem paspoorten verstrekt, waarin verzocht werd hem "te voet ofte peert, te water
off te landen, vrij, francq ende ongemolesteert" te laten passeren.
Bij zijn eerste reis naar 's-Gravenhage, waar hij een resolutie van de Staten-Generaal
moest bewerkstelligen, werd hij ten onrechte heer van Hilvarenbeek genoemd.
In 1702 reisde hij naar Brussel om daar te onderhandelen over de door Oirschot te
betalen oorlogscontributie. Datzelfde jaar leent hij geld te 's-Hertogenbosch, zodat
Oirschot de Franse oorlogsschatting kan betalen.
In 1703 leent hij in voornoemde stad 3000 gulden om het dorp te vrijwaren voor
de militaire executie, waarmee gedreigd werd. 26)

Het dorpsbestuur van Oirschot verklaarde in 1702 dat Jan Hyacinth de Cort "voor
enige jaren" Oirschot verlaten had, om zich te vestigen te Brussel, waar hij advocaat
was bij de Raad van Brabant.
Te Brussel huwde hij 14-3-1697 Catharina Livina Loyens, dochter van Hendrik
Loyens, secretaris van de Raad van Brabant en Daniëla Maria de Vagher, vrouwe
van Moorsel.
Als het echtpaar in 1697 Hilvarenbeek "d'eere aandoet van te comen besoeken"
wordt aldaar besloten hen "van dingbanckswijze te tracteren ende op honorabelste
wijle in te haelen ende tot dien de gildens te versoecken van opte trecken tot weleken eijnde aen haer ider sal werden gegeven een tonne bier." 25)
Jan Hyacinth de Cort overleed te Brussel en is aldaar 15-1-1731 in de St. Goedele
begraven. De bemoeienis met zijn heerlijkheid Hilvarenbeek liet hij over aan zijn
broer Philip, die na zijn vertrek naar Brussel eenzaam achter bleef op kasteel den
Bergh.
PHILIP DE CORT.
Deze zoon van Catharina Stevens, gedoopt te Brussel 4-12-1665 en licentiaat in
de rechten, verwierf na de dood van zijn moeder haar allodiale Oirschotse bezittingen, waaronder
kasteel den Bergh
en hij is dan ook
tot aan zijn overlijden in deze
plaats woonachtig
geweest.

ï.' /e 4 erg, of Jni Nuis le Sp.mr.r"no

Hij werd president van de schepenbank van zijn
woonplaats, waar
hij vooral tijdens
de Spaanse Successie-oorlog belast werd met de
van
behartiging
de plaatselijke belangen.
Hiervoor werden

Tevens trad hij op als tussenpersoon en zaakwaarnemer van de halfheer van Hilvarenbeek. Aan Philip vroeg het Beekse dorpsbestuur in 1708 een brief te schrijven
aan zijn broer te Brussel, omdat de schout van Hilvarenbeek, waarschijnlijk door de
oorlogshandelingen, niet meer in die plaats wil blijven wonen.
Philip werd naar Brussel gezonden om daar aan de ontvanger van de oorlogscontributie een lijst te overhandigen, waarin de verschrikkingen en de geleden schade door
de brandschatting van Hilvarenbeek in 1708, vermeld stonden.
Hij verpachtte in naam van zijn broer tussen 1724 en 1744 de novale tienden te
Hilvarenbeek. 27)
Andere activiteiten ontplooide hij als beheerder van zijn onroerende goederen.
Zijn Spoordonkse bezittingen vergroot hij door koop van een perceel land, genaamd
het Groot Hoog, van Costiaan Janse van de Velde uit het Land van Luik. 28)
De "Nederhuysinge" bij zijn kasteel verhuurt hij in 1699 aan Jan Janse van de Lusdonck, reeds bewoner tijdens het leven van Catharina Stevens.
De nieuwe huurder wordt 10-3-1725 Dirck Jan van Nuenen, waarbij het nederhuis
als volgt omschreven wordt: "een woonhuysinge, schuere, stallinge, schop ende
verkenskoije met de helft in den benedenhoff, gereserveert het brouwhuijs met de
helft van een gebondt ende den oversteeck off afdack in voorschreven schuere".
Van Nuenen betaalt hiervoor jaarlijks 50 gulden "voorlijf" en een pacht van drie
mud en vier vaten rogge, drie mud haver en twee mud boekweit in Oirschotse maten. Jaarlijks moet hij 1200 pond dakstro leveren om de daken van het nederhuis
en de schuur te dekken.
Verder is hij verplicht jaarlijks twaalf karren mest te leveren aan de verhuurder en
tenslotte moet hij jaarlijks drie dagen dienst doen met paard en kar om te Postel
of elders turf te halen voor Philip de Cort. 29)
Zijn hoeve op de Cattenbergh, tot dan bewoont door Jan Aerts van Rooij, verhuurt
hij in 1699 aan Andries van Gissen. 30)
Van de Kerkhovense wind-koren en boekweitmolen bezit hij tot 1722 het 3/5 deel,
afkomstig van zijn moeder.
Pachters zijn in 1696 Willemke, de weduwe van Stans van Beurden, in 1704 Adriaan
van Groeningen, de tweede man van Willemke en al eerder pachter van het 2/5 deel
van Jan Willem vrij baanderheer van Merode en Houffalise.
Na dit echtpaar zijn de huurders Hendrik Nicolaas- en Peter Nicolaas Teullincx. 31)
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In 1722 is Philip de Cort ook eigenaar van het molenhuis met stal, schuur, hof, teulen weilanden, samen groot 6 lopen en 31 roeden.
Zijn bezit in de herdgang Kerkhof bestaat dan verder uit "de bogt van Antonij van
Esch" groot 41/2 lopen, "een clamp agter de molen gecomen van Ansem Goossens"
groot 4 lopen en een aantal weilandjes hij de molen, genaamd "de Campkens",
groot 13 lopen.
Deze goederen met het 3/5 deel in de molen verhuurt hij in 1722 aan Jan Jacob
Coppens, die het resterende 2/5 deel huurde van Christiaen Luijcas Coppens, die
Jan Willem van Merode als eigenaar was opgevolgd. 32)
De laatste keer verhuurt Philip zijn deel in de molen met het molenhuis en de omliggende gronden in 1739 aan monsieur Christiaan van de Griendt, molenaar te
Tilburg.
Van de Griendt wil de molen laten bemalen door zijn zoon Jan tegen een jaarlijkse
betaling van 400 gulden en 100 vaten "goede suyvere inlandsche rogge" in Oirschotse maat en na rato te verdelen tussen de Cort en de mede-eigenaar Coppens. 33)

Ook weer volgens het mutuele testament van zijn ouders, is Philip de universele
erfgenaam van zijn broer, maar hij heeft geen belang meer bij de erfenis en machtigt
daarom zijn voornoemde neef De Cort op 4-5-1748 om de nalatenschap van Thomas te verkopen of te verhuren en verder alle voorkomende zaken te regelen. 39)
Na het overlijden van Thomas heeft Philip zelf nog maar enkele maanden geleefd.
Hij overleed op zijn kasteel Den Bergh op 4-6-1748 en werd 7 juni d.a.v. in het
hoogkoor van de Oirschotse kerk begraven, waarvoor 6 gulden betaald werd. 40)

Dat Philips contact bleef houden met zijn geboorteplaats Brussel, blijkt uit het feit
dat hij voor 320 gulden het recht kocht op 2/5 deel in een jaarlijkse rente van 39
gulden, afkomstig van Johan van Merode, genaamd Houffalise en drukkend op goederen, genoemd in een Oirschotse schepenakte van 19-1-1607.
De verkoopsters van deze rente waren de nonnen van het Godshuis St. Clara "geseijt
urbanisten" te Brussel. 34)
Zijn te Brussel overleden zuster Maria-Theresia, begijn op het Groot-Begijnhof aldaar, benoemde hem tot executeur-testamentair. 35)
Als hoog bejaard man machtigt Philip in 1742 schepen Jan van de Plas te Oisterwijk om aldaar op de Logt voor 60 gulden een perceel weide en akkerland te verkopen aan Anthonij van Groenendaal. 36)
Een jaar later leent hij 300 gulden aan Jan Essens, in 1745 1000 gulden aan Jacob
Dirk, baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot. 37)
Het is herfst van het jaar 1747 als Philip een brief ontvangt van het dorpsbestuur
van Heyst op den Berg, met de mededeling dat zijn aldaar wonende tweelingbroer
Thomas "door sijn hooge ouderdom als door dagelijckx toevallende gebreecken"
niet meer in staat is om zelf zijn zaken te behartigen.
Philip leest dit schrijven "met veel droefheijt en leetwesen", maar krijgt door deze
brief ook het recht om de goederen van zijn broer te aanvaarden en te beheren,
volgens een dispositie in het mutuele testament van zijn ouders.
Omdat Philip zelf ook al 82 jaar oud is en de afstand tot Heyst op den Berg te groot
is, kan hij de boedel van zijn broer niet aanvaarden en daarom verzoekt hij zijn neef
Guilhelmus Johannes de Cort om een rekest te sturen aan de Raad van Brabant te
Brussel. Deze Raad zal een curator moeten benoemen over Thomas de Cort en diens
goederen. 38)
Lang heeft Thomas de Cort niet meer geleefd. Weer met "veel droefheijt en leetwesen" verneemt Philips dat zijn broer te Heyst op den Berg is overleden en aldaar is
begraven 10-4-1748.

In het koor
van deze kerk
werd in 1748
Philips de Cort
begraven.
Het zoontje
van G. J. de
Cort werd hier
in 1757 begraven in het laag
koor.
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draad en op zeven plaatsen was verzegeld, o.a. met het wapen van de familie De
Cort, werd daags na de begrafenis geopend.
Tot executeur-testamentair was benoemd de heer Theodorus van Dooren, president
van de Oirschotse schepenbank. Van Dooren ontving voor zijn vriendschap en nog
te bewijzen diensten 500 gulden, zijnde de helft van de lening van baron Sweerts de
Landas. De andere helft van deze lening was voor de armen van Spoordonk.
Knecht Antonij van Audenhoven kreeg een hooiland, genaamd de Hackeleer en een
zilveren lepel en vork. Zijn vrouw, Adriaantje Kemps, voor dertig jaar trouwe dienst
600 gulden en ook een zilveren vork en lepel. Tenslotte was er nog 6 gulden voor
iedere inwonende dienstbode.
Erfgenamen van de resterende goederen van Philip de Cort werden, ieder voor 1/3
deel, de in leven zijnde nakomelingen van zijn broer Jan Hyacinth de Cort, in leven
heer van Hilvarenbeek.
Dit waren Guilhelmus Johannes de Cort en Maria Catharina de Cort, weduwe van
David Mortgat, kinderen van Jan Hyacinth de Cort en de twee kinderen van jonkheer Peter van Cutshem, weduwnaar van Theresia F.P. de Cort, ook een dochter
van Jan Hyacinth. 41)
Deze erfgenamen gingen accoord met de benoeming van Theodorus van Dooren tot
executeur-testamentair en machtigden hem om de nalatenschap te administreren en
de roerende goederen: "bestialen, karren, peerden, wagens en alle meubilaire goederen" publiek of onderhands te verkopen. 42)
Van deze roerende goederen werd een inventaris opgemaakt door Theodorus van
Dooren, op aanwijzing van knecht Antonij van Audenhoven.
Deze inventaris geeft een goed beeld van de indeling van kasteel den Bergh en de
inrichting van de verschillende vertrekken. Zo blijkt dat er een kapel in het kasteel
is, maar niet meer als zodanig in gebruik. Naast "een autaerke met toebehoren" bevinden zich in de kapel een kast met een verzegeld kastje daarachter in de muur,
3 schilderijen, een bed met behangsel en een mand met lege flessen.
In de benedenkamer hing een schilderij van de slag bij Lekkerbeetje, in de slaapkamer van Philip de Cort bevond zich een landkaart van Spanje met afbeeldingen van
de Spaanse koningen en een boekenkast met een groot aantal hoeken, o.a. de
"Biblia Sacra", "Rooms Hollants Regt" en "Cuypers tractaet van de gront van procederen". 43)
De eikebomen bij kasteel den Bergh werden nog in 1748 verkocht. 44) De roerende
goederen werden publiek verkocht op 3-1-1749 door Theodorus van Dooren.
De verkoping werd bekend gemaakt "ter paije van den raethuijze alhier (Oirschot)
en tot Best", maar de kopers kwamen ook uit de Beerzen, Vessem, Diessen, Hilvarenbeek en Tilburg.
Van Dooren kocht zelf uit de boedel een groot aantal boeken, enkele "paruijckdozen" en de landkaart van Spanje. 45)
De roerende goederen van Philip de Cort verdwenen dus geheel in vreemde handen.
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Bergh met bijbehorende gronden.
De andere onroerende goederen waren al bij leven door Philip de Cort van de hand
gedaan. De hoeve van Cattenbergh blijkt verkocht te zijn aan een familie Pennincx.
Het molenhuis in de herdgang de Kerkhof met de Camp en de Campkens waren in
1741 door Philip verkocht. 46)
Volgens het verpondingsregister van de herdgang Spoordonk is kasteel den Bergh
na deling tussen de erfgenamen in handen gekomen van Guilhelmus Johannes de
Cort, heer van Hilvarenbeek, maar deze heeft nooit op het kasteel gewoond.
Waarschijnlijk heeft het tussen 1748 en 1755 leeg gestaan.
Op 25-11-1755 verkoopt de heer Theodorus van Dooren, president van de raad en
koopman te Oirschot, als gemachtigde van de weledelgestrenge heer Guilhelmus
Johannes de Cort voor 5000 gulden aan chevalier Godefridus Dominicus Carolus
van der Schuuren "een adelijck huijs genaamd den Bergh mette neerhuijsinge,
hoven, visserijen, Scheffelberg en den Verlooren Kost" groot plm. 20 lopen, gelegen te Spoordonk bij de watermolen.
Verder de bij het kasteel behorende landerijen, waarvan de braakliggende direct
aanvaard kunnen worden. Het land dat gepacht werd door Willem Scheepens, molenaar op de Spoordonkse watermolen, kon pas na afloop van de huurtermijn in
gebruik genomen worden. 47)
Met deze verkoop waren de banden tussen Oirschot en de familie De Cort niet verbroken, want enkele jaren later zal Guilhelmus Johannes de Cort zich te Oirschot
vestigen.
GUILHELMUS JOHANNES DE CORT, HALFHEER VAN HILVARENBEEK,
INWONER VAN OIRSCHOT.
Guilhelmus Johannes de Cort, neef van Philip de Cort, werd 7-7-1701 in de St. Goedele te Brussel gedoopt als zoon van Jan Hyacinth de Cort, halfheer van Hilvarenbeek en Catharina Livina Loyens.
Na het overlijden van zijn vader en nadat zijn moeder in 1732 afstand had gedaan
van haar recht op het vruchtgebruik van de heerlijkheid Hilvarenbeek, voor notaris
van Halen te Brussel, werd Guilhelmus Johannes als oudste zoon van het echtpaar,
halfheer van Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers. 48)
In 1734 werd hij te Hilvarenbeek gehuldigd als nieuwe halfheer. 49)
Guilhelmus Johannes de Cort bleef echter wonen te Brussel in het "Groothuys op
den Oratoriënbergh" en leidde daar, volgens van Schijndel, zoals zijn vader en
grootvader een grandioos leven.
Zijn aanzien blijkt in ieder geval uit het feit, dat zowel hij als zijn zonen en kleinzonen de titel "joncker" voerden.
Inkomsten heeft hij in deze tijd o.a. genoten uit een kapitaal van 4000 gulden,
staande ten laste van de Staten van Brabant in Brussel. 50)
Van zijn werkzaamheden is mij alleen bekend dat hij optrad als provisor van een
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beurs, gefundeerd door Barbara en Catharina Tijpoets. 51)
Voor zijn oom Philip trad hij op als zaakwaarnemer en na diens overlijden werd hij
de eigenaar en verkoper van kasteel den Bergh.

straat. Emmerens Hoppenbrouwers, weduwe van Joseph de Weert, verkocht in
1758 aan hem de "Koeijweij" onder Spoordonk. 57)
Als geldschieter leende De Cort 233 gulden en 10 stuivers aan Dirk Hendrik van
Cuijck, 500 gulden aan Dymphna Clercx en 100 gulden aan Antonio Gerardo de
Aldao Pardo. 58)

Guilhelmus Johannes de Cort huwde te Brussel in de St. Goedele 9-10-1751 Anna
Catharina Lalieux. Zijn oudste zoon Jan Joseph werd te Brussel gedoopt in 1752,
hetzelfde jaar waarin hij 2000 gulden leende aan Jacob-Dirk, baron Sweerts de
Landas, heer van Oirschot. 52)
Zijn tweede zoon, Joseph-Ghislain, werd in 1753 gedoopt te Wavre. 53)
Het beheer van zijn heerlijkheid Hilvarenbeek liet de Cort over aan de vertrouwensman van de familie, Theodorus van Dooren uit Oirschot, die hij belast "speciael
om alle de regalia ende gerechtigheijt die hij (De Cort) aen de heerlijkheijt Hilvarenbeek is competerende, in sijn naem te mainteneren, doen mainteneren en voor te
slaen en alle verstoorders daer en tegen in regt te betrecken en regt te doen plegen
en ook alle middelen van regt aan te wenden tegen alle onwillige debiteuren van
des heeren comparants goederen, renten, cijnsen, effecten en lenen gelegen in de
Meijerij". 54)
Om redenen die nog geheel onbekend zijn, vestigt Guilhelmus Johannes zich in
1756 met zijn gezin te Oirschot, vreemd genoeg in een gehuurd huis.
In zijn aanwezigheid huurt Theodorus van Dooren op zeven april van dat jaar van
Hendricus Franciscus Clercx uit Oirschot "voor eijge of selfs gebruijck van de
heere van Hilvarenbeek, een huijsinge, backhuijs en soldertje boven de moutvloer
en het part of gedeelte van de schuur soo als afgepaalt is, met den geheelen vooren agterhof althans door de heer verhuurder bewoont wordende, gestaen en gelegen alhier in de Koeijstraet onder expresse reserve, ten behoeve van de verhuurder,
de brouwertje, de spatie of pleck voor en agter dese, met de moutvloer en de helft
van de plaats agter de schuur in het noorden om hout te mogen of te doen leggen".
De huurtermijn is acht jaar en de huur bedraagt 70 gulden per jaar, te voldoen op
St. Jan of 24 juni.
De Cort zal het huis "ordentelijck" moeten bewonen, de tuin bemesten en schoonhouden, de heggen en bomen op tijd moeten snoeien en het glas in de binnenramen op eigen kosten moeten vervangen.
Hij mag vrij water halen uit de aanwezige put en met paard, kar of koets gebruik
maken van de uitrit langs de brouwerij, door een poort, uitkomende in de Koestraat. 55)
Te Oirschot kocht Guilhelmus Johannes de hoeve op de Cattenbergh terug van de
kinderen van Aart Pennincx en breidde dit bezit uit door de koop van twee percelen teulland op de Cattenbergh, ook van de kinderen Pennincx. Deze hoeve was
verpacht aan Dirck Jan van Nuenen en werd in 1759 opnieuw verpacht door De
Cort aan Jan Spierings uit Moergestel. 56)
Van Goijaart Adriaan Kemps, voogd van de kinderen wijlen Helena Kemps, kocht
hij in 1756 een huis niet hof in de herdgang Kerkhof aan het einde van de Nieuw-

Ook het beheer van zijn heerlijkheid nam hij in eigen handen. Voor de schepenen
van Oirschot machtigde hij Cornelis van Heusden, procureur en advocaat te Hilvarenbeek om vorster David Bossy van deze plaats bij te staan als gedaagde in het proces over de novale tienden van Riel, contra Siardus van den Nieuweneinde, prelaat
van de abdij van Tongerlo.
Pieter Smitten, presidentschepen van Hilvarenbeek, machtigde hij voor de Oirschotse schepenbank om "in de minne of door middelen van regt" het geld te vorderen
dat Pieter van Maarland hem schuldig was, wegens het aanvaarden van het vorstersambt in zijn heerlijkheid. 59)
Tijdens het verblijf van Guilhelmus Johannes de Cort te Oirschot werden aldaar
twee kinderen van hem gedoopt waarbij De Cort "praenobilis dominus, toparchae
de Hilvarenbeek" genoemd werd.
Deze kinderen waren Philippus, gedoopt 6-4-1757 en 1-6-1757 in het laag koor van
de Oirschotse kerk begraven, waarvoor 3 gulden betaald werd en Catharina Livina,
gedoopt op 21-6-1758.
Doopheffers waren Theodorus en Adilia van Dooren. 60)
Voor 1769 is De Cort weer naar Brussel verhuisd, waar zijn vrouw, Anna Catharina Lalieux 1-5-1769 overleed. Guilhelmus Johannes de Cort overleed, bijna 76
jaar oud, op 3-7-1777 en werd in de St. Goedele "onder de saerck syner voorouders" begraven. 61)
Tijdens zijn laatste levensjaren te Brussel is Theodorus van Dooren nog een maal
als zijn zaakwaarnemer opgetreden. Hij verhuurt namelijk in 1772 in zijn naam de
hoeve op de Cattenbergh aan Jan Heesters. 62)
DE FAMILIE DE CORT VERBREEKT DE LAATSTE BANDEN MET OIRSCHOT
EN HILVARENBEEK.
Nog in hetzelfde jaar van het overlijden van Guilhelmus Johannes de Cort, 1777,
wordt diens oudste zoon, Jan Joseph de Cort, advocaat bij de Raad van Brabant te
Brussel en aldaar gedoopt in de Kapellenkerk 7-8-1752, beleend met de halve heerlijkheid Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers.
Te Hilvarenbeek werd 29-7-1778 's morgens om acht uur in het koor van de grote
kerk vergaderd over de wijze waarop zijn huldiging als nieuwe heer moest plaatsvinden.
Op 31-8-1778 is hij te Hilvarenbeek ingehaald door de schutterijen, onder het gelui
van de klokken en met een bienvenue van 500 gulden, waarvan Hilvarenbeek als
voornaamste dorp van de heerlijkheid 25/39 deel bijdroeg. 63)
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- 209 In werkelijkheid zijn de heerlijke rechten van Hilvarenbeek nooit het persoonlijk
bezit geworden van Jan Joseph de Cort, want er vond geen deling plaats van de
rechten en goederen, in de Meierij nagelaten door Guilhelmus Johannes de Cort.
Mogelijk hebben de kinderen De Cort al direct na de dood van hun vader het besluit genomen hun feodale en allodiale rechten en goederen in dit gebied van de
hand te doen en is Jan Joseph de Cort alleen opgetreden als sterfman.
Het octrooi voor de vervreemding werd in 1779 ontvangen van de Souveraine Raad
van Brabant te Brussel, waarna jonkheer Jan Joseph de Cort gemachtigd werd door
zijn broer jonkheer Joseph Ghislain de Cort en Michael Florentinus Baalmans,
voogd van zijn minderjarige zuster Catharina Livina de Cort om publiek de allodiale
Oirschotse bezittingen, de tienden van Grobbendonk, gelegen onder Oirschot en
de heerlijkheid Hilvarenbeek te verkopen. 64)
Te Oirschot verkoopt Jan Joseph de Cort, als gemachtigde van zijn broer en zuster,
in september 1779 een cijnsboek, waaraan een jaarlijkse ontvangt van 43 gulden,
14 stuivers en 9 3/10 penning verbonden is, te ontvangen op St. Hubertusdag, voor
1200 gulden aan Lodewijk Jan Baptist, baron Sweerts de Landas, heer van de heerlijkheid Oirschot.
Dit cijnsboek was allodiaal bezit en afkomstig uit het huis Van Merode.
Voor 710 gulden koopt de weledelgestrenge heer Johan Abraham van der Voort
het huis met hof, groot 2 lopen 29 roeden en bestaande in 3 woningen, in de herdgang Kerkhof.
De hoeve op de Cattenbergh met bijbehorende gronden koopt Peter de Visser,
burgemeester en inwoner van Oirschot voor 4000 gulden.
Tenslotte is er te Oirschot nog een hooi- en houtveld, groot 16 lopen, waarvan
Jenneke de Vosch, weduwe van Lambert Huijskens voor 1040 gulden bezitster
werd, en een hooi- en houtveld, genaamd 't Beempje in de Polsdonck, dat voor
215 gulden in handen kwam van Jan Becx. 65)
De halve heerlijkheid Hilvarenbeek werd door de jonkers Jan Joseph en Joseph
Ghislain voor 35.200 gulden verkocht aan Michiel Hubert, oud-schepen van Rotterdam. 66)
Hiermee kwam een einde aan een ongeveer samenvallende periode van Beekse en
Oirschotse belangen van de familie De Cort.
Jonker Jan Joseph is in 1818 te Brussel overleden zonder kinderen na te laten.
Zijn zuster Catharina Livina overleed te Antwerpen 7-3-1785, op 26-jarige leeftijd
na een kort huwelijk met Jacob Ferdinand Xaverius van Hoorenbeke. Hun broer
Joseph Ghislain was een bonvivant, cadet in het regiment Muraay, verwekker van
t wee voorechtelijke kinderen en vader van Maria de Cort, een van de mooiste
vrouwen van haar tijd. 67)

De "grote" kerk van Hilvarenbeek. In het koor van deze kerk vergaderden
29-7-1778 de geërfden en ingezetenen van de heerlijkheid over de huldiging
van Jan Joseph de Cort.

Het laatste woord over de familie De Cort is hiermee echter niet gezegd. Met de
heer Van Schijndel ben ik het eens, dat over deze familie in haar geheel een economische geschiedenis of een roman te schrijven zou zijn.
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