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De prijs von een ubounrnu nl bedraagt j" 17,— per jaar, bij vooruitbetaling te vol-
doen op pomi git ta druilig .1/.16.46 van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant te 
Findhovrit, taidei vei melding van "Campinia". 

1)e pi I IN van It hm ,  nuit tinei s bedraagt f 4,25 per stuk. Ook nummers van voor-
gaande laai gaitpri  lal nor in beperkte aantallen bij de redaktie te bestellen. 

Istilleit 14'1,10,111r itini wit] i [lelijk is medegedeeld vóór 1 december van het lopende 
litilf , 1111i til 1111 dl lij II inenten( automatisch met een jaar verlengd. 

aivi tplit  ,;(ieckat Adel'Zuid-Oost Brabant. 
1 in iimiI ril ibnk weik : Maras Drukkerij, Middelbeers. 

I kei name van artikelen of gedeelten daaruit is meestal toegestaan. U dient dit wel 
von ie wielt %ebiilielijk aan te vragen bij de redaktie. 
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I. 	 STAMLIJST VAN HOUT 
door N. van Cuijck 

1. Van Hout, Walterus 
z.v. Reijnerus 
ged. Strij p 
geh. Oirschot 29-10-1671 met Anna, d.v. Joannes Hobbelen en Gertrudis 

Jan Moescops, ged. Oirschot 18-2-1650 
kinderen (allen gedoopt Oirschot): 

Maria, ged. 19-1-1673 
Egidius, ged. 16-12-1678 (geh. met Maria Willebrordus van der 

Heijden) 
Reijnerus, ged. 16-12-1678 (geh. met Joanna Willem van Beirs) 
Joanna, ged. 25-5-1681 
Gertrudis, ged. 16-10-1684 
Wilhelmus, zie 2 
Agnes, ged. 20-2-1689 
Antonius, ged. 8-12-1695 (geh. met Joanna Francis de Croon) 

2. Van Hout, Wilhelmus 
z.v. Walterus en Anna Hobbelen 
ged. Oirschot 25-12-1686 
geh. Oirschot 26-11-1713 met Maria, d.v. Jacobus Bressers en Marie Adriaen 

Melis, ged. Oirschot 5-1-1686 
kinderen (allen gedoopt Oirschot): 

Maria, ged. 21-9-1714 
Petrus, ged. 2-8-1715 
Franciscus, ged. 4-4-1718 
Franciscus, zie 3 
Anna Maria, ged. 14-4-1724 
Jacobus, ged. 29-6-1727 (geh. met Maria Franciscus de Roij) 

3. Van Hout, Franciscus 
z.v. Wilhelmus en Maria Bressers 
ged. Oirschot 2-6-1720 
geh. Oirschot 26-4-1750 (met dispensatie 4e graad) met Aldegonda, d.v. 

Joannes de Croon en Anna Joannes Verheijen, ged. Oirschot 21-4-1726 
kinderen (allen gedoopt Oirschot): 

Wilhelmus, ged. 3-4-1752 (geh. met Maria Anne van Heerbeek, 2e 
maal geh. met Johanna van de Kerkhof) 

Anna Maria, ged. 10-6-1754  

Petronella, ged. 5-2-1756 
Joannes, ged. 4-9-1758 
Anna, ged. 17-4-1762 
Petrus, ged. 6-11-1764 (geh. met Wilhelmina van den Heuvel) 
Joannes, zie 4 
Jacobus, ged. 30-6-1770 (geh. met Catharina Jan Heesters) 

4. Van Hout, Joannes 
z.v. Franciscus en Aldegonda de Croon 
ged. Oirschot 17-8-1767 
geh. (1) Oirschot 24-11-1793 met Anna Maria Leijtens (geen kinderen) 
geh. (2) Oirschot 18-2-1798 met Joanna, d.v. Jan Pijnenburg en Maria van 

de Laak, ged. Oirschot 7-9-1769, overl. Oirschot 8-2-1840 
overl. 29-5-1829 
kinderen (allen gedoopt Oirschot): 

Francois, ged. 30-11-1798 
Johanna, ged. 14-6-1800 (geh. met Gerardus van de Ven) 
Aldegonda, ged. 7-12-1802 
Petrus Thomas, zie 5 
Joannes, ged. 8-6-1806 
Hendrik, ged. 27-2-1809 (geh. met Johanna van Lieshout) 

5. Van Hout, Petrus Thomas 
z.v. Joannes en Johanna Pijnenburg 
ged. Oirschot 29-12-1803 
overl. Oirschot 21-10-1869 
geh.' Oirschot 1-3-1840 met Cornelia, d.v. Henricus van Cuijck en Maria 

Nicolaas Otters, ged. Oirschot 13-8-1809, overl. Oirschot 18-12-1871 
kinderen (allen geboren Oirschot): 

Johannes, zie 6 
Hendrik, geb. 6-6-1843 
Maria Cornelia, geb. 8-3-1846 (geh. met Jan de Kroon) 
Hendrik, geb. 25-11-1848 (geh. met Clara Cornelia van Collenburg) 
Johanna, geb. 16-4-1851 (geh. met Joannes van Heerebeek) 

6. Van Hout Johannes 
z.v. Peter Thomas en Cornelia van Cuijck 
geb. Oirschot 13-11-1840 
overl. Oirschot 12-4-1918 
geh. Oirschot 25-8-1878 met Johanna Maria, d.v. Adriaen Essens en Johan- 

na Maria van der Meulengraaf, geb. Oirschot 29-1-1844, overl. Oirschot 
24-2-1912 
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kinderen (allen geboren Oirschot): 
Peter, zie 7 
Marie, geb. 7-1-1881 (geh. met Hendrikus van Doormalen) 

7.  Van Hout, Peter 
z.v. Johannes en Johanna Maria Essens 
geb. Oirschot 13-8-1879 
overl. Tilburg 22-10-1968 
geh. Oirschot 14-4-1913 met Wilhelmina, d.v. Antonij der Kinderen en Hele- 

na Habraken, geb. Oirschot 16-10-1879 
kinderen (allen geboren Oirschot): 

Anna Maria, geb. 28-4-1914 (geh. met Joannes van den Akker) 
Antonia, geb. 13-4-1915 (geh. met Wilhelmus Jacobus Spijkerboer) 
Joannes Josephus, geb. 19-3-1916 (geh. met Theodora Henrica 

Fabrie) 
Antonius Martinus, geb. 1-10-1917 (overl. 7-3-1918) 
Antonius Martinus, geb. 29-8-1918 (overl. 26-11-1918)  
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650 JAAR BEERSE GEMEIJNT 
door H. Vera, Nieuwegein 

(slot) 

6. De processen 

De processen werden voor 1648 gevoerd voor de soeverijne raad van Brabant te 
Brussel. Na de vrede van Munster tot 1795 kwamen de zaken voor de Haagse 
raad van Brabant. De processen waren vanaard communicatoir, d.w.z.: ze wer-
den schriftelijk gevoerd. Wilde de raad ter plekke informatie inwinnen, dan wer-
den commissarissen afgevaardigd. Middels een toon of designatie werd aan dezen 
de betwiste plekken gewezen. Een en ander kostte natuurlijk handen vol geld en 
de voortdurende procesgang zal een fikse last voor de gemeenschap hebben bete-
kend. In de 19e eeuw werden processen gevoerd voor rechtbanken in Eindhoven 
en Den Bosch. 
Daarnaast hebben in de loop der tijd verschillende instellingen getracht te bemid-
delen. Voor 1795 was dit vooral de leen en tolkamer en in de 19e eeuw waren het 
gedeputeerde staten. 

6.1. De Beerzen versus Oirschot 

De verhouding tussen de Beerzen en Oirschot is lange tijd nogal tweeslachtig ge-
weest. Enerzijds voerden ze samen strijd tegen Oisterwijk, anderzijds bevochten 
ze elkaar om en op het Beersveld. Bevochten, inderdaad, de strijd werd in de 
eerste helft van de 17e eeuw met alle mogelijke middelen gevoerd. Naast de ge-
wone processen kwam het hier tot allerlei geweldadigheden over en weer. 
Men nam elkaar onder bedreiging met "roeren" de omstreden turf af en de een 
sloeg de ander met turfschoppen e.d. om de oren. De verwaarloosde -Oirschotse-
kapel van de H. Eik werd door die van Beers vervangen door een nieuwe. Duide-
lijk niet uit Godsvrucht, maar om de revenuen van het offerblok en om de rechten 
op de onderliggende grond aan te tonen. Om diezelfde rechten op de grond te be-
nadrukken, heeft men in 1604 een heel stuk weg, dat anders ten laste van Oirschot 
viel, gerepareerd. 

De moeilijkheden beginnen in 1586, toen die van Beers op het Beersveld gingen 
turven. Daarvoor hadden zij dat vermoedelijk op het Hadelt gedaan. Daar was 
echter sinds 1576 nogal wat woeste grond verkocht aan particulieren. 
Die van Oirschot werden door deze nieuwigheid beperkt in hun weiderechten en 
protesteerden daar uiteraard tegen. Op 27-6-1599 werd ten overstaan van notaris 
Thomas Diercx van Vessem een accoord getekend. Maar dit hield niet lang stand. 
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In 1604 speelde het verhaal van de weg en de kapel. De Beerse kapel werd overi-
gens weer door Oirschot afgebroken en in de plaats daarvan werd een stenen 
bedehuis gebouwd. Op 9-8-1607 vond er een kleine veldslag plaats op het Beers-
veld. 
Vervolgens kwam het tot een serie processen voor de Raad van Brabant, die on-
derbroken door vonnissen tot 1620 duurde. Met het vonnis van 20-7-1620 werd 
door beide partijen genoegen genomen. Echter niet zonder eerst nog samen een 
kleine wijziging in de door de Raad bepaalde grenzen, aangebracht te hebben. 
Deze uitspraak en een notariële overeenkomst over de Vrouwerijt hebben de gren-
zen en het wederzijds gebruikt van de gemeijnt bepaald tot 1802. In dat jaar 
kwam een nieuw accoord van dezelfde strekking tot stand. Deze overeenkomst 
werd tenslotte in 1819 uitgebreid met het graven van een greppel langs de grens. 
Deze lijn wezen de burgemeesters van Oirschot en de Beerzen in 1826 aan als de 
grens van hun gemeentes.27) 

6.2. De Beerzen versus Oisterwijk c.a. 

De problemen met Oisterwijk betroffen niet de Beerzen alleen. Een brede strook 
tussen Oirschot en Oisterwijk was kwestieus. Noord-zuid strekte deze zich uit van 
Boxtel tot de Beerzen. Voor de Beerzen, waartoe ik mij hier beperk, betrof het de 
z.g. Vrouwerijt. Over het algemeen echter procedeerden de Beerzen t.z.m. Oir-
schot en de uitspraken in de Oirschotse zaken hadden ook gevolgen voor de Beer-
zen. 
Bij de uitgifte van de Beerse gemeijnt anno 1334 werden als grenzen, de palen van 
de omliggende gemeijntes genoemd. Maar de grenzen van de Oisterwijkse ge-
meijnt waren in de uitgiftebrief van 1300 nauwelijks gespecificeerd. Zodoende viel 
moeilijk vast te stellen, wat de uiterste paal van Oisterwijk was. Beide gemeentes 
claimden daarom de Vrouwerijt. Of het oudst bekende conflict ontstaan is, door-
dat die van Oisterwijk een aardbrief eisten van de abdij van Tongerlo voor het 
gebruik van de Vrouwerijt of dat Tongerlo zich in de loop van het conflict heeft 
zeker gesteld door van Oisterwijk ook toestemming voor het gebruik van de 
kwestieuse gemeijnt te vragen, is niet duidelijk. In ieder geval, omstreeks 1382 
waren er moeilijkheden. 
In 1385 kwam er een eerste regeling; de grenzen werden nader bepaald. Voor de 
Beerse gemeijnt was de grens, de lijn van de Huijgevoirt naar het Bekerbergje. 
Tot aan die grens mocht er door de partijen (ieder aan de eigen kant) turf gesto-
ken en heide gemaaid worden. Over de grens mochten ze beiden vee laten weiden. 
De regeling was kennelijk niet voldoende. Want in 1390 kwam het tot een nieuwe 
paling. De nieuwe grens lag een stuk oostelijker. De grenspalen van de Beerzen 
waren nu de Huijgevoirt, de Steenvoirt en de Baast. De lijn zette zich noordwaarts 
voort tot op het molenrad van Spoordonk. Dit scheelde honderden hectares. Niet 
duidelijk is of Oisterwijk hierop exclusieve rechten had of dat deze lijn de limiet  
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was van het Oisterwijkse weiderecht. Oisterwijk kreeg in ieder geval het recht hier 
te schutten.28) Om de partijen aan deze overeenkomst te binden, werd tevens een 
boeteclausule opgenomen. Iedere -ongefundeerde- oppositie werd bestraft met de 
verbeurte van 2000 oude schilden. Of dit bedrag werkelijk heeft afgeschrikt of dat 
de oplossing voor beide partijen bevredigend was, is niet duidelijk. Maar uit de 
eerstvolgende 157 jaar zijn geen processen bekend.29) 

Op 3 mei 1547 liet Oisterwijk enige beesten van Oirschot schutten, omdat men het 
alleengebruik van deze gemeijnt zou hebben. De Raad van Brabant handhaafde 
echter bij vonnis van 23-6-1559 beide partijen in het gebruik. Een Oisterwijkse eis 
van deling t.o.v. de Oirschotse gemeijnt werd op 2-7-1575 door dezelfde raad niet 
ontvankelijk verklaard. 

Oisterwijk verkocht in 1579 twee velden in de Vrouwerijt. De koper Jacob Beij-
haerts verkocht de helft daarvan, ca 20 bunder, door aan de bisschop van Den 
Bosch. Het werd aan het goed "de Baast" toegevoegd. De grond bleef in eerste 
instantie woest liggen en verschillende inwoners van de Beerzen staken hier turf en 
maaiden er vlaggen. Daarom werd in 1604 door de pachters van de Baesterhoeven 
een greppel om de percelen heen geploegd, om deze t.o.v. de omliggende gemeijnt 
te onderscheiden. Dit weerhield die van Beers niet om daar te turven. Men stelde, 
dat er van particuliere erven geen sprake was, want men had de grond niet uitge-
geven. De Oisterwijkse uitgifte werd niet erkend. De bisschop wendde zich daarop 
tot de Raad van Brabant, maar werd bij vonnis van 10-2-1605 in het ongelijk 
gesteld. Daarentegen verwierf Oisterwijk van dezelfde Raad van Brabant op 9-9-
1605 een akte van terrier voor de gemeijnt tot op de Steenvoirt. 
Of deze akte van terrier alleen maar een super-aardbrief was of net zoals een akte 
van terrier uit 1681 ook het recht van cijnsheffing inhield, is niet duidelijk. Vol-
gens -onbevestigde- Oisterwijkse gegevens zou er op 23-2-1617 nog een negatief 
vonnis in de zaak van bisschop Masius gebannen zijn. In 1632 hadden Oisterwijk 
ter eenre en Oirschot en de Beerzen ter andere zijde zich onderworpen aan de uit-
spraak van de arbiters. In 1642 was daarvan nog niets gekomen. Toen sloten Oir-
schot en de Beerzen maar vast een accoord, waarin ze onderling het gebruik van 
de Vrouwerijt regelden. Een uitspraak in dit conflict heb ik niet gevonden. Maar 
in 1670 procedeert men weer. 

Bij vonnis d.d. 26-7-1679 van de -Haagse- Raad van Brabant werd Oisterwijk 
weer teruggewezen binnen de grenzen van de gemeijnt van 1390. In de gebruiks-
rechten wel te verstaan, van andere rechten is geen sprake. Inmiddels had Oister-
wijk op 27-2-1669 weer een nieuwe akte van terrier verworden. Weer is de inhoud 
onbekend. 
Maar op 23-6-1681 kreeg men een akte van terrier, waarvoor expliciet gesteld was 
dat men het "wildercijnsboek" wilde vernieuwen.30) In het wildercijnsboek wer-
den de bedragen gesteld, die sommige ingezetenen van Oisterwijk en anderen bui-
ten Oisterwijk moesten betalen voor de gemeijnt. De akte van terrier werd gegund 
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voor het omstreden gebied. Cijnsrecht gaat verder dan gebruiksrecht. Oisterwijk 
zou hiermee dus meer rechten hebben gekregen, dan alleen het gebruik. Hier-
tegenover staat, dat er geen inwoners van de Beerzen in het wildercijnsboek voor-
komen. Ten opzichte van hen zou Oisterwijk dan geen "eigendomsrechten" heb-
ben? 

Moeilijkheden tussen Oirschot en Oisterwijk in 1736 resulteerden op 10-11-1739 
in een scheiding van zowel jurisdictie als gebruiksrechten. De Beerzen waren hier 
niet bij betrokken. 
In 1787 verzoeken de ingezetenen van de Beerzen, die van Oisterwijk, hun rechten 
op de Vrouwerijt te bewijzen en wel middels een jongere brief, dan die van 1385. 
Oisterwijk komt natuurlijk prompt met de brief van 1390 op tafel. De Beerzen 
stellen daarop, dat de brief van 1385 de jurisdictie betreft en die van 1390 de ge-
bruiksrechten. Hoewel de tegenpartij dit ontkende, werd het argument op zich 
niet als ridicuul van de hand gewezen. Een poging van de Leen en Tolkamer om te 
bemiddelen mislukte (9-3-1790). Wel verkocht de Leen en Tolkamer in 1791 ca 
36 lopense woeste grond aan Beerse ingezetenen. De zaak bleef onbeslist en de po-
litieke veranderingen droegen niet bij tot een snelle afwikkeling. Mogelijk heeft de 
la Court er zich mee bemoeid, 31) maar in ieder geval kregen de Beerzen in 1802 de 
steun van het Departementaal Bestuur om de gronden te verkopen. Vermoedelijk 
ook onder druk van dit bestuur werd in 1806 tot een overeenkomst gekomen. 
Daarbij werden ook de grenzen van de jurisdictie bepaald. Opmerkelijk daarbij 
was, dat deze grens een flink stuk westelijker lag dan de jurisdictiescheiding van 
Oisterwijk en Oissellot in 1739. 
De Beerse grens werd feitelijk die van de scheiding van 1385.32) 

6.3. De Beerzen versus de ingezetenen van de Grote Aard van Oerle 

Nu nog prijkt het schepenzegel van Beers aan een accoord van 1623, tussen 
Zeelst, Blaerthem, Gestel, Zonderwijk en Meerveldhoven ter eenre en Oerle, 
Wintelre, Knegsel, Hoog-Casteren, Vessem en Oostelbeers ter andere zijde. 
Het betrof de grenzen van de respectieve gemeijntes omtrent de Lantvoirt. 

Enkele jaren later liggen de verhoudingen anders. In 1630 is Oostelbeers in proces 
met de rest van de ingezetenen van de Grote Aard van Oerle over wie van Oostel-
beers gerechtigd is in de aard. Oostelbeers pretendeert het hele dorp, of in ieder 
geval het Neereind en het Hoogeind. Echter alleen het Hoogeind viel binnen de 
palen van de aard van Oerle. Daarentegen zouden de inwoners van het Neereind 
ook meegeholpen hebben met zandstoppen en daarvoor rechten als turfsteken 
e.d. genoten hebben. 
De Raad van Brabant bepaalde 17 maart 1636, dat die van Oostelbeers, behalve 
enkele particulieren (d.w.z. het Hoogeind), niet gerechtigd waren in de Grote  
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Aard van Oerle. Oostelbeers nam genoegen met deze uitspraak en daarmee was 
het geschil afgedaan. 
De oorzaak van de plotselinge verslechtering van de verhouding is m.i. het feit, 
dat in deze tijd grote stukken van de gemeijnt „'t Hadelt" werden verkocht aan 
particulieren en dat de oude gebruikers daarvan uitweken naar de Grote Aard van 
Oerle. De gerechtigden in de aard van Oerle waren ook geregeld in conflict met 
andere buurdorpen, maar dat valt - hoewel het Hoogeind hier ook bij betrokken 
was - buiten dit bestek.33) 

6.4. De Beerzen versus Vessem en Oerle (betreffende het Molenbroek) 

Ook het Molenbroek bleef niet gevrijwaard van conflicten. 
Over het Hoogbroek, toen nog Schildersbroek genaamd, waren in 1469 moeilijk-
heden. Dit Schildersbroek was op 12-5-1466 heruitgegeven aan de abt van Ton-
gerlo, nadat liet eerst door de rentmeester van de Hertog in beslag genomen was. 
De abt kwam op 3-1-1469 met de heijmrader en de meest gegoede ingezetenen van 
Oerle overeen, dat hij 'A van het Schildersbroek aan Oerle zou afstaan, waarvoor 
hij het onbetwiste eigendom van het resterende zou genieten. 

Ook over het Laagbroek waren meningsverschillen. Omstreeks 1624 werden er 
commissarissen gesteld in een conflict tussen Vessem en de Beerzen. Het lijkt hier 
al om de zaak over het Laagbroek te gaan, die ook nog of alweer speelde in 1627, 
1630 en 1642. Of dit geschil bijgelegd werd, is onduidelijk. Als dat niet het geval 
was, escaleerde het zeker verder, doordat "schutvorsters" van Oerle in 1644 run-
deren schutten, die toebehoorden aan de bewoners van de 28 huizen van Oostel-
en Middelbeers, die vanouds in het Molenbroek gerechtigd waren. Bij uitspraak 
d.d. 3-3-1644 werden die van Beers in hun rechten gemainteneerd en Oerle in de 
kosten veroordeeld. 

Op 7 september 1659 schutte Peeter Boogers als gezworene van de Beerzen, maar 
liefst 115 schapen op het broek. Slechts 45 daarvan werden door de eigenaars ge-
lost. De andere werden met toestemming van de Leen en Tolkamer in Den Bosch 
verkocht. Dit conflict, dat daarna voor de Raad van Brabant was gebracht, werd 
uiteindelijk bezworen door een onderling vergelijk op 19-2-1661. Voor de Beer-
zen, d.w.z. de 28 huizen, was dit een kostbare affaire. Ze schoten er uiteindelijk 
f 200,— mee in. 
Niet iedereen was bereid om daaraan mee te betalen, zodat de Raad van Brabant 
er toch aan te pas moest komen om de onwilligen te manen. 
Bij de verdeling van de Grote Aard van Oerle in 1854 was geen rekening gehouden 
met de 28 huizen. Deze stonden immers in de Loonse Aard. Dus bleven de bewo-
ners daarvan hun weiderechten uitoefenen over het hele Laagbroek. In tegenstel-
ling tot Vessem en Oerle, die door de opdeling aan het hun toegewezen stuk ge-
bonden waren. 
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In een brief van Middelbeers aan Gedeputeerde Staten stelde men het zelfs zo 
scherp: "dat indien thans de regthebbende ingezetenen van Middel- en Oostel-
beers hun vee uitsluitend op dat deel van het Molenbroek welk aan Vessem is toe-
bedeeld lieten weiden, deze evenmin iets met grond daartegen zouden inbrengen 
als genen buiten hun regt gaan, het regt kleeft op de geheele uitgestrektheid van 
het laag Molenbroek". 

De verhoudingen lagen toen al slecht. Dit was doorgedrongen tot Gedeputeerde 
Staten en deze formeerden een commissie om met de partijen tot een vergelijk te 
komen. Een op 7-8-1865 in het gemeentehuis van Vessem gehouden samenkomst, 
kon echter de partijen niet tot overeenstemming brengen. Oerle, het gekibbel beu, 
verkocht haar aandeel in het Molenbroek in 1867 aan de Beerse weidegerechtig-
den. Vessem gaat dan dwarsliggen. In 1868 gaat men op het broek turven (bescha-
digen van de aard) en in het volgende jaar plaatst men, achter waar men geturfd 
heeft een schutting. Waardoor de toegang tot het grasland wordt afgesloten. 
Dionysius Fiers, landbouwer in Middelbeers en bewoner van een van de 28 huizen 
voelt zich in zijn recht verkort en spant een proces aan tegen de burgemeester van 
Vessem, H. Tasset. Hoewel Fiers pro forma alleen optreedt, vertegenwoordigt hij 
in feite ook de andere 27 gerechtigden. 
Doordat Fiers niet kan aantonen, dat hij op titel van zijn huis inderdaad in het 
Molenbroek is gerechtigd, verklaart de Arrondissementsrechtbank in Eindhoven 
op 22-7-1872 zijn eis niet ontvankelijk. Fiers ging daarop in hoger beroep. Voor 
het Bossche Gerechtshof kon hij zijn rechten beter waarmaken en dit stelde hem 
op 25-5-1875 in het gelijk. Vessem werd veroordeeld in de kosten ten bedrage van 
f 1254.87'1.

34
) 

6.5. Westelbeers versus Netersel 

Al in de 15e eeuw werd een proces over de grenzen van de gemeijnt gevoerd tussen 
Hilvarenbeek c.a. en Netersel. Bij de uitspraak van 13-5-1497 werd Netersel terug-
gewezen tot binnen de huidige grenzen. Toen inwoners van Westelbeers binnen 
die grens op 15-7-1617 58 stuks Netersels rundvee schutten werden zij op hun 
beurt teruggewezen. De Raad van Brabant herstelde Netersel op 2-1-1620 in haar 
recht, ondanks het feit dat zij de uitgiftebrief van hun gemeijnt niet konden to-
nen. Deze was nl. in de "binnenlandse oorlog" verloren gegaan. De kosten van 
het proces waren hoog opgelopen. De ingezetenen van Westelbeers moesten 
f 400,— lenen om ze te kunnen voldoen. 
In 1807 was er nog enige wrijving tussen de Beerzen en Netersel over enige broek-
velden. De uiteindelijke beslissing hierover valt pas bij K.B. in 1833.35) 

13. 

6.6. De Huijgevoirt (Westelbeers) versus Diessen 

Omstreeks 1740 hadden de bewoners van het Westelbeerse gehucht "de Huijge-
voirt" met hun Diessense buren een afspraak gemaakt over een. vooraard. Een 
particuliere aard, waarop alleen ingezetenen van de Huijgevoirt mochten turven. 
Ze zou begrensd worden door de erven van de Raeckerhoef, de limietscheiding 
van Oisterwijk en de weg van het Diessense gehucht Baarschot naar de Beerse mo-
len. Over die weg heen zouden die van Diessen het alleenrecht hebben. Deze over-
eenkomst werd vermoedelijk nooit door daden geëffectueerd. 
Op 7-6-1768 betrapte Cornelis van Eeten, rotmeester van de Huijgevoirt, de Dies-
sense Jan van Spreuwel op turfsteken aan de Huijgevoirtse zijde van de molen-
weg. Dus in de vooraard. De turf werd in beslag genomen en de overtreder kreeg 
de raad zich voortaan te hoeden. Van Spreuwel nam daar geen genoegen mee. Hij 
mobiliseerde zijn dorpsgenoten en die van Hilvarenbeek. Die daarop hun Haagse 
agent inschakelden. Het gevolg was een proces voor de Raad van Brabant. 
Van Eeten negeert eerst nog een mandement van maintenue en wil zich verdedi-
gen. Maar al snel blijkt dat hij geen enkel bewijs kan leveren, niet van een af-
spraak met Diessen en niet van zijn eigen autoriteit. Een poging om aan de verde-
re procesgang te ontkomen, door aan de Staten Generaal te verzoeken het geschil 
door de Leen en Tolkamer te laten regelen of in ieder geval als vertegenwoordiger 
van de gemeenschap erkend te worden, mislukte. Daarbij zal meegespeeld heb-
ben, dat men een eerdere verzoeningspoging had versmaad. 
Het proces eindigde in een toewijzing voor van Spreuwel c.s. en de veroordeling in 
de kosten van Cornelis van Eeten d.d. 24-2-1772. 
De kosten kon Van Eeten niet opbrengen en op 7-8-1772 werden zijn goederen in 
het openbaar verkocht. De kopers waren overigens zijn kinderen, er werd geen 
misbruik van de situatie gemaakt.36) 

7. De ontginningen 

Al in de uitgiftebrief van de Beerse gemeijnt anno 1334 was de clausule opgeno-
men, dat de kosten gedekt mochten worden met de verkoop van stukken gemeijnt 
aan particulieren. In welke mate dit werd gerealiseerd is niet duidelijk. In de 16e 
en 17e eeuw verkreeg men geregeld octrooi tot verkoop of uitgifte van woeste 
grond om de door de oorlogen geplunderde dorpskassen aan te vullen en de eco-
nomie te stimuleren. Om de ontginningen aan te moedigen werden in de 17e, de 
18e en de 19e eeuw geregeld vrijdommen van belastingen en tienden voor tien tot 
vijftien jaren verleend. 
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14. 

VERKOPEN VAN WOESTE GROND TOT 1811 

Oost- en Middelbeers Westelbeers 
voet lopense  roeden 
10 
15 

ca 240 
16 
15 
10 44 

15 
37) 

Indachtig de opmerking van Van Heurn, dat door het gebrek aan boerderijen de 
huwelijken moeten worden uitgesteld, etc. werden de volgende vragen gesteld:38) 
- wat was de burgerlijke staat van de kopers? 
- hebben de kopen het stichten van gezinnen versneld? 
- werden de gekochte gronden werkelijk ingegraven (gecultiveerd)? 
- op welke wijze werden ze dan gebruikt? 
- wat was de kwaliteit van de grond? 
De verkoop van 1802 werd aan deze vragen getoetst. 
Voor de bijna 600 lopense (ca 100 HA) die Oost- en Middelbeers op 19 maart 
1802 verkochten, waren 43 gegadigden, te onderscheiden in:39) 
- weduwe 2 
- groepen kinderen 3 
- gehuwde mannen of weduwnaars 23 
- ongehuwde mannen, niet huwende binnen 5 jaar 8 
- ongehuwde vrouw 1 
- mannen, preciese status onzeker/onbekend 2 
- mannen huwende binnen 5 jaar 4 

Met dit overzicht wordt behalve de eerste vraag, ook al de tweede beantwoord. De 
uitgiftes leidden niet tot rush op de gemeijnt door huwelijkskandidaten. Toch is 
de status van de vier huwenden nog eens doorgelicht aan de hand van de vraag of 
zij ook zonder aankoop van steriele gronden op dat moment een gezin zouden 
hebben gesticht. Is daarvoor plaats, door het openvallen van een boerderij door 
het overlijden van de ouders en het meerderjarig zijn van mogelijke andere kinde-
ren. Dit ging voor drie kandidaten op. 
Zij bezaten vermoedelijk al een boerderij en hadden geen concurrentie meer van 
broers of zusters. Alleen van Jacobus Klessens bleek de moeder nog in leven te 
zijn, de boedel was onverdeeld.40) 

Jaar lopense roeden 
1576/82 76 23 
1609/28 124 44 
ca 1619 
1661 78 43 
1791 36 30 
1802 598 5 
1806 64 34 
1808 44 3 
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Jacobus Klessens was ook de koper van een groter stuk, nl. 10 lopense 18 roeden. 
Voor hem kan de verkoping dus wel van invloed zijn geweest. Secundaire invloed, 
doordat de vader de grond koopt en de zoon of schoonzoon een "nieuwhuis" 
bouwt (dat hun later bij de boedelscheiding dan wordt toegedeeld), kon niet wor-
den nagegaan. Duidelijk is evenwel, dat hiervan geen sprake was op de z.g. 
Nieuwe Erven. 
Bij de verkoop van 1802 werd aan weerszijden van de weg van Middelbeers naar 
Diessen ca. 30 HA woeste grond uitgegeven (ca. 34% van de totale uitgifte). De 
kavels stonden later bekend als "de Nieuwe Erven". 

Omstreeks 1830 was de toestand daarvan als volgt:41) 
- heide 41.32% 
- weiland 21.32% 
- dennenbos 18.95% 
- bouwland 8.63% 
- opgaand bos 7.05% 
- hakhout 2.73% 
- totaal 100.00% 

Op afbeelding 3 worden de eigenaars en het gebruik per eigenaar weergegeven. 
Geen van de 11 eigenaars heeft enige opstal op zijn nieuw verworven land ge-
plaatst. Minder dan 10% is bouwland, iets meer dan 2007o is weiland. Deze cijfers 
zeggen op zich niet zoveel omdat hier bouw- en weiland van gelijke kwaliteit wa-
ren, weiland werd na verloop van jaren gescheurd en bouwland ingezaaid. 
Opmerkelijk is dat ondanks de agrarische hausse, de eerste 15 jaar na de uitgifte, 
2/5 van de grond iiberhaupt niet gecultiveerd is. Hierbij moet natuurlijk geno-
teerd worden, dat de heide op zich niet waardeloos was. Op het grootste deel van 
de Beerse gemeijnt mochten geen vlaggen gemaaid worden voor strooisel, van-
daar dat men er meestal zelf enige woeste grond op nahield. 

Wanneer de "Nieuwe Erven" typerend zijn voor de hele verkoping van 1802 dan 
kan geconcludeerd worden, dat deze verkoop niet of nauwelijks heeft geleid tot 
stichting van nieuwe boerderijen en grotere huwelijkskansen. Overigens geeft ook 
de bevolkingsontwikkeling geen aanleiding dit te veronderstellen. 

Wanneer we de uitkomsten van de kadastrale schattingen van de "Nieuwe 
Erven" vergelijken met naburige velden, zoals "de Huijgevoirt", "de Heij-
akkers" en "het Voorteind", dan valt op, dat heide overal in kwaliteit gelijk 
wordt geschat, dennenbosch en hakhout ook, maar dat weiland en vooral akker-
land in de "Nieuwe Erven" van een veel mindere kwaliteit zijn, dan op de andere 
drie velden. De vraag blijft of het werkelijk een structureel verschil is of dat deze 
oudere velden verbeterd zijn door de langdurige bemesting en bewerking. 

17. 

Was er aan het eind van de 18e eeuw nog nauwelijks belangstelling voor bebossing 
(uitgezonderd het landgoed de Baast),42) in de loop van de 19e eeuw werd dat snel 
anders. 

BOSBOUW IN OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS 
jaar HA 
1794 91 
1830 357 
1851 398 
1865 557 
1925 1325 

43)  

De bebossing vond in de eerste helft van de 19e eeuw grotendeels plaats door par-
ticulieren. Na 1860 ging ook de gemeente bebossen. Men schakelde hiervoor 
werklozen in en ontlastte op deze wijze de armenkassen. Na verloop van tijd 
waren de opbrengsten ruim voldoende om het systeem zichzelf in stand te laten 
houden. 

GEMEENTEBOSSEN OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS 
jaar HA 
1833 63 
1862 17 
1866 21 
1904 170 
1923 355 
1935 341 

44)  

Het verschil tussen de cijfers van 1833 en 1862 zou op een grote terugloop van het 
areaal gemeentebos wijzen. Het is inderdaad mogelijk, dat er veel bos verkocht is. 
Anderzijds is ook mogelijk dat hier sprake is van een andere berekeningsmethode. 
Een renteloos rijksvoorschot voor 201 HA heeft in het begin van de jaren '20 de 
bebossing enorm gestimuleerd. 

In 1863 werd 251/2  HA vloeiweide aangelegd. Op zich was het verschijnsel niet 
nieuw; men had er b.v. reeds in 1795 in Diessen mee geëxperimenteerd. In 1863 
trok echter de bemesting "op groote schaal met guano" ook buiten het dorp de 
aandacht. Initiatiefnemers waren jonker de la Court, eigenaar van de Baasterhoe-
ven, en W. Heuvelmans, stammende uit een geslacht van molenaars en brouwers. 
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Beiden bezaten grote oppervlaktes grond in de Beerzen. De eerste had 22 HA ont-
gonnen, de andere 31/2 . Deze kapitaalsintensieve methode heeft vermoedelijk wei-
nig navolging gevonden. We horen er in ieder geval niets meer over. Bijna 50 jaar 
later, in 1907 en in de volgende jaren, blijkt de gemeente "natuurweiden" aan te 
laten leggen, o.a. aan de Langrijt.45) 

In de 19e eeuw schijnt de gemeente zich ook bezig gehouden te hebben met het 
stichten van nieuwe boerderijen. Dit gebeurde op kleine schaal en is waarschijn-
lijk niet helemaal aan een weldadigheidsbeleid toe te wijzen. In ieder geval werd 
een van die boerderijen aan de al eerder genoemde familie Heuvelmans 
verkocht .46) 

Een grootscheepse ontginning tot landbouwgrond kwam pas na 1924 op gang. 
Van 1926 tot 1929 werden 13 kavels verkocht groter dan 10 HA. Merendeels tot 
stichting 47) van een boerderij. Van twee van de kavels was de koper dezelfde. 
Wat dan opvalt is, dat slechts 3 van de 12 kopers uit de Beerzen komen. Twee ko-
men er uit Hilvarenbeek, drie uit Oirschot, een uit Haaren, 1 uit Steenbergen, 1 
uit Doornenburg en de laatste koper was de Maatschappij tot Welstand van 
Landlieden.48) Een aanvraag van een koper uit Rozendaal werd afgewezen.49) 
In augustus 1927 stemde de gemeenteraad in met de voorlopige verhuring van 
300 HA heidegronden aan N.V. MIJRO te Amsterdam. 
Wat daar verder van geworden is en hoe de ontginningen na 1935 zijn voortgezet, 
is door het ontbreken van geschikt bronnenmateriaal jammer genoeg onduidelijk. 
Hieronder volgt nog een overzicht van het afnemen van het gemeentebezit en de 
woeste grond daarin. 

TERUGGANG AREAAL WOESTE GEMEENTEGROND 

jaar totaal gemeentegrond daarvan woest 
1833 2246 HA 2183 HA 
1862 1971 1842 
1863 1916 1785 
1864 1791 1660 
1865 1713 1590 
1904 1624 1286 
1923 1439 1087 
1926 1400 1075 
1929 1339 1045 
1935 1170 825 
1983 807 253 

50) 

19. 

NOTEN 
(voor de verklaringen van de gebruikte afkortingen, zie Campinia no. 54, juli 1984, blz. 118) 

27. A.A.O-MB, nr. 16 (19-10-1772, 13-9-1792), nr. 17 (18-9-1802), en nrs. 43, 51 en 54 
A.A. Oirschot, nrs. 7709, 7769, 7770 en 7772. 
R.R.G., nr. 162. 

28. Oisterwijk pretendeerde soms het exclusief gebruik en schutrecht te hebben, maar feitelijk blijkt 
dat nergens uit. Het werd ook niet erkend door de buurdorpen. Deze verzetten zich met succes te-
gen deze pretenties. Ook in verder beheer en verantwoordelijkheid voor onderhoud bleek Oister-
wijk niet alleen verantwoordelijk. In 1439 kwamen de gezworenen van de Beerzen, Haaghorst, 
Oisterwijk en Spoordonk overeen geen schapen meer te weiden op de plaatsen waar het zand 
gestopt was. De gezworenen hadden dus kennelijk autoriteit op deze tussengelegen -kwestieuse-
gemeijnt. Er werd niet vanuit Oisterwijk gedicteerd. Van eigendomsrechten en jurisdictie is in 
eerste instantie geen sprake. De keur van Oisterwijk die bepaalde dat het vee in rechte lijn naar de 
Baast moest gaan, regelde het gebruiksrecht. Zoals ook het schutten in de akte van 1518 (zie vol-
gende noot) tot de gebruiksrechten behoorde, waarvan de "breuken" in keuren geregeld zijn. Tot 
1679 is in de uitspraken alleen het gebruiksrecht aan de orde. 
Ook het uitgeven, feitelijk het afstand doen van gebruiksrechten, van woeste grond door de ge-
meente valt nog onder gebruik. De kooppenningen, afkoopgelden van de gebruiksrechten, vloei-
den in de dorpskas. In het geval Masius had Oisterwijk wellicht recht tot uitgifte, maar men had 
dit recht in ieder geval niet alleen, niet zonder overleg en consent van medegerechtigden. 
Executies vanwege het niet voldoen van belastingen waren de aanleiding van het proces van 1736. 
Een zaak van jurisdictie. Door de traditie van problemen met de gemeijnt hier, werd deze er ook 
weer bij betrokken en het kwam tot een dubbele uitspraak: scheiding van jurisdictie, ergens in het 
midden en het handhaven van de gebruiksrechten van beide partijen op het hele kwestieuse ter-
rein. Omdat geen van beide partijen had gewonnen, was men aan beide zijden ontevreden over de-
ze uitspraak en het zou tot in de 19e eeuw duren voor er een eind aan dit conflict kwam. De Beer-
zen waren er sinds 1679 niet meer bij betrokken. 

29. De heer Lijten veronderstelt in zijn verhaal "de Clute werd een drama" (Campinia, 12e jrg. 
nr. 47, blz. 181-190), dat hij de bron heeft gevonden van een volkslegende en dat de inhoud ervan 
historisch een feit is. Het is inderdaad een oud verhaal en de inhoud heeft betrekking op bestaande 
geschillen tussen de Beerzen en Oirschot enerzijds en Oisterwijk anderzijds. Toch moeten er m.i. 
bij een aantal aspecten vraagtekens gezet worden. Waarom werd zijn verhaal niet serieus genomen 
door tijdgenoten? Waarom bedelde hij? Waarom werd hij later door derden verzorgd i.p.v. door 
zijn kinderen? Was hij soms zwakbegaafd, psychisch gestoord of geestelijk gehandicapt, kortom 
"innocent"? Waarom werd er op basis van deze verklaring niet geprocedeerd? Mocht het tot een 
proces gekomen zijn, waarom is dan niets overgeleverd, niet in Oirschot, niet in Oisterwijk en niet 
in de Beerzen, terwijl -blijkens dit artikel- er over andere zaken wel materiaal bewaard is gebleven. 
De boete van 1390 vormde in 1547 voor Oirschot geen enkel bezwaar om in een veel vagere zaak te 
stappen. Wat hadden de Merodes hier in te roeren? Waarom werd de verklaring voor hen opge-
maakt? Hadden zij soms iets te regelen met Oisterwijk? Typisch is ook, dat ik de beschuldiging 
niet rechtstreeks tegen Oisterwijk gebruikt heb gezien. Maar ze wordt wel geciteerd in de zaak van 
Oirschot tegen de Beerzen. Mag men aannemen dat in een zo ernstige zaak als in 1390 waarin be-
schikt werd nadat "alle tarten bethoen ende wairheden aen biden siden dat sij bijbrengen en tho-
nen woude", één verklaring van één zijde de doorslag heeft gegeven? 
Buiten de vragen over de inhoud valt nog op te merken, dat ook dit verhaal (cf. het Molenbroek) 
elders verteld wordt. Droesen noemt het voor Venraij. 
Wat mij betreft, voorbehoud bij de waarde en intentie van deze akte! 

30. Wildercijns: cijns over de gemeijnt of "wildernis". 



31. Ze werden al eerder door De la Court gesteund. De la Court, a.w., blz. 57. 
Voor de functies van Paulus E.A. de la Court, zie J.C.M. Andrik, a.w., blz. 67 e.v. 

32. J. Lijten, De clute werd een drama (in: Campinia, 12e jrg. nr. 47, blz. 181-190). 
A. Fasel, a.w. 
F.W. Smulders, a.w. 
A.A. 0-MB, nr. 51. 
A.A. Oirschot, nrs. 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7717, 11718, 11721, 7776. 
A.A. O'wijk, nrs. 117, 118, 121, 139, 143, 144, 149. 
R.A. 0-MB, nr. 6 s.f. (2-12-1788, 3-3-1790). 
N.A., nr. 5104 s.f. (5-3-1666). 
R.v.B., nrs. 323, fol. 417 e.v., 429 e.v. (25-8-1670) en 788, dossier 1750. 

33. A.A. Oirschot, nr. 7770. 
A.A. Oerle, nrs. 21, 23, 45. 
N.A., nr. 5103 s.f. (28-3-1662). 
C.P., nr. 516. 

34. A.A. Oirschot, nrs. 7706, 7707. 
A.A. Oerle, nrs. 23, 44. 
N.A., nrs. 5142 s.f. (14-9-1660, 9-9-1660, 10-9-1660), 5136, fol. 70, 73-76 (24-8-1660). 
L.T., nr. 166. 
G.S., nr. 191.6. 
Gem. 0-W-MB, oud dossier Molenbroek (code 2.07.351.511). 

35. Th.Ign. Welvaarts, Geschiedenis van Bladel en Netersel (Eindhoven, 1890), blz. 186. 
A.A. 0-MB, nr. 436 (27-8-1807). 
R.A. H'beek, nr. 43, fol. 143 (28-6-1620). 
Kad., processen verbaal van grensscheidingen. 
Koninklijk Besluit d.d. 14-11-1833, no. 88. 

36. R.A. 0-MB, nr. 26, fol. 126 (19-8-1772). 
R.v.B., nr. 778, dossier 3706. 

37. A.A. 0-MB, nr. 412. 
R.A. 0-MB, nrs. 30, fol. 42V e.v. (10-10-1791) en 31. 
N.A., nr. 5069, fol. 41 (2-8-1663). 
R.R.G., nrs. 162 en 165. 

38. J.H. van Heurn, Historie der stad en meierije van 's-Hertogenbosch (Den Bosch, 1776), blz. 6. 

39. R.A. 0-MB, nr. 31. 

40. Doop-, trouw- en begraafboeken, R.A., etc. passim. 

41. Kad., minuutplan 1830 en oorspronkelijk aanwijzende tafel 0-W-MB. 

42. Collectie van de Mortel-de la Court, nr. 1309. 

43. Historia Agricultura, 8 (Groningen, 1965), "Beschreeve staat der Meijerij". 
P.G., nrs. 3401 (schattingen t.b.v. opmaak van het kadaster) en IV, 212 (gemeenteverslagen 0-W-
MB, 1851, 1865, 1925). 

44. Droesen, a.w., blz. 103. 
P.G., IV, 212, gemeenteverslagen 0-W-MB 1862, 1866, 1935. 
Kad., perceelsgewijze legger 0-W-MB. 

45. W.J.D. van Iterson, a.w., blz. 90. 
P.E.A. de la Court, a.w., blz. 81. 
P.G., IV, 212 (gemeenteverslagen 0-W-MB, 1863, 1907 e.v.). 

46. Kad., oorspronkelijk aanwijzende tafel, gemeente 0-W-MB. 

47. Waarschijnlijk met rijksvoorschot. 

48. Zie ook W. de Vries, 150 jaar welstand (Tilburg, 1972), blz. 390. 

49. P.G., IV, 212 (gemeenteverslagen 0-W-MB, 1924-1935). 

50. P.G., IV, 212 (gemeenteverslagen 0-W-MB). 
Kad., kadastrale legger 0-W-MB. 
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OIRSCHOTSE GEDICHTEN 
door Toke van de Ven - Lommers 

HERINNERING AAN DE OUDE KIOSK MET DE RONDE LINDJES, DIE 
TOT 1958 DE OIRSCHOTSE MARKT SIERDEN. 

Na aan mijn hart lag d' oude markt 
Zo'n vijftig jaar geleden 
'k Zie in mijn geest ---- hoe z'is geweest 
't Was niet zoals op heden. 

Als kind gespeeld ---- mijn vreugd gedeeld 
Aan d'voet van d'oude toren 
Het was een lust ---- die stille rust 
Die sfeer, kon zo bekoren. 

De grond van zand ---- schepte een band 
Tussen natuur en mensen 
Want eeuwen oud ---- was dat vertrouwd 
Men zou niet anders wensen. 

Wat dacht je van ---- die pompen dan? 
Twee stonden er te prijken 
Het water nat ---- gaf een gespat 
Om haastig terug te wijken. 

En menig paard ---- heeft uiteraard 
Zijn dorst gelest, daar even 
De boerenman ---- met paard en span 
Werd zo wat rust gegeven. 

Kiosk centraal ---- voor allemaal 
Een oude kunst, zo prachtig 
En daar rondom ---- bekend alom 
De ronde lindjes, machtig! 

Het was een ring ---- het was een kring 
Die lindebomen-schare 
Hun loverkroon ---- was wonderschoon 
Gevlochten door elkare. 

De harmonie ---- vol energie 
In zomeravonduren 
Speelde zo blij ---- muziekpartij 
Een mars of ouverture. 

't Oirschots publiek ---- door die muziek 
Van klanken overladen 
Van klein tot groot ---- ja, dat genoot 
Bij 'n zomerserenade. 

Ja, die muziek ---- vlot of klassiek 
Ik kan er nog van dromen 
Romantisch licht ---- uniek gezicht 
Kiosk met lindebomen. 

Kiosk zo oud ---- van edel hout 
Voor ons van grote waarde 
Maar .... op een keer ---- was z'er niet meer 
Wat iedereen bezwaarde. 
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Het was een pech ---- kiosk was weg 
Maar ook de lindebomen 
En met een traan ---- zag men dat aan 
Wat ons was overkomen 

Bomen geveld ---- men was ontsteld 
Was het niet om te treuren? 
Die linden och ---- moest het dan toch? 
Hoe kon zo iets gebeuren. 

Leeg was de markt ---- leeg was ons hart 
Wij, dorpelingen gisten 
Naar het waarom ---- moest alles om 
Omdat wij dat niet wisten. 

Ja, zei men toen ---- dat moest men doen 
Want alles was versleten 
Dat kon wel zijn ---- maar 't deed zo'n pijn 
We zouden 't nooit vergeten. 

Maar kom, allee ---- niet treuren, nee! 
Want zie, in onze dagen 
Nog staat ten toon ---- een loverkroon 
Die de kastanjes dragen. 

De oude markt ---- is nu verhard 
Gegroeid is de kastanje 
In lentetijd ---- één zaligheid 
Van groen met witte franje. 

Een pomp ook weer ----- zoals weleer 
Op d' oude plaats herrezen 
Heel sierlijk staat ---- zij weer paraat 
Die wond is wel genezen. 

En weer centraal ---- voor allemaal 
Is er een ster verweven 
Van mozaïek ---- heel magnifiek 
Om toch iets terug te geven. 
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straat 12-14, 21) 
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Middelbeers W'beers Westelbeers 
Oostelbeers Z. Zeelst 
Oerle 
Oirschot 
rentmeester 
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Aelbrechts 

- Goyart 162 
- Willem Henrick zie Willem 

Aelbrechts 
van Liempdt 

Aelst, van 
- Jan Willemssoen 160 
- Jannen Willem Wouterssoen 160 
- Martenen 161 

Aarle, van 
- Didderic Willemszoen -, schepen 62 

van Oi. 
- Heinric -, schepen van Oi. 59;62-63 
- Henric Gerits Bertensoen 63 

schepen van 01. 
- Jan Heinrickxsoen 63-64 

schepen van Di. 
- Willem -, schepen van 01. 63-64 
- Wouter -, schepen van Oi. 63 

Aarle, herdgang 161;202 
Achelse Kluis 6 
Acht 101 
"Achtsche Steenfabriek", N.V. 129 
After, Ardt Corstenssoen van der 163 
Albert, aartshertog van Oosten- 175 

rijk 
Alberta (Canada) 53 
Ameijden, van der 

- Agnes Artsdochter 70 
- Anthonis Henrick Thomas- 67 

zoon 
- Arden Henricxsoen 162 
- Godevaert 62 
- Roeland -, secr. van Oi. 191 

Anton van Duinkerkencollege 6 
Antwerpen, J. van 36 
Antwerpen 13 
Aldenhoven, Maria Louisa -, 16 

e.v. Peter Grimm 
Alphen en Riel 15 
Ansems, Ansem Jacop -, schepen 200 

van Oi. 
Ardtszoon 

- Corsten Willem 71-72 
- Lambert 195-198 

Audenhoven (Oudenhoven), van 
- Jan Rutgerssoen -, schepen 63 

van 01. 
- Wouter -, schepen van Oi 63-64 

Beest, top. O'beers 114;170;173-174 
Bakker, W. de 137 
Baks, Maria Antonia Johanna -, 188 

wed. A.J.H.M. Nuijens 
Balsfoort (Balsvoirt), top. Oi. 20;170 
Bantmans, Jan 141;193 
Beelaerts 

- Anna -, e.v. Goris Wouters- 151 
zoon van Kuijk 

Beelaerts (vervolg) 
- Henrick -, priester 151 
- Henrick Rutgerszoon 151 

schepen van Oi. 
- Joost -, priester 149;151;192-193 
- Maria -, religieuse 151 

Beelaertshofje (Oirschot) 151 
Beerze, rivier 20 
Beersveld, 112-113;115-116;172-173 

top. O'beers 
Beerzen zie Oost-West- 

Middelbeers 
Bekerbergje, top. 173-174 

Oisterwijk 
België 12-14;16;57 

- koning van zie Leopold van 
Saksen-Coburg 

Beliën, J.J. 127;131 
Belmakers, Claeus Ardt 

Claeuszoon 75 
Berenbank, Jannen 161 
Bergeijk 15 
Kerkel, Ingrid van 57 
Berlaer, van 

- Jan -, heer van Helmond 20 
en Keersbergen 

- Walraven 20 
Bern (Zwitserland) 13 
Bernaerts (van Runde),  69-74;147-148 

Jacop vorster in 01. 
Berse, van 

- familie 145 
- Henrick 160 
- Claeus Willemszoon 137-138 
- Peter Henrickszoon 144 
- Philips Willemszoon 138 

Bertensoen, Danel Voren -, 62 
schepen van Oi. 

Best 29;40;45;71;79;124-131 
140;150;196 

- rector van zie Jan van Esch 
Best, van 

- Jan Heijnen Aelbrechts 64 
schepen van Di. 
(=Jan Henricksoen Jans) 

- Mr. dr. J. -, lid van de 128;131 
Tweede Kamer 

"Beste Boter", molkerij 129 
Beugen 15-16 
Bichgelaar, P. van de 34;37 
Bierkens, Hubrecht 161 
Binnenlandse Zaken, minister van 123 
Bisschopsbroek zie Hoogbroek 
Blaerthem, Johan van -, 62 

schepen van Oi. 
(=Jan die Moelner) 

Blaarthemseweg (Zeelst) 53 
Bladel 77;178 
Bolomeij, E.L.F. dir. Ginne- 125 

kensche Tramweg Maat- 
schappij 

B. 
e.v. 
H'beek 
kerkm. 
M'beers 
O'beers 
Oe. 
Di. 
rentm. 
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Esch (Essche), van 

- Henrick 
- Jacob -, schepen van 
- Jan -, rector van B. 

160 - Jaspar (president) 
195-196 schepen van Di 

Grimm 
- familie 14-16 
- Elisabeth -, e.v. Jacobus 14-16 

Verst appen 
- Maria Catharina Paulina 15-16 

e.v. Adrianus van Rossum 
- Maria Sophia 15 
- Peter 13-16 

Grote Aard, top. Oe.  112;116-117;170 
172-173;175-176 

Gruijter van Roederyghen, 64 
Jan die -, schepen 
van 01. 

Gruijters, Dirck Martens 195 
Gunterslaer, Wouter van -, 64 

schepen van Di. 
Gijssels, Jan Bauwen 197 

Bont, n.n. de -, past. van Oe. 101 
Bo(o)gaert, Willem van den -, 40;44 

deken van 01. 
Boirt, Jan van -, schepen 64 

Oi. 
Boot, Amelrijck 164 
Bosch, Lou ten 7-8 
Boterwijk, top. Di. 45 
Bouches du Rhin, departement des 12 
Boxmeer 14-16 
Boxtel 61;75;77;123-124;134 

140;195-196; 203 
Boxtel, Jan van 160 
Brabant 31;203 

- hertog van zie Jan II en 
Karel V 

- hertogin van zie Johanna 
- Raad van 18;172 

Brabants Lanschap, stichting 177 
Braken, van der 

- Arnt -, schepen van 01. 62-64 
- Joerden -, schepen van 01. 63-64 

Brans, familie 56 
Brant 

- Godevaert 

	

	zie Godevaert van 
de Meerven 

- Henrick -, schepen van 01. 62-63 
- Jorden -, schepen van 01. 63-64 

Brants, 
- Adriana 27 
- Laureijs 27 
- Willem 27 

Brantsoen, Henric Jordens 62 
schepen van Oi. 

Brauwer, Jannis de 162 
Brauwerssoen, Jan Dirck 160 
Breda 15;123;125;129 
Bressers 

- Jan Dirck 137 
- n.n. lid van Gedeputeer- 134 

de Staten van Noord-Brabant 
Breton van Lith, J.C.H. -, burg. 127 

van 01. 
Breugel, Peter Willemszoon 69-70;200 

van -, (president) schepen 
van 01. 

Brink (Oerle) 105 
Broeck, Daniël van den 203 
Broek, top. Ve. 5 
Broekeind, top. W'beers 117 
Brussel 12-14;21;125 

202-203 
Bruijnaers, Jacobus -, veldwach- 14 

ter te Riethoven 
Bruijnincx 

- Anthonis -, Kanunnik 141;157; 
160-162 

- Protionellen 164 
Bruijsten, Jan -, schepen 64 

van Di.  

Bullens, P.L. 34;37 

Daesdonck, Jan van der 
Damen, Jan -, priester 
Danels (dochter, -zoon) 

- Dircxken Peter 160 
- Henrick Peter 161 
- Heylwichen Daniel Ardt 160 
- Katalijnen 161 
- Peteren 161 

Dankers, familie 101 
Deenen, Johannes 34;37 
Deken Frankenstraat 189 

(Oirschot) 
Deliën, Godevart -, schepen 64 

van 01. 
Diessen 76;178 

- vorster van 174 
Diessen, Petrus Joh. van 188 
Diest (België) 192-193 
Dirk van der Ameijden- 184 

straat (Oirschot) 
Dircxsoen 

- Elisabetten, wed. Jan 161 
- Henrick Ardt 163 
- Jan Ardt 160 

Dommel, Departementaal 173 
van de 

Dommelen 75-76 
Dongen 124;127;134 
Doeren, van den 

- Goyart Janssoen 162 
- Philips -, vorster in 01. 46-47;70 

Doornboom, top. M'beers 172;177 
Dormalen, Dirck Willems- 74 

zoon van 
Dorpstraat (Veldhoven) 5-6 
Dreef (Veldhoven) 5 
Driehoek, top. M'beers 172 

Eersel 175 
Eindhoven 13;56;123-134 
Eindhovensebaan (Veldhoven) 6 
Eckermans (Ackermans) 

- Godevaart (-van Best) -, 63-64 
schepen van Oi. 

- Jan -, schepen van Di. 62-63 
Engel, den -, huis te Di. 141 
Engeland 12 
Erffoort, van 

- Adriaen Jans 185 
- Anna Maria 185 
- Jan 185 
- Joseph 185 
- Catharina 185 
- Maria 185 

Erven 
- Willem 161 
- Wouter Henricx 139 

45;160 
Oi. 64 

43;45;47;146 
43-45;67;69; 

75-76;139-140; 
144-145;147-149;197 

- Peeter 36-37 
- Willem 36-37 

Eijnde, Jacop van den 45;139;141 
Eijndhoven, Jaspar van -, 117 

schutter van H'beek 

Falise, August 
Frankrijk 
Frenken, A.M. 

53 
12 

72;151 

Geel (België) 
Geld, H. van der 
Geldrop, Jacopen van 
Genderstraat (Veldhoven) 
Geraardsbergen (België) 
Gerits (dochter, -zoon) 

- Luytkenen (Luytgarden) 
Peter 

- Peter Adriaen 
- Philip 

Gevaerts, Joost -, secr. van Di. 
Ghenen (soen) 

- Arnt Heylwich -, schepen 
van Oi. 

- Henric -, schepen van Di. 
Gieliszoon 

- Gielis Jan 
- Henric 

Gilze 
Ginhoven, van 

- Andries Hendricks -, 
(de Lubber) 

- Ard Henricks 
- Henrick Andries Hendricx 

Ginneken 
Ginnekensche Tramwegmaat- 

schappij 
Goch 
Godertssoen, Rutger Henricxs 

schepen van Di. 
Goethals, P.M.F. 
Goirle 
Gonij, L.A. 
Goor, 't -, top. Netersel 
Goossens, G. 
Goeswijnszoon, Heijn (Henric) 

schepen van Di. 
Goyarts, Henrick 
Grave 
's-Gravenhage 
Grimbergen, abdij van 

Hennekeler, F.E. 
Herlaer, Willem van -, 

meier van Tienen, ka- 
16 merheer van de her- 
64 tog 

18-20;23 
Hersel (Heersel), van 

124 
- Danel -, kanunnik 157 
- Henric -, schepen van 05. 

125 - Joost 
62 

157;159;162 
117 - Willem -, schepen van Oi. 64 
127 Hert, Ghijsbrechten van der 161 

7;13
6
0
2  

16 

's-Hertogenbosch 

- 
- bisschop van 

13;18;31;75-77; 
80;160-164 

160 175 
leen en tolkamer in 116-117 

- notaris te zie Gerard van Kelst 
53 Hest, J. van 34 

47;75;77 Haarden, top. O'beers 
56 Haaren 

161 Hadelt, top. O'beers 
5-6 Haghorst 
69 Hagelaer, van den 

- familie 
161-162 - Henrick Janszoon 

Hagen, Jan van der -, 
201 kanunnik 

75 Hacken, Gijsbrecht 
190 Halle (België) 

Halverstraten, convent van 
64 Harmoniezaal, Oirschot 

Harnismekere, Claeus den 
64 Haspel, top. Di. 

Heerbaan (Eindhoven) 
160 Heesterbeek, van 

69-70 - familie 
125 - Ardt 

Heesters, Henrick 
142 Heidemij 

Heilige Eik, kapel 
Helmond, heren van 142 

142 
125 
125 

43;45;47-48 
38-39;42-42;46;48 

163 
177 

170;173 
20-21; zie Jan 

van Berlaer 
130 

20-23;25 

172 
24;173-174;188 

112;170;172 
114 

46-47 
202-203 

161 
127 

67-68 
184 
56 

145-146 
143-144 
156;160 
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184 Jacopssoen 
169 - Philips Henrick 

- Peter 
Jan II, hertog van Lotharin-

gen, Brabant en Lim-
burg 

Jans, Jan Hendricksoen 

Heumen, Jan Gerits van 
Heurn, J. van 
Heuvelmans 

- A.W. 
- Anthonij 
- P.J. 

Heijden, Jan van der 
Heijlghenen, Arnt -, schepen 

van 01. 
Hilvarenbeek 112;116;124;134;178 

- bank van -, Diessen, Riel 76;114; 
en Westelbeers 168 

- halve heerlijkheid 112 
- half heer van 115 
- leenhof van 115 
- schutter van 

	

	zie Jaspar van 
Eijndhoven 

Hoeffalis, jonker 161 
Ho(e)vel, van den 

- Art -, schepen van 01. 
- Goyard Goyardszoon 

schepen van Oi. 
Hof fstat, Jan van der -, schepen 

van 01. 
Hoof, Johannis van 14 
Hoog-Casteren 175 
Hoogbroek (Bisschopsbroek), 175 

top. Oe. 
Hoogeind, top. O'beers 112;116;1172; 

175-176 
Hoogeloon 177 
Hooghees, top. Eersel 175 
Hoppenbrouwer, Thomas de -, 40;44-45 

stadhouder van de 73-76;143-145 
schout van Kempenland 164;193 

Hoppenbrouwers 
- Dirck (Gijsbrechts) 204 

schepen van Oi. 
- Gijsbrecht Dirck 140;204 
- H.A.F. -, notaris te 01. 125;127 
- (Henrick Diens) -, schepen 164 

van 01. 
- Henrick Gielis -, (president) 139-141 

schepen van Gi. 
- Joost Dirck 203 
- Willem 27 

Houdt, van 
- Adrianus 27 
- Maria -, wed. Laureijs 27 

Brants 
Hoze(n) 

- Dionijs 162 
- Henrice 

	

	 160 
Huijgevoirt, top. W'beers  116;172-173; 

177-178 
Huijghs Kijnts, geslacht 21 
Huijskens, Jan -, schepen 195-196 

van 01.  

163 
75 

22-23;25; 
112 

zie Jan Heij-
nen Aelbrechts 

van Best 
Johanna, hertogin van 57 

Brabant 
Joris, Sint -, gilde te 31-36 

M'beers 

Kalken, D. van 127 
Kamer van Koophandel, 129 

Eindhoven 
Camps, dr. H.P.H. 18;20 
Canada 53 
Capellen, van der 

- Heinric Janssoen 62 
schepen van Di. 

- Maes (=Maes van der 62 
Snepscoet) -, schepen 
van Oi. 

Karel V, keizer 139;141;190 
Casteren 177 
Cate, J.A. ten 79 
Keersbergen, heer van zie Jan van 

Berlaer 
Keersp, Uman van 75 
Kelst, Gerard van -, 18-20;24 

notaris te Den Bosch 
Kempen 77 
Kempenland 

- kwartier 40;76 
- kwartierschout 39-40;72;193;zie 

Karel Hermanszoon 
Cleijnael; Jan Koenen; 

Korstiaan Koenen; 
Natael Vos 

stadhouder van de 72;75;193; zie 
schout van  Thomas de Hoppen-

brouwer; Marcelis 
Walravens 

Kemps (Keymps) 
- familie 151 
- Lenaert Jacopszoon 150 

schepen van Oi. 
- Paulus Lenart 149 

Kennis, Leonard 16 
Kerkhof, herdgang 73;172;184 
Kerckoerle, van 

- Anthonis Jan Gijsbrechts- 69 
zoon 

- Jan Rutgers van -, secr. 190-191; 
van Oi. 203  

Keulen (W. Duitsland) 47 
Chaam 14-16 
Clabbarts 

- familie 148 
- Jan Mathijszoon 147 
- Willem Mathijszoon 146 

Cleijnael 
- familie 200 
- Franck Carelszoon 197-200 
- Herman (nen) 161 
- Jan Carelszoon 40;44 
- Karel Hermanszoon 40;45;198 

kwartierschout van 
Kempenland 

- Karolo 160 
Clercx, Tielemannen 161 
Kluijtmans, Johannes Josephus 54 

pastoor van Z. 
Knegsel 175 
Koenen 

- Jan -, kwartierschout van 192-193 
Kempenland 

- Korstiaen -, kwartier- 39-40;45;193 
schout van Kempenland 

Col, lewannen van 161 
Koldewelj, Hans 7 
Colen, Bartholomeus Adriaens-  141;193 

zoon 
Collenborgh (Collenburgh), van 

- Aelbert Martens. 27 
- Anna Maria 28 
- Jan Laureijsse 27-28 
- Jenne Maria -, e.v. Johan- 28 

nes van der Vleuten 
- Johannes 28 
- Johannes Jansse 28 
- Laureijs Aelbers 27 

Koningshof (Veldhoven) 6-8 
Koninklijke Landmacht, sectie 15 

Militaire Krijgsgeschiedenis 
Cornelissen, Jan 191 
Cort, de 

- Aert 157 
- Anthonis Willem 197 
- Elisabeth 157 
- Gijsbrecht 156;162 
- Jan -, pastoor van Oi. 156-157;159; 

162-164 
- Cornelis 157 
- Lijsken 156 
- Willem -, schepen van Cl. 139;141 

:ortensoen, Sijmon Dircx 160 
oulon, Maria Ida 13-16 
'oud, P.E.A. de la 114;170 
ouwenberg, familie 6 
remel, Peter Jan Henrick 149 

Pauwelszoon de 
reijte Camp, top. Oi. 27 
ring Oosterhout, streek archi- 15 

verlaat  

Crom(me), die 
- Ardt 161 
- Goyard 203-204 
- Jan -, schepen van Di. 63-64 
- Corstiaen -, schepen 63-64 

van 01. 
Crommen (zoen) 
- Danel Henrics -, schepen 62 

van 01. 
- Diederic (Henricssoen) 63 

schepen van 01. 
- Jan Henricssoen -, schepen 62-63 

van 01. 
Kroon, W.B. -, dir. van Tram- 131 

wegmij. De Meijerij 
Kruisberg, huis te Oe. 101 
Kruijff, L. de 79 
Kuik, Theodorus J.J. van 29 
Cuijck 16 
Kuijck, van 
- Goris Woutersoen 151 
- Wouter -, vice-deken van 151 

het kapittel van 01. 
Kuijkseind, top. M'beers 112;172;177 
Kultens, Jacop (Goyaert- 38-39;46-47 

soen) 
Lusters, Jan 103 

Laagbroek, top. Vessem 175-176 
Laeck, Andreas van den 164 
Laer, top. 01. 161 
Laarhoven, Theodora -, 101 

e.v. Peerke van Roij 
Lage-Zwaluwe 127 
Lambrechtssoen (dochter) 

- Elisabeth Henricks 161 
- Henrick 161 

Land van Cuijck, archief- 15-16 
dienst 

Landschotse Heide, top. 177 
Vessem 

Langenau (Zwitserland) 13;15 
Langenneep, Goyard Henricks- 201 

soen van den 
Langrijt, Cornelis Mathijszoon 38-39; 

van de 42-43;47 
Langrijt, top. O'beers 170;172;175 
Lely, ir. C. -, minister van 130 

Waterstaat, Handel en 
Nijverheid 

Lemans, Dirck 161 
Leenmens, n.n. 5 
Leuven (Loven) (België) 161-162 
Leijten, Peteren 163 
Liebrechts, W.H. 105 
Liebregts, commissie 176-177 
Liempde 198 
Liempdsedijk (Oirschot) 26 

34-35 
35 

34;36 
163 
64 

62 
71-72 

63-64 

Isabella, aartshertogin van Oosten- 175 
rijk 
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Oisterwijk 18;24;54;112;114: 
124-125;137;169 

173-174 
- kwartier van 76 

Olislegers, Jan Gijsbrechts- 75 
zoon 

Ons Middelbaar Onderwijs, 6 
vereniging 

Onser Lieve Vrouwenkapel, 160 
Oirschot 

Oomen, Jenne Maria Hen- 27 
dricks -, wed. Laureijs 
Aelbers van Collen-
burgh 

0 ort, n.n. van -, kapelaan in 56 
Strijp 

Oost-West-Middelbeers 
(Beerzen) 

- gemeente 31;113;168;175-177 

- Middelbeers 31-39;47;75-76 

- dingbank Oost- 38-41;43;48 
Middelbeers 111-117;168-175 

114-115;168-178 
- Oostelbeers 35;38-39;43;45;75 

114-115;168-178 
- Westelbeers 36;76;112;114;116 

168;170;173;176-178 
- richter van de Beerzen zie Frede-

rik Adriaanszoon 
Vos 

Oostenrijk, aartshertogin van zie 
Isabella 

Oosterhout 127;203 
Ostaden, Gevarden van 161 
Oudart, Johan -, pastoor 31 

van M'beers 
Oude Grindweg (Oirschot) 186 
Oude Kerkstraat (Veldhoven) 102 
Overleer, Diederic van -, 62 

schepen van Di. 

Paap, n.n. -, rector 7 
Peeters, Paul 56 
Pelt (Overpelt en Neerpelt, 147-148 

België) 
Peterszoon 

- Ard 139 
- Louis Goy aert 38 

Peterssoen (van Breugel), 199 
Peter Wilhem 

Petershem, Wilhem van -, 40;44-47 
priester 

Postelse Hoeven (Steensel) 175 
's Princen, Henrick 75 
Provincialeweg Meerveld- 53 

hoven) 

Notel, herdgang 
Nuijens 

- Anna Maria Leonarda 
- Arnoldus Johannes 

Hendrikus Maria 
- H.A. 
- Johannes Theodorus 
- Leonardus Julius Antonius 

Nijmegen 

69;73;160-161;202 

189 
188 

127 
188 
189 
16 

Oekel, van 
- Annamarij, wed. Joost 
- Hendrien Joost -, e.v. 

Adriaan Jans van Erffoort 
- Hendrik Johan 
- Jenneken, wed. 
- Joost 

Oerle 

184 
Hendrik 184 

184 
4;101-102;105;111 

117-118;170;172 
175-176 

185 
184 

Oerle-Meerveldhoven, 
Oirschoren, top. 01. 
Oirschot 

)irschotsedijk (Oerle) 

- pastoor van 105; zie De Bont en 
Suetens 

dingbank 80 
160;172 

18;22-26;29;38-39; 
42-48;57-61;68-76 

79-80;101;112;123-135; 
138-151;156-164 

170;173;184;190-204 
- burg. van zie J.C.H. Breton 

van Lith 
- secr. van zie Roeland van der 

Ameijden; Joost 
Gevaerts; Jan Rutgers 
van Kerckoerle; L. de 

- 	
Marcq 

schout van zie Karel Hermans- 
zoon Cleijnael en 

Adriaan Vos 
- vorster in die Jacop Bernaerts; 

Philips van den Doeren 
en Jan Mengelen 

- pastoor van zie Henrick Adriaens- 
zoon van Vught en 

Jan de Cort 
- kapelaan in zie Thomas van de 

Snepscheut 
- kapittel van 164 
- deken van het kapittel van zie 

Philippus Loeff 
- vice-deken van het zie Wouter 

kapittel van van Kuljok 
- rentm. van het kapit- zie Gerard 

tel van Mengelen 
- notaris te zie H.A.F. Hoppen- 

brouwers en C.A.M. 
Mertens 

101 

Liernpdt, Willem (Henrick) 197-198 
Aelbrechtssoen van -, 
schepen van 01. 

Lier, P.A. van 189 
Lieveld (Liefvelt), van 

- familie 200 
- Ansem 161 
- Frans Ansemzoon 199-200 
- Jacop Ansemszoon  sche- 200 

pen van 01. 
Limburg (België) 13 
Limburg, hertog van zie Jan II 
Lacht (Veldhoven) 6 
Loeff 

- P. -, procureur 18;25 
- Philippus -, deken van 45 

01, kanunnik 
Loect, Peter van den -, sche- 62-64 

pen van 01. 
Lockhorst, n.n. van -, dir. van de 134 

Tramwegmij. De Meijerij 
Loonse aard, top. Hoogeloon 112;116 

172-173;175;177 
Loijensoen 

- Goyarden Goyart 
- Joirdanen Jan 

Lotharingen, hertog 
Lubber 

Luik (België) 13-14 
Lulsdonck, Hendrick van der -, 46-47;161 

schepen van 01. -, 
(=Heijn de Verwer) 

Mairslaer, van de 

Moerdijk 7 
Moergestel 18;124-125;127;130 
Molenbroek (Meulenbroek) -, 112;116-117 

top. Vessem 170;172;175-177 
Montenaken (België) 13-14 
Moonen, A. 34 

- Goyartken Jansdochter 157 
- Goertkenen 160 Napoleon Bonapar te 12-13 
- Jan Janszoon 157;159 Nederland 12-13;57;111 
- Kathelijn Jansdochter 156;159 Neereind, top. O'beers 172 

Maastricht 13;123 Neggers, Jan Jan 115 
Malsen, Robbrecht van 160 Nelen, Marten 117 
Manche, Lou 6 Netersel 178 
Marcq, L. de -, secr. van Di. 18;24 Neterselsbroek, top. Netersel 170 
Mattheeuwsen, stamlijst 165-167 Nevenzoen, Diderick Goeswijn 62-64 
Meere (Mere), Goeswijn van 

der -, schepen van 01. 
63-64 Didericxs -, schepen 

van 01. 
Meerveldhoven 4;53 Nijkercken, Thomas van 143-145 
Meerven (Merevenne), van de Nistelroij, Arnd Henrickszoen 199-200 

- Godevart -, schepen van 01. 
- Govaert Govaerts sche- 

63-64 
63 

van 
Nijeuw erft, top. 01. 27 

pen van Di. Nieuwstraat (Oirschot) 156;160 
- Jan 161 Noord-Brabant 79;111;123-124 
- Wouter Wouterszoon 67 - gedeputeerde staten 14-15;128-129; 

Mellincrode, Gherart van -, 62 van 131;134 
schepen van Di. 

Mengelen 
- provinciale staten 124;129;131 

van 
- Aert 157 - rijksarchief in 31;79 
- Art 157 Noord- Kempenland, streek- 79 

archief 

- 7 - 

Mengelen (vervolg) 
- Elisabeth 157 
- Gerard -, rentm. van het 156-157; 

kapittel 160-164 
- Jan -, priester 157;161 
- Jan -, vorster van 01. 44-45;69-70; 

73-74;143-145 
147-149 

- Jan 157 
- Cornelis 157 

Mercx, Bartholomeus 160 
Merks, n.n. 101 
Merode 

- familie 40;47 
- Rijcalt IV 141 

Mertens, C.A.M. -, notaris te 01. 127;129 
Meulenbroek zie Molenbroek 
Meijerij 31;57;59;61;77;114 
Meijerij, Tramweg- 124-125;128; 

maatschappij 130-131;133.-135 
Middelbeers zie Oost-West 

Middelbeers 
- pastoor van zie Johan Oudart 

Midden-Brabant, N.V. 127 
Locaalspoorweg-
maatschappij 

Mierde 76 
Moelner, Jan die zie Johan van 

Blaerthem 

162 
162 

van zie Jan II 
zie Andries Henricks 

van Ginhoven 
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Raad van State 114 
Raffendonck, Jan van den -, 63-64 

schepen van Oi. 
Rebecque, Constant -, generaal 12-13 
Regina Pacis-school 6 
Riel 76 
Riemslegers, Henrick Goyaerts- 73 

zoon 
Riethoven 13-15;75 

- burgemeester van zie n.n. Ver- 
hoeven 

Roermond 123 
Rombouts, Fijken 164 
Rome 68;150 
Rooij, H. de 34 
Rossum, Adrianus van 16 
Rotterdam 123 
Roij, Peerke (Petrus) van 101 
Runde zie Jacop 

Bernaerts 
Rut(te), Godevaert van -, 62 

schepen van Di. 
Rijth, van der 

- Franck 76 
- Peter 75-76 

Saksen-Coburg, Leopold van -, 12 
koning van België 

Sande, van de 
- Augustinus 186 
- Franciscus Hermanus 187 
- Hermanus Wilhelmus 188 

Augustinus -, priester 
- Hermanus Peeters 185 
- Jan 185 
- Wilhelmus Maria 188 

Zandoerle 105 
Sant, Dircken van 't 161 
Santiago 150 
Sasse van Ijsselt, A. van 48;143 
Schaut, Gerard van den -, 144 

kanunnik 
Scheers, Gijsbert -, schepen 64 

van Di. 
Sc(h)epens, Goessen (Claus) -, 44;46-47 

schepen van 01. 147-148;195-198 
Scheveningen 12 
Sc(h)oenmaker, Diederic die -, 64 

schepen van Oi. 
Sc(h)oet, van der 

- Henrick -, schepen van Di. 64 
- Henrick Janssoen -, schepen 64 

van 01. 
- Henrick Philipssoen 71-72 

schepen van Di.  139-140;143-145 
- Jan (Jan Lucaszoon) 67;143-145 

schepen van Oi. 195-198 
- Peter -, schepen van Di. 63-64  

Sc(h)oet, van der (vervolg) 
- Peter Henrickszoen 157;159 

kerkmeester 
Schrijvers-Van Loon, wed. 5 
Zeelst 4;6;53 

- pastoor in zie Johannes 
Josephus Kluijtmans 

Zeelst-Veldhoven-Blaarthem, 79 
dingbank 

Zegherszoen, Gijlis 63 
schepen van Di. 

Serraris, TH.E. 127;129-131 
kantonrechter 

Sichem, Corstiaen Willems- 143-145 
zoon van 

Sint Job in 't Goor (België) 71;137-138 
Sint Odulphusstraat 184;186;188;189 

(Oirschot) 
Sint Oedenrode 124;134;203-204 
Scoerop, Jan 75 
Sliffertsestraat (Meer- 4;56 

veldhoven) 
Smetsersdochter, Jutken 161 

Daniel 
Smeijers, Claues Willems 191-193 
Smit, Henric -, schepen van Di. 63 
Smitz, H.B. 123 
Smulders, 

- Antonius 31;34 
- Egidius 31 

Snepscheut, top. Di. 27 
Snepscoet (Snepscheut), van de 

- Maes zie Maes van der 
Capellen 

- Thomas -, priester 44-45;67-68;146 
Snijders(zoen), Henric 63 

Arts -, schepen van Di. 
Soeterbeek, convent van 151 
Sondervick (Veldhoven) 5-6 
Spanje 31 
Spoordonk, herdgang 44-45;47;114;156 

163;170;172-173 
Spoorwegen, raad van 129 

toezicht op de 
Spreuwelse Heide, top. 117 

W'beers 
Spijker, Jacob van den 157 
Staessen, Jan 75 
Staats Spoorwegen 134 
Stans, familie 146 
Stadecker, van de 

- Danel -, schepen van 01. 62 
- Jan -, schepen van 01. 63 

Stans 
- familie 146 
- Jan Dirckszoon 143-144 

Staten-Generaal 31 
- Eerste Kamer der 123 
- Tweede Kamer der 123  

Stauthamer, Cephas 53 
Steensel 175 
Steenvoirt, top. O'beers 172-173 
Stevens, Fransus 33 
Stockelmans, n.n. 169 
Stockelmanszoen, Dirck Jan 160 
Stoepkens, Peteren 163 
Straten, herdgang 26;69 
Straten, Willem Andrieszoon van-, 62-64 

schepen van Oi. 
Strijp 
Suetens, n.n. -, pastoor van Oe. 
Zuetrix, Henrick 
Zuid-Oost Brabant, streek-

archief 
Zwitserland 

Taertwijck, Peter Peters van 
Teijnden (Teinden), Jorden van -, 

schepen van Di. 
Theresiawijk (Strijp) 56 
Tienen, meier van zie Willem van 

Herlaer 

Timmermans 
Tilburg 123-130;134 

- Cornelis Hend. 35 
- Louis 34 

Toirkens, stamlijst 106-110 
Tongerlo, abdij (België) 175 
Trier (W. Duitsland) 42-43;47;68;73 

150;197 
Turnhout (België) 196 

Uten Hove 
- Elisabeth -, e.v. Walraven van 20 

Berlaer 
- Jan - van Vilvoorde 21 

Velde, van de 
- Anthonis (Dirck Corstiaens) -, 148 

schepen van Di. 
- Bartholomeus (Dirck Corsti- 147-148 

aens) 
- Joirdaen Dirck Corstiaens- 73 

zoon 
Veldhoven 4-6;53;101 

- pastoor van zie Verhoeven 
Ven, van de 

- Thomas -, priester 75;139-140;192 
- Willem Hendricks- 69 

zoon 
- (Wouter Thomaszoon) 164 
- N.N. 53 

Veraghtert, K.F.E. -, prof. dr. 57 
Verbrande Paal, top. O'beers 170;173;175 
Verdijck, Peter Jacobszoon 137-138  

5-6 
195 
161 

14-15 

125;128 
5 

28-29 
- Anthonius Joannes Maria 29 
- Gerard Janszoon 73-74;164 

(president) schepen 
van Di. 

- Henrica Elisabeth 29 
- Jacobus 28 
- Jan 28 
- Theodorus 28 
- Wilhelmus Joannes 29 

Vlierden, Jannen van 162 
Vloetbeempd, top. Di. 172 
Vocht, Jos. de 127 
Vooraard 

- Casteren 177 
- Vessem 175;177 

Voorteind, top. M'beers 172 
Vos 

- Adriaen -, schout van Oi. 40 
- Frederik -, richter van 38-45:48; 

de Beerzen 70-72;143;145; 
192-195 

- Natael  kwartierschout 40-41;44; 
van Kempenland 48;71-72; 

192-194 
Vos (van Beerse), Henrick 62-64 

schepen van 01. 
Vrouwenrijt, top. O'beers 112;172-174 
Vucht, Henrick Adriaens- 46-47;67-70 

zoon van -, pastoor 
van Di. 

Waerden, van der 
- Henrick Joost Michiels- 71 

zoon 
- Joost Michielszoon 72 

schepen van 01. 
Wageningen 53 

Vessem 
- vorster van 

Vicinaux-Hollandais, S.A. 
185 Vissers, n.n. 

62-64 Vleuten, van der 
- Adrianus 

Vereniging tot behartiging 127-134 
van Oirschots ver-
keersbelangen 

Vereniging tot behartiging 127 
van Oosterhouts ver- 
keersbelangen 

Verhoeven 
- A. -, pastoor van V. 
- Henrick 
- Rutgeren Henricxszoon 

56 n.n. -, burg. van Riet- 
103 hoven 
161 Verstappen, Jacobus 15 
79 Verwer, Heijn de zie Henrick van 

de Lulsdonck 
13;15 75;175-177 

174 
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25. 
Walravens, 

- stamlijst 9-11 
- Marcelis -, stadhouder 40;44-45; 

van de schout van 143-149; 
Kempenland 192-193 

Waisch(e), Jan die -, sche- 63 
pen van 01. 

Waltmans en Co., fa. 125 
Waterstaat, departement van 129 
Westelbeers zie Oost-West- 

Middelbeers 
Westelbeerse, Diederic van -, 62 

schepen van 01. 
Westerhoven 16 
Wetaskiwin (Canada) 53 
Wetering, van de 

- Jan 37 
- Wilbort 34 

Wetten, Johannes Franciscus 53 
van -, pater 

Wezemaal (België) 147 
Wilhelminakanaal 129 
Willem I, koning 12-13 
Willem III, koning 123 
Willemszoon, Frans Willem 71 

Henrick 
Wilsenaken 71;73 
Wintelre 101;150-151;175 
Wippenhout, top. Di. 20;23;25 
Witten, Marten Gerits 195 
Witven, top. W'beers 117 
Woensel 125;127-131 
Wouters(zoon) 

- Thomas 117 
- Wouter Mathijs 146 

Wuest, Alaert -, schepen van 63-64 
01. 

Weer een kiosk ---- maar die staat los 
Om bij gebeurtenissen 
Van een festijn ---- present te zijn 
Men hoeft dus niets te missen. 

Dus, harmonie ---- uw melodie 
Zal ons nog steeds bekoren 
Het doet ons deugd ---- het geeft ons vreugd 
Om uw muziek te horen. 

Maar ...., zie ik dan een foto van 
Die ronde-lindjes-glorie 
Den denk ik: "Kijk, ---- toen was men rijk 
Want nu is het historie! 



27. 

IV. ANTWERPSE POORTERS 
AFKOMSTIG UIT ZUID-OOST BRABANT 

m.m.v. H. Vera 

In het archief van de Vierschaar van Antwerpen bevinden zich de rolregisters van 
de Hogere Vierschaar, het hogere justitiële apparaat van de Scheldestad. Achterin 
deze registers staan lijsten van nieuwe inwoners van de stad, die de status van 
poorter hebben verkregen. De reeks begint in 1533 en eindigt in 1795. Alleen in 
het register over de periode 1571 - begin 1576 ontbreekt een dergelijke lijst. 
Met name in de periode tot 1585, het jaar waarin de Schelde werd afgesloten, 
oefende Antwerpen een grote aantrekkingskracht uit. De stad was in die tijd het 
economische centrum van de toenmalige Westerse wereld. De 16e eeuw wordt 
voor Antwerpen ook wel de "Gouden Eeuw" genoemd. 

Niet iedereen die in de stad zijn geluk kwam zoeken, werd ook daadwerkelijk 
poorter. Vaak woonde men al jaren in de stad, voordat men poorter werd. Om 
het poorterschap te verkrijgen diende men in de Vierschaar een eed van trouw aan 
de stad af te leggen. Bovendien, en dit was voor velen een struikelblok, moest men 
ook een bepaalde som geld betalen om de gewenste status te verwerven. Sinds het 
midden van de 16e eeuw werd daarnaast nog een verklaring geëist, dat men bij 
financiële problemen geen beroep op het Antwerpse armbestuur zou doen. Deze 
verklaring moest door twee getuigen ondertekend zijn. 
Het waren vooral de ambachts- en kooplieden die aan de bovengenoemde eisen 
konden voldoen. De minder kapitaalkrachtigen, die zich in Antwerpen vestigden, 
waren veelal niet in staat om het "inkomgeld" te betalen en zij staan dan ook niet 
in de poortersboeken vermeld. 
Door de economische achteruitgang na. 1585, wordt Antwerpen steeds minder 
aantrekkelijk en loopt het aantal nieuwe poorters sterk terug. 

Medewerkers van het Stadsarchief hebben de poortersboeken in chronologische 
volgorde afgeschreven, met naast de vermelding van de nieuwe poorter, de naam 
van de vader, de plaats van herkomst en de datum van inschrijving. Een alfabe-
tische index op de namen van de poorters completeert de publicatie. De heer 
H. Vera heeft, bij gebrek aan een toponymische index, die poorters bij elkaar ge-
bracht die uit verschillende Kempische plaatsen afkomstig waren en naar plaats 
van herkomst gerangschikt. De redaktie van Campinia heeft deze aangevuld met 
de overige plaatsen, die tot het werkgebied van het Streekarchief Zuid-Oost Bra-
bant behoren ( + de Beerzen). In deze en volgende afleveringen van Campinia zul-
len we de namen van de poorters per plaats en daarbinnen in chronologische volg-
orde, publiceren.* 

*Publicatie geschiedt met toestemming van het Stadsarchief Antwerpen.  

In de Antwerpse poortersboeken zijn de persoons- en plaatsnamen in de huidige 
spelling weergegeven. De interpretatie van vooral plaatsnamen, geeft soms een 
aantal varianten in schrijfwijze voor dezelfde plaatsnaam. Voor zover mogelijk is 
dit in de hierna volgende lijsten gelijk getrokken. Klaarblijkelijk zijn er ook enkele 
transscriptiefouten ingeslopen, hoewel we dit niet met het origineel hebben kun-
nen controleren. Een en ander is uiteraard te verklaren door het feit dat bepaalde 
zeer moeilijk te lezen namen door de onbekendheid bij de medewerkers van het 
stadsarchief foutief werden geinterpreteerd, terwijl diezelfde namen hier ter plaat-
se wel bekend zijn. 
Voorts dient nog opgemerkt te worden, dat bij gelijkluidende namen voor ver-
schillende plaatsen, niet altijd duidelijk is welke plaats er bedoeld wordt. Het kan 
dan ook voorkomen dat een poorter niet uit de genoemde Kempische plaats af-
komstig is, maar uit een elders gelegen plaats met (bijna) dezelfde naam. 

Tenslotte gaat onze waardering uit naar de medewerkers van het Stadsarchief van 
Antwerpen, die verantwoordelijk zijn voor het gigantische karwei om de tiendui-
zenden namen op een dergelijke manier voor de onderzoeker toegankelijk te ma-
ken. 
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HERKOMST NAAM 

AALST 

BERGEIJK Helyas Jan van Gelderop 
Jan Willem Loeijen 
Dirk Godevaert Tops 
Hendrik Jan Cants 
Rutgeert Peter van Valen 
Hendrik Simon Willem 
Willem Celen 
Jan Cornelis Kenens 
Wijnant Gielis Hanckraets 
Peter Jan Celen 
Willem Elooi Eijsschen 
Peter Theeuwen Goossen 
Peter Jan Witvents 
Jan Kersten Wellens 
Jan Klaas Volders 
Jan Peter Back 
Jan Jan Wouters 
Willem Dirk Henricx 
Peter Aert Covenaarts 
Hendrik Kerstiaan Loijs 
Merten Hendrik Druckers 
Jasper Plattijns 
Hendrik Peter Back 
Joris Jan Zele 
Merten Klaas Bennen 
Wouter Wouterssone 
Geert Peter Ansems 
Jan Klaas Pape 
Peter Anthonis Valckener 
Jasper Jacob Schotels 
Jan Simon de Cock 
Willem Peter Truijens 
Joris Willem Perre 
Joest Michiel Joessen 
Hendrik Janssone 
Jan Willem Rons 
Jan Jans Back 
Peter Antonis Eelens 
Willem Jorissone 
Hans Jacob Gijsbrechts 
Arnout Dirk Nachtegael 
Hendrik Ruts Michielsoone 
Aert Jan Theus 

Gaspar Kouwenberg 

Diericxz 
zager 
volder 
timmerman 
zeepzieder 
verver 
metserdienaar 
droogscheerder 
straatwagenvoerder 
wagenman 
straatwerker 
straatwerker 
straatwerker 

hovenier 
bakker 
droogscheerder 
kordewagenkruier 
brouwer 
smid 
winkelier 

volder 
arbeider 
buideldrager 
volder 
volder 
wagenman 
zeepzieder 

graanverkoper 
arbeider 
hovenier 
smoutslager 
kardrijver 
hovenier 
hovenier 
droogscheerder 
grauwpapierverkoper 

molenaar 
droogscheerder 
linnenwever 
linnenwever 

schaliedekker 
koopman in kant 

Merten Bertelmeus van Bruessel 
Simon Simon Cock 
Matthijs Wouter Swagers 
Hendrik Jasper Haesdonck 
Wouter Jan van Hove 
Jan (Antonis) Antonis 
Simon Simon de Geloone 
Hendrik Matthijs Verhoeven 
Jan Hendrik Wijnants 
Niklaas Claessen 
Pauwel (Stoffel) Stoffels 
Jan Geraert Nijs 
Willem Goosen Jan Smolders 
Hendrik Woestenberchs 
Hendrik (Hans) Janssens 
Hendrik Michielsens 
Everardus van Poppel 

BLADEL Jan Pauwel Mertens 
Jan Herman Woijten 
Hendrik Hendrik Boots 
Meerten Willem Maes 
Gielis Jan van Hove 
Hendrik Peter Nijs 
Reinier Willem Roes 
Janneken Mattheus Wouters 
gesepareerde huisvrouw van Geert 
Aart Willem Roos 
Wouter Jan van Hove 
Daniel Jan van Hove 
Peter Jan van Hove 
Michiel Willem Roefs 
Hendrik Jan Ooms 
Cornelis Hendrik Theeus 
Nijs (Peter) Peeters 
Willem Jan Costers 
Aart Huibrecht de Bie 
Dielis Jan Costers 
Hans Willem Peelmans 
Wijnant Matthijs Wijnants 

(Uacdele ???) Joost Jan Philipszone 
Jan Jan Costere 
Christoffel Cornelissone 
Peter Govaart van Hove 
Aart Aart Roomans 
Joost Huibrecht van Westerwijk 
Willem Dircx  

20- 6-1567 
28-11-1567 
6- 8-1568 

17-12-1568 
22- 4-1575 
13- 5-1575 
9-12-1575 

23- 6-1580 
2- 6-1581 

17- 6-1583 
7- 2-1586 

13-11-1587 
17-12-1604 
24-12-1604 
5- 5-1656 
3-10-1709 

15-12-1784 

19- 1-1537 
25- 1-1538 
20- 9-1538 
17- 1-1539 
25- 7-1539 
26- 7-1539 
20- 6-1542 

27- 7-1543 
29- 8-1544 
29- 8-1544 
12- 9-1544 
7- 5-1546 
1- 7-1547 

11-10-1549 
12- 1-1554 
7- 6-1555 

14- 8-1556 
3- 6-1558 

29- 9-1559 
9- 2-1560 

16- 5-1561 
15- 8-1561 
13- 7-1565 
22- 2-1566 
11- 6-1568 
13- 1-1576 
18- 9-1579 
17-10-1670 

BEROEP DATUM 
INSCHR. 

knecht 9- 5-1795 

kleermaker 26- 6-1534 
tapper 6-11-1534 
smid 11-12-1534 
korenkoper 24- 9-1535 
arbeider 17- 1-1539 
tongaarder 25- 7-1539 
schoenmaker 26- 7-1539 
hoenderman 8- 8-1539 
zager 12- 5-1542 
timmerman 29- 9-1542 
hovenier 10-11-1542 
hovenier 12-10-1543 
handwerker 26-12-1544 
zager 14- 8-1545 
zager 14- 9-1545 
korenmeter 9-10-1545 
zager 5- 2-1546 
slager 9- 4-1546 
arbeider 5- 8-1547 
kardrijver 16- 3-1548 
hovenier 20- 9-1549 
zager 18-10-1549 
speelman 25-10-1549 
turfdrager 29- 8-1550 
linnenwever 17- 6-1552 
kordewagenkruier 11-11-1552 
hovenier 2- 6-1553 
hovenier 21- 6-1555 
kardrijver 30- 8-1555 
kuiper 14- 2-1556 
hovenier 21- 2-1556 
droogscheerder 19- 6-1556 
hovenier 11- 2-1558 
passementwerker 13- 1-1559 
linnenwever 16- 9-1559 
hovenier 3- 5-1560 
droogscheerder 6- 8-1560 
hovenier 31- 1-1561 
bruneerder 23- 5-1561 
goudsmid 4- 7-1561 
straatwerker 25- 7-1561 
straatwerker 15-12-1564 
hovenier 25-10-1566 



30. 

EIND-
HOVEN 

Laureis Leppens 
Henricus Janssens 
Peeter Verpannen 
Guillelmus Smolders 
Henricus Janssens 
Anna Daenen 
Wouter Daenen 
Gisbert Lievens 
Arnoldus Hoeckx 
Johannes Lievens 
Arnoldus Hertoghs 
Joannes Tempeleers 
Petrus Maenendonkx 
Adriaen Hertogs 

CASTEREN Jacob Wouter Fruick 

DOM- Willem Jan van Brouwhezen 
MELEN Peter Adam Daems 

Merten Meeussone 
Martin van Herssel 
Francois Aert Aertssen 
Jan Gij sbrecht Janssens 
Artus Janssens 
Walterus Snelders 
Franciscus Verhoeven 
Henricus van den Broeck 

DUIZEL Thomas Elooi Hillekens 
Ancelmus Hendrik Rommens 
Jan Willem van Leen 
Henricus van Hoof 

EERSEL Jan Meeus 
Jacob Dirk Haengreefs 
Gijsbert Pauwels 
Mathijs Jan Baers 
Jan Peter Beeckman 
Wouter Jan van Linth 
Hendrik Willem Wijns 
Jan Henricxsone 
Jan Adriaan Cortvriend 
Cornelis Laureis van Eijssen 
Jan Geerts 
Pauwel Cornelis Wijnants 
Everart Jan Loopmans 
Hubrecht Stof felssone 

bakker 26- 4-1717 
winkelier 25- 2-1730 
winkelier 21- 3-1731 
bakker 10- 5-1731 
winkelier 25- 8-1734 
winkelierster 12- 4-1736 
metser 30- 8-1741 
winkelier 9-11-1769 
winkelier 9- 4-1781 
herbergier 1- 3-1784 
timmerman 12- 1-1795 
metsersgast 20- 1-1795 
knecht 17- 2-1795 
metsersgast 2- 7-1795 

koopman 18- 6-1563 

stadsbode 19- 2-1546 
wever 19- 6-1556 
straatwerker 12-11-1563 

24- 3-1587 
linnenwever 15- 9-1606 
linnenwever 17-12-1627 
lijndraaier 23- 7-1632 
wever 11- 2-1769 
wever 17- 5-1770 
metser 5- 3-1787 

arbeider 19- 9-1544 
volder 9- 8-1549 
zegelaar 13- 1-1571 
schrijnwerker 28- 2-1795 

smid 21- 8-1534 
droogscheerder 24- 5-1538 
kordewagenkruier 13-12-1538 
handwerker 25- 7-1539 
droogscheerder 21- 1-1541 
timmerman 4- 4-1544 
smoutslager 6- 2-1545 
volder 5- 8-1550 
brouwer 24- 4-1551 
moesmeier 21- 6-1551 
hovenier 3-11-1559 
straatwerker 27- 9-1560 
metser 3- 1-1561 
straatwerker 23- 5-1561 

Marten Aal van Beeck 
Dionijs Wouterssone 
Hans Joost van Hove 
Hendrik Laureis Eijssens 
Hans Laureis Eijssen 
Mattheus Aart Bastiaens 
Jan Andries van Geloone 
Everaart (Stoffel) Stoffels 
Jan Jan Cornelissone 
Rombout Jan Verdonck 
Guillaume Christiaan Wijnants 
Hendrik (Steven) Stevens 
Huibrecht Huibrecht Janssone 
Adriaan (Antonis) Anthonis 
Karel Kerstiaenssen 
Jan Wouter Dielis 

Jacques de Maets 
Antonis Adriaenssens 
Adriaen Cornelis van den Boer 
Lenaert Janssens 
Joannes Franciscus van der Heijden 
Cornelis van Braeckhuijsen 
Egidius Wouters 
Cornelis Schellens 
Christianus Schellens 
Ant Markelbach 

Jan Gielis 
Adriaan Hemeleers 
Philip Oeyen 
Wijnant Jan Hendrik Wouters 
Hendrik Wouter van Ghoorle 
Lambrecht Hendrik Platvoets 
Merten Kerstiaan Henricx 
Dirk Gielis Jans 
Jan jan van Melyas 
Elsken Rooner Verbeke 
Ludolf Jan Mechelmans 
Antonis Geert Peters 
Jan van Oeren 
Joost Ghoort de Coninck 
Herman Mesenbrinck 
Adam Willem van Eijndhoven 
Jacop Willem van Taterbeeck 
Jan Wouter Wielmans 
Geraart Cornelis Verkoyen 

timmerman 
hovenier 
hovenier 
paardenverhuurder 
kuiper 
horlogemaker 
hovenier 
hovenier 
hovenier 
schoolmeester 
bakker 
timmerman 
herbergier 
zager 
molenaar 
meerse en 
graanverkoper 
waard 
vettewarier 

voerman 
winkelier 
winkelier 
tapper 
witwerker 
timmerman 
schoenmakersgast 

handwerker 
timmerman 
linnenwever 
arbeider 
boekbinder 
slootmaker 
timmerman 
arbeider 
linnenwever 

koopman 
timmerman 
linnenwever 
arbeider 
goudsmid 
slager 
koopman 
kleermaker 
timmerman 

4- 7-1561 
22- 5-1562 
15- 1-1563 
18- 6-1563 
30- 3-1565 
16- 1-1568 
27- 1-1570 
16-12-1575 
20- 6-1578 
7- 7-1581 

28-10-1583 
16-12-1583 
28- 6-1596 
16- 5-1608 
22- 2-1613 

25- 5-1629 
28- 4-1645 
6- 6-1653 

22- 9-1673 
29- 3-1662 
20- 4-1723 
19- 6-1725 
30- 4-1740 
6- 6-1763 

11- 5-1792 
5- 3-1795 

22- 1-1534 
25- 6-1535 
5- 1-1537 
8- 3-1538 
3- 1-1539 
6- 6-1539 

25- 7-1539 
27- 7-1539 
4- 6-1540 

29- 6-1543 
1- 2-1544 

26- 9-1544 
18-10-1549 
1- 6-1554 

26- 4-1560 
14- 3-1561 
10-10-1561 
19- 3-1563 
4- 6-1563 

31. 
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Herman Franssoen 
Marcelis Janssens 
Jan Gevaert Stevens 
Jan Willemssoone 
Peter Willem van Dorne 
Drik Goeijvaerts 
Hans Willem Bijnen 
Dominicus Govaert Mertens 
Hans Geert Gheerts 
Dirk Jacob Lemmens 
Aart Willem Bijns 
Willem Dirk Bogaarts 
Lambrecht Jansen 
Niklaas Janssen 
Jan Hermans 
Peter Peter Geerts 
Simon van Volach 
Andries Govaerts 
Mathijs Bradefeer 
Theodorus Sledden 
Joannes Lucas Annen 
Clara Maria van Lieshout 
Cornelis Wouters 
Servaes Verbraecken 
Joannes van Beirenbrouck 
Albertus van Eupen 
Fransiskus Goetmakers 
Arnoldus Simons 
Mattheus van Eupen 
Josephus Tournoy 
Sebastiaan Verberne 
Henr. van Ruijl 
Petrus Sledsens 

straatwerker 30- 7-1563 
linnenwever 1-10-1563 
linnenwever 7- 4-1564 
"viersloetmaker" 2- 6-1564 
droogscheerder 20- 4-1565 
metser 29- 6-1565 
linnenwever 15- 6-1571 
kleermaker 19- 7-1577 
linnenwever 16- 3-1582 
wever 22- 8-1586 
stij fselmaker 8-12-1589 
wever 26- 6-1592 
wever 28- 9-1602 
linnenwever 26- 9-1603 
linnenwever 22- 9-1617 
landman 26- 2-1627 
kleermaker 13- 4-1674 
wever 2- 3-1700 
winkelier 14-12-1718 
koopman 25- 4-1720 
loodgieter 6- 7-1730 
winkelierster 10- 9-1734 
winkelier 15- 7-1735 
linnenwever 20-11-1738 
koopman 7- 3-1747 
bakker 27- 9-1757 
broekenmaker 14- 7-1763 
horlogemaker 17- 7-1771 
schrijnwerker 25- 5-1781 
wever 13-12-1787 
bakker 6- 5-1788 
schrij nwerkersgast 21- 5-1795 
zijdewerker 23- 6-1795 

GELDROP Aert Willem Jan 
Reinier Jan Verbeke 
Peter Dirk Bemelmans 
Michiel Jan van Son 
Hendrik Antonis van Sonne 
Jan Wouter Wouters 
Klaas Wouter Wouters 
Hendrik Adriaan Janssen 
Christiaan Jan Verdonck 
Hendrik Willems 
Joannes Corij n 
Antonis Weelen 

vetwaier 6- 6-1544 
2- 5-1550 

korenmeter 14- 2-1556 
ko ffermaker 21- 6-1577 
poelier 17- 7-1592 
linnenwever 12- 3-1593 
linnenwever 7- 5-1599 
verver 18- 4-1603 
huidevetter 29- 6-1607 

20-10-1628 
linnenwever 3- 3-1651 
chirurgijn 10- 1-1765 

WORDT VERVOLGD 

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

door C. Scholten 

54. RIJKESLUISSTRAAT 1 (sektie F 2847) 

De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft dit per-
ceel als volgt: 
"Gebosseerd grijsgepleisterd woonhuis". 

De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars, 
respectievelijk bewoners de volgende personen: 

A. HENRICUS MICHIEL BERNAERTS VAN ACHEL ± 1650 
(overl. 28-09-1728) 
"huijs en hoff" 
grootte: 8 roijen; aanslag 2 g. 10 st. 8 p. 
(verpondingsboek I, fol. 118v0) 
1689 verkoop. 

B. PETER HENDRICKS VAN ACHEL 1689 
(over!. 17-05-1705) 
omschrijving, grootte en aanslag als onder A 
(verpondingsboek I, fol. 66). 

'.  MARIA AERTS VAN ROY, weduwe van PEETER VAN ACHEL  1705 
(over!. 28-05-1708) 

Huijs neffen de Swaen, metten den hoff in 't Steenstraatje" 
ootte: 8 royen; aanslag 2 g. 10 st. 8 p. 

(verpondingsboek II, fol. 152 vo.) 

D. ARIAENTJE PETERS VAN ACHEL 1709 
omschrijving, aanslag en grootte als onder C 
(verpondingsboek II, fol. 153). 

LEENDERT AERTS VAN ROY 1732 
omschrijving, aanslag en grootte als onder C 
(verpondingsboek III, fol. 164). 

PEETER LEENDERTS VAN ROY, bij deling 14-07-1747 1747 
omschrijving, aanslag en grootte als onder C 
(verpondingsboek IV, fol. 114. V, fol. 83). 
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G. JOHANNA VAN DEN HEUVEL 
(overl. 28-08-1790) weduwe van PEETER LEENDERTS VAN ROY 
omschrijving, grootte en aanslag als onder C 
(verpondingsboek V, fol. 83). 
1789 verkoop. 

H. LEONARDUS PEETERS VAN ROY 
omschrijving, aanslag en grootte als onder C 
(verpondingsboek V, fol. 83 + 115) 
Huis bewoond door: Arnoldus van Delft en Peter van de Laak. 

I. HENRICUS, FRANCIS EN MARIA ANNA VAN ROY 
omschrijving, aanslag en grootte als onder C 
(verpondingsboek V, fol. 83 + 115.VI, fol. 81) 
huis bewoond door: Peter van de Laak. 
Het kohier der huizen van 1808 en volgende jaren vermeldt de 
volgende eigenaren: 
huisnr. 197: 
De kinderen Peeter van Roy 
Leonardus Peter van Roy (overl. 27-10-1811) 
Johanna Meeuwis, wed. van Peeter van de Laak (overl. 03-05-1816). 

De kadastrale leggers geven de volgende eigenaren: 

J. MARIA MEEUWIS, weduwe van PETER VAN DE LAAK 
(overl. 27-11-1843) 
sectie F 774: huis grootte: 42 E 
sectie F 775: huis en erf grootte: 80 E 
sectie F 817: tuin grootte: 3 R 24 E 
(artikel 374, volgnrs: 1, 2, 3). 

K. HENDRIK VAN GEHUGTEN, kuiper. (overl. 05-08-1871) 
eigenaar voor 5/6 deel 
ANTONIUS VAN GEHUGTEN, kuiper 
eigenaar voor 1/6 deel 
omschrijving en grootte als onder J 
(artikel 1583 volgnrs. 1, 2, 3) 
1874 scheiding.  

1776 L. ANTONY VAN GEHUGTEN, kuiper bij successie in 1890 1890 
eigenaar voor 955/1792 deel. 
MARIA ELISABETH, WILHELMA ANTONIA, ELISABETH, 
ANNA CHRISTINA EN CORNELIA MARIA VAN GEHUGTEN 
eigenaars voor 279/3584 deel. 
omschrijving en grootte als onder J 

1789 (artikel 2762 volgnrs. 1, 2, 3, 5) 
In 1887 vereniging van de secties F 774 en F 775, 
de nieuwe omschrijving luidt als volgt: 
sectie F 2847: huis grootte: 1 R 22 E. 

1798 M. BERNARDUS GOOSSENS 
sectie F 817: tuin 
sectie F 2847: huis 
(artikel 5462 volgnrs. 1, 2, 3). 
1931 verbouw huis. 
1934 verkoop tuin naar artikel 4453. 
1953 verkoop huis naar artikel 4992. 

N. JOHANNES ANTONIUS VAN DEN BOOMEN 1953 
sectie F 2847: huis grootte: 1 A 22 CA 
(artikel 4992 volgnr. 7). 

Rijkesluisstraat 1 

grootte: 3 A 24 CA 
grootte: 1 A 22 CA 

1832 
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VI. OIRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN 
A. ZOENEN WEGENS DOODSLAG, nrs. 52 - 55 

door J. Lijten 
m.m.v. L. v.d. Mierden voor de transscripties 

Van een onzer gewaardeerde lezers, die ervan overtuigd was namens meerderen te 
spreken, ontvingen wij een brief met het verzoek een antwoord te willen geven op 
verschillende vragen. Wij dachten het best op deze vragen stuk voor stuk een zo 
goed mogelijk antwoord te geven zonder de illusie te koesteren, dat de antwoor-
den volledige helderheid zouden geven. 

Waarom gebeurden er in vorige eeuwen zoveel moorden (doodslagen) in zo'n 
kleine gemeenschap? 
Zijdelings hebben wij dit probleem al eens aangeraakt, waar ter sprake kwam, dat 
meerdere slachtoffers bezweken aan verwondingen, die in onze tijd gemakkelijk 
te genezen zouden zijn geweest. Als wij eerlijk willen zijn, moeten wij het aantal 
doodslagen van toen niet vergelijken met het aantal doodslagen van nu, maar met 
het aantal ernstige verwondingen. 
Het blijft natuurlijk moeilijk om een vergelijkbare grootheid te vinden en elke 
keuze heeft een grote mate van willekeurigheid. Toch willen we het wagen. 

Uit het Statistisch zakboek van 1983 kozen wij uit de rubriek "Ter kennis van de 
politie gekomen misdrijven" op blz. 338 de "Misdrijven tegen leven en persoon". 
Wij veronderstellen dan - het is natuurlijk willekeurig - dat van deze misdrijven in 
de vijftiende en zestiende eeuw 'A de dood tengevolge zou hebben gehad. Voor 
het jaar 1982 vinden wij, dat in Nederland op een bevolking van ca. 14.000.000, 
21.046 van deze misdrijven gepleegd zijn. Dat is 1 1/2  per duizend inwoners per 
jaar. Als 'A daarvan in primitieve medische omstandigheden dodelijke gevolgen 
zou hebben gehad, zou dat 'A per duizend inwoners per jaar zijn. 
Hiernaast dienen we te berekenen, hoeveel van deze misdrijven met dodelijk ge-
volg er in de vijftiende en zestiende eeuw in Oirschot gebeurd zijn en hoeveel dat 
uitmaakt per duizend inwoners per jaar. 
Wij hebben reeds meer dan de tot nu toe gepubliceerde zoen-accoorden verzameld 
en kunnen u vertellen, dat er in de loop van 100 jaar - van 1464 tot 1564 - 62 dood-
slagen gezoend zijn. Dat is ca. 2/3  per jaar. 
Dit cijfer moet nog omgerekend worden per duizend inwoners. Nu is de vraagstel-
ler ervan uitgegaan, dat Oirschot een kleine gemeenschap was. We moeten er ech-
ter wel aan denken, dat Oirschot in die tijd na 's-Hertogenbosch de grootste 
plaats was in de Meierij, groter dan Eindhoven (ook met de dorpen die nu tot 
Eindhoven horen), Helmond, Tilburg, Sint-Oedenrode, Boxtel, Oisterwijk en 

Hilvarenbeek. Het aantal inwoners lag dichter bij 4000 dan bij 3000. Als wij uit-
gaan van 3500 inwoners, komt het aantal doodslagen per duizend inwoners per 
jaar dus uit op ca. 1/5. 
Indien wij eerlijk trachten te rekenen, ligt de misdadigheid dus belangrijk lager 
dan het gemiddelde over Nederland in onze tijd. 

Hoe verliepen de bedevaarten, ik meen tot zelfs Maltha? 
Er is in Oirschot geen enkele bedevaart opgelegd naar Maltha en in het algemeen 
geen enkele bedevaart, waarvoor men per schip moest reizen. Dat zou natuurlijk 
relatief kostbaar geweest zijn. Men moet ervan uitgaan, dat de bedevaarten te 
voet gemaakt werden. 

Waar verbleven de bedevaargangers 's nachts? 
Ook deze vraag raakte wij zijdelings reeds een enkele maal aan. Zoals in Oirschot 
waren er in die tijd op vele belangrijke plaatsen gasthuizen (in Oirschot het Sint-
Joris-gasthuis, gesticht in 1333) waar pelgrims gratis onderdak (in principe voor 
één nacht) en een warme maaltijd kregen. Men kan ervan uitgaan, dat na elke 
dagmars wel zo'n pelgrimshuis te bereiken was. Er waren in die tijd al verschillen-
de reisgidsen met routebeschrijving en opgave van logeeradressen, waarvan er en-
kele bewaard zijn. 

Hoelang duurde zo'n voetreis en hoe konden zij dit betalen? 
De duur was natuurlijk zeer verschillend naar gelang de afstand. Er is ons slechts 
én geval bekend, dat inzicht geeft in de duur van een bedevaart. Iemand was van 

een bedevaart naar Rome in twee maanden terug. Hij moet dus elke dag rond 40 á 
M) kilometer gelopen hebben. Blijkbaar konden de mensen van die tijd dat vol-
houden. Wij moeten er wel aan denken, dat zij niet gewend waren zich te laten 
vervoeren. Een reis kostte natuurlijk altijd geld, maar toch relatief weinig, omdat 
uien kon rekenen op gratis logies en maaltijd. 

Hoe was de controle, dat men op de bedevaartplaats geweest was? 
ren enkele keer wordt bij de aanwijzing van de bedevaart bepaald, dat men 
-goed besceet" moet meebrengen. Maar ook al stond dit niet in de geschreven 
lekst, het zal zeker bij verre bedevaarten noodzakelijk geweest zijn. In alle grote 
bedevaartplaatsen had men trouwens een kantoor, waar men na het voldoen van 
de verplichtingen zo'n bewijs kon verkrijgen op naam gesteld, zodat bedrog min 

meer was uitgesloten. In vele steden zijn aantallen van deze bedevaartbewijzen 
I iewitard. In Oirschot is er geen enkel gevonden, wat zijn oorzaak daarin heeft, 

de Oirschotse zoen-procedure niet viel onder de officiële, geregistreerde 
rel spleging 
herigens moesten de pelgrims, om van de gasthuizen te kunnen profiteren, ook 

eeu pelgrimsbewijs hebben door de wereldlijke of geestelijke overheid afgegeven. 
1 )1( was in het Oirschotse gasthuis ook voorgeschreven. 
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Wat de vier gepubliceerde zoenen betreft, valt op, dat de eerste twee gesloten zijn 
zonder arbiters, terwijl nr. 54 nogal wat commentaar vereiste om de situatie in-
zichtelijk te maken, maar dat alles ziet men gemakkelijker ter plaatse. 

nr. 52 1549 december 27 
akte geregistreerd: 1552 april 23 

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP WILLEM GEERLICX VAN OIRLE 

R.A.N.B., R.A. nr. 137, Oirschots schepenprotocol van 1552, fol. LIvo. 

SAMENVATTING 
Slachtoffer: Willem Geerlicxzoon van Oirle 
Dader: marten Dieliszoon Vrancken 
Zoencommissie: geen. 
De zoen wordt gesloten tussen de families zonder bemiddeling van arbiters. 

Uitspraak 
A. Verzoening wordt niet uitgesproken door arbiters maar is vastgelegd in een 

onderling accoord tussen de families in het begin van de akte, die vermoe-
delijk op 27 december 1549 onderhands op schrift gesteld is maar pas op 
23 april 1552 voor schepenen geregistreerd werd. 

B. Voorwaarden 
1 materiële vergoeding 

a. zoengeld: 16 gulden te betalen gedurende 8 jaar met 2 gulden per 
jaar op 1 september met de bepaling, dat bij ziekte van de dader uit-
stel zal worden verleend en dat bij diens overlijden de resterende 
schuld vervalt. 

2. geestelijke genoegdoening 
a. 1 Carolusgulden voor zielmissen 
d. 3 kaarsen van 1 pond te plaatsen naar keuze van de familie. 

3. schulderkenning 
b. wijken: verbanning uit Naastenbest zolang Yke de weduwe van haar 

zoon Henrick leven 
wijken op wegen en in herbergen als gewoon. 

AFWIKKELING 
Onmiddellijk aansluitend bij de akte van registratie volgen in het schepenprotocol 
twee akten betreffende deze zaak. 
De eerste is geformuleerd als een schepenoorkonde, dit is een enigszins plechtig 
geformuleerde akte van schepenen ten gebruike bij een of andere rechterlijke in- 

stantie. In deze akte wordt door schepenen getuigd, dat de familie van het slacht-
offer heeft verklaard volkomen voldaan te zijn door de dader en aan deze algehele 
kwijting te geven en tevens, dat zij zich niet in rechte zullen verzetten tegen een te 
verkrijgen of reeds verkregen remissie (gedeeltelijke kwijtschelding) van de zijde 
van de keizer. 
In de tweede akte verklaren de vader van de dader en Joerden Aertszoon van der 
Vloet, dat zij gedurende 6 jaar elk jaar 1 Carolusgulden zullen uitkeren aan de fa-
milie van het slachtoffer met de beperking, dat deze uitkering gestaakt zal wor-
den, indien de dader overlijdt. 
In het commentaar zullen wij een verklaring wagen van dit op het eerste gezicht 
nogal raadselachtige gebeuren. 

COMMENTAAR 
Wij wezen er reeds een enkele maal op, dat een zoen-accoord gesloten kon wor-
den tussen twee families zonder tussenkomst van arbiters. De geldigheid werd 
door het gebrek aan arbiters niet aangetast. Evenmin was die geldigheid afhanke-
lijk van het bestaan van een al dan niet voor schepenen geregistreerde akte. We 
moeten ons goed realiseren, dat de zoen-accoorden afkomstig zijn uit het ge-
woonterecht, waarin oorspronkelijk niets was opgeschreven, noch de "wetten" 
(gewoonten of costuymen), noch de procedure, noch het resultaat (uitspraak of 
accoord). Wij vonden tot nog toe dan ook geen enkele optekening van het Oir-
schotse gewoonterecht betreffende zoen-accoorden en wij denken er ook geen te 
zullen vinden.1) Parallel met de algemene tendens, die zich in de late middeleeu-
wen in onze streken openbaarde, om schriftelijke documenten op te stellen aan-
gaande transacties en accoorden, ging men ook de gesloten zoen-accoorden 
schriftelijk vastleggen. Deze op schrift gestelde zoen-accoorden zijn dan ook de 
enige bron, om het Oirschotse gewoonterecht op dit gebied te leren kennen. 
kie zoen is tot stand gekomen zonder tussenkomst van arbiters. De dader is wel 

bij het sluiten van het accoord aanwezig geweest, maar zijn vader is blijkbaar als 
woordvoerder van hem en de hele familie opgetreden. De familie van het slachtof-
Ier werd vertegenwoordigd door diens oudste broer en een zwager, vermoedelijk 
(k broer van zijn vrouw. Dezen zijn ook "geboren momboren", d.i. door ge-
boorte aangewezen voogden van zijn minderjarige zoon Willemke. Vermoedelijk 
had zijn vrouw Yke reeds een zoon uit een eerder huwelijk. Deze wordt met zijn 

moeder vermeld bij het wijken maar niet bij het zoengeld, waarop hij als stiefzoon 
peen recht gehad zal hebben. Uit de bepalingen blijkt, dat de dader zeker arm 
k1:15. 

)111 de gebeurtenissen rond dit zoen-accoord te kunnen reconstrueren moeten we 
nl si de akte nauwkeurig bekijken. De schepenakte is van 23 april 1552, maar het 
heroord is blijkens vermelding in de akte gesloten op 27 december 1549. Wij zijn 
ei bijna zeker van, dat deze afspraak toen op schrift gesteld is. De akte van 
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23 april 1552 is opgesteld vanuit het standpunt van 1549. De familieleden van het 
slachtoffer erkennen, dat zij "huyden opten VII entwintichten dach der maent de-
cembris anno XVC XLIX ..." "... ter begeerten van Dielissen Vrancken vader 
van den misdadige ..." "... eenen pays ende vrede gemaict hebben ...". Ook 
staan de voorwaarden voor de verzoening in de toekomstige tijd uitgedrukt. Het 
lijkt daarom zeker, dat de secretaris zich niet gebaseerd heeft op een mondeling 
verslag maar de beschikking had over een geschreven stuk van 1549, dat hij prac-
tisch zonder wijziging heeft overgenomen, waardoor de eigenaardige figuur van 
een dubbele datering te verklaren is. 
Er moet natuurlijk een reden zijn voor het grote tijdsverschil tussen het sluiten 
van het accoord en de registratie daarvan. Het ligt voor de hand, dat we deze re-
den vinden in de twee akten, die onmiddellijk bij de akte van registratie aansluiten 
en die onder het kopje "Afwikkeling" beschreven zijn. 
Bij de eerste akte moeten we ons realiseren, dat de familie van het slachtoffer vol-
ledige kwijting geeft aan de dader, terwijl deze op dat moment nog 6 jaar lang elk 
jaar 2 zoengulden ( = 20 stuiver!) zou moeten betalen. Bij de tweede valt ons op, 
dat de vader van de dader (met een ander) aan de familie van het slachtoffer toe-
zegt, gedurende 6 jaar elk jaar 1 Carolusgulden ( = 20 stuiver!) te zullen betalen. 
Het aan de familie van het slachtoffer te betalen zoengeld heeft dus een andere 
naam gekregen, maar de voorwaarde, dat bij overlijden van de dader geen verde-
re betaling verschuldigd was, werd wel overgenomen. Daarbij moeten wij nog be-
denken, dat uit de eerstgenoemde akte evenals uit de kwijting voor zoen nr. 53 
van 12 mei 1552 (slechts enkele weken tijdsverschil!) duidelijk wordt, dat de cen-
trale overheid zich in deze zaak gemoeid heeft. 
Op grond van deze overwegingen wagen wij de volgende reconstructie van het ge-
beurde rond deze zoen en de volgende voor te stellen. 
Nadat de zoen-accoorden reeds enige tijd gesloten waren, ging het hertogelijk hof 
in Brussel zich met de zaak bemoeien, steunend op het financieel voordeel opleve-
rende beginsel: Doodslag is niet alleen een aantasting van een bepaalde familie, 
maar ook van het staatsgezag en moet dus niet alleen met de familie gezoend wor-
den maar ook met het gezag van de staat. Tegenover de financiële meevaller van 
een zoengeld voor het staatsgezag was dit gaarne bereid vanuit zijn hoogste auto-
riteit enige remissie (gedeeltelijke kwijtschelding) te verlenen in de financiële en 
andere verplichtingen tegenover de familie van het slachtoffer, waar dit ingrijpen 
natuurlijk niet zo welkom was. Van de andere kant schijnt een algehele kwijting 
voor de dader van de zijde van de familie van het slachtoffer zeer gewenst te zijn 
geweest voor de afdoening van de zaak in Brussel. Voor zoen nr. 53 leverde dit 
geen extra moeilijkheden op, omdat de financiële verplichtingen binnen het jaar 
waren afgewikkeld. Maar de dader van deze zoen had nog 6 jaar lang lopende 
verplichtingen, want van de 8 jaarlijkse termijnen waren er pas 2 verschenen. De 
familie van het slachtoffer kon moeilijk dit toch al lage en voor de opvoeding van 
de minderjarige zoon broodnodige bedrag laten schieten. Van de andere kant wil- 
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den zij de dader wel terwille zijn, om voor deze nog grotere moeilijkheden te 
voorkomen. Men koos daarom voor de constructie, dat de vader van de dader 
(met een ander) diens verplichting overnam, maar dan niet als zoengeld en niet in 
zoenguldens uitgedrukt maar in de gangbare betaalmunt. Na deze overname met 
naamswisseling kon men de dader volledige kwijting geven. 

NOOT 
1.  In de loop der eeuwen is veel van het gewoonterecht van Oirschot opgete-

kend. De oudste optekening, die wij tot nog toe gevonden hebben, dateert 
van 3 februari 1283. Alle ons bekende optekeningen zijn gedaan door of na-
mens de schepenbank. Zij betreffen gewoonte-wetten, volgens welke de sche-
penbank recht moest spreken. Daar de zoenprocedure buiten de jurisdictie 
van de schepenbank viel, heeft deze nooit behoefte gevoeld, om het zoen-
gewoonte-recht op te tekenen. 

nr. 53 1550 november 3 

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP LENARD AELBRECHT ARDTS-
ZOON AELBRECHTS 

R.A. nr. 136, Oirschots schepenprotocol van 1550, fol. LXXVII. 

SAMENVATTING 
qachtoffer: Lenard zoon van Aelbrecht Ardtszoon Aelbrechts 
1)ader: Anthonis Willemszoon van der Ameyden 
/oencommissie: geen. 
1)e zoen wordt gesloten tussen de families zonder tussenkomst van arbiters. 

1 in spraak 
A. Verzoening wordt niet uitgesproken door arbiters maar vastgelegd in een on- 

derlinge overeenkomst tussen de families aan het einde van de akte. 
I t.  Voorwaarden 

1. materiële vergoeding 
a. zoengeld: 40 gulden in 3 termijnen 
b. kosten: 3 Carolusgulden (reeds betaald) 
geestelijke genoegdoening 
d. 5 kaarsen van 2 pond in de kerk vóór Lichtmis 1551 

1.  schulderkenning 
b. wijken: verbanning uit Oirschot voor 6 jaar 

uit de Notel voor eeuwig 
wijken op wegen en in herbergen als gewoon. 



42. 

AFWIKKELING 
Aan het einde van de akte stelt Peter Anthoniszoon van der Ameyden zich borg 
voor de betaling door de dader, die bij het sluiten van het zoen-accoord niet aan-
wezig is geweest. Daarbij sluit aan een garantieverklaring voor de borg door de 
andere familieleden. 
Op 12 mei 1552 geven de familieleden van het slachtoffer volledige kwijting aan 
de dader, waarbij zij tevens beloven hem met betrekking tot deze doodslag op 
geen enkele manier in rechte te zullen aanspreken of tegenwerken (Oirschots sche-
penprotocol van 1552, fol. LVIIvo). 

COMMENTAAR 
In de akte wordt gememoreerd, dat de familieleden van de dader meest buiten 
Oirschot wonen. Als enig in Oirschot wonend familielid treedt op Peter Anthonis-
zoon van der Ameyden. Alleen op de naam afgaande zou hij een zoon kunnen 
zijn van de dader. Wij kunnen niet bewijzen, dat hij het niet is, maar houden hem 
voor een neef van de dader. Hij wordt immers als laatste genoemd van de 4 fami-
lieleden, die voor de dader het accoord sluiten en vermoedelijk geen nadere ver-
wantschap met deze hebben dan die van neef. Het zijn Willem Janszoon van 
Ham, wonend te Woensel en twee broers: Joest Thomas Joirdenszoon van 
Wolfswinckel, wonend te Geffen en Wauter Thomas Joirdenszoon van Wolfs-
winckel, wonend te Som De wat grotere afstand in familierelatie maakte een za-
kelijk onderhandelen - ook zonder arbiters - beter mogelijk. 
De familie van het slachtoffer werd vertegenwoordigd door zijn twee broers 
Henrick en Rutger. Het slachtoffer zal geen kinderen gehad hebben, anders wa-
ren deze bijna zeker genoemd. Ook dit maakte onderhandelen gemakkelijker. 
Niets wijst op enige vete tussen de families. De reeds betaalde onkosten (B.1.b.) 
en het verloop van de zoen en de afwikkeling wijzen eerder op een soepele verhou-
ding. De voorwaarden zijn soepel. Bij de akte van kwijting wordt geconstateerd, 
dat de dader ten opzichte van de familie van het slachtoffer "in alder gevuechge-
lyckheyt geweest is". 
Dat in deze akte van kwijting door de familieleden van het slachtoffer uitdrukke-
lijk wordt verklaard, dat zij zullen afzien van alle gerechtelijke stappen en dat zij 
de poging van de dader om remissie te krijgen niet zullen tegenwerken, duidt er-
op, dat ook hier de centrale overheid zich in deze zaak gemengd had. 
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nr. 54 1553 november 8. 

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP AERD PAUWELSZOON OPPERS 
R.A.N.B., R.A. nr. 137, Oirschots schepenprotocol van 1553, fol. XCIII. 

SAMENVATTING 
Slachtoffer: Aerd Pauwelszoon Oppers 
I )ader: Anthonis Weygaertszoon van Erp 

Zoencommissie 
namens het slachtoffer: Joost Beelaerts, priester 

Natael Vos, schout 
Peter Willemszoon van Breugel, president-schepen 

immens de dader: Corstiaen van de Velde, priester 
Mathys van de Santvoert 

I Inspraak 
A. Verzoening uitgesproken aan het eind van de akte, nadat partijen van te voren 

beloofd hadden, zich aan de uitspraak te houden, terwijl zij achteraf nog hun 
instemming ermee betuigden. 

I t.  Voorwaarden 
I .  materiële vergoeding 

a. zoengeld: 54 gulden in 3 termijnen 
b. kosten: de dokterskosten zullen door de familie van de dader reeds 

betaald zijn; eventuele meerkosten komen voor hun rekening 
2. geestelijke genoegdoening 

d. 2 kaarsen ieder van 3 pond: 1 in de kerk te Oirschot 
1 in de parochiekerk te Sint-Oedenrode 

3. schulderkenning 
b. wijken: verbanning voor 5 jaar uit Oirschot 

In Sint-Oedenrode mag hij alleen wonen "over geen syden 
van der Erschotse kerck oestwaert" (dus een gedeelte van 
Eerschot, in 't Everse en de Coevering) gedurende 4 jaar. 
In die tijd mag hij ook niet komen in de collegiale kerk en 
in de Eerschotse (parochie-)kerk alleen tijdens de diensten 
"in den tooren". 
wijken op weken en in herbergen als gewoon. 

AI WIKKELING 
1 bun iddellijk na de zoenakte volgt een verklaring door de familie van de dader, 
rinl ven eventuele navordering door de "meester chyrugyn" voor hun rekening 

oilii . Verder is niets over afwikkeling gevonden. 
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COMMENTAAR 
De arbiters 
De drie arbiters van het slachtoffer kwamen reeds eerder in die functie voor.2) De 
arbiters van de dader ontmoetten wij tot nu toe niet. Over Mathys van de Sant-
voert hebben we geen verdere gegevens. Vanwege de andere arbiter vermoeden 
wij, dat hij uit Sint-Oedenrode kwam. De naam is daar inheems. Die andere arbi-
ter van de dader, Corstiaen van de Velde, was namelijk pastoor van Sint-
Oedenrode. Wij menen althans te mogen aannemen, dat hij deze functie op dat 
moment nog bekleedde, ook al wordt dit in de akte niet vermeld. Hij komt 
immers op 6 september 1544 als pastoor voor. Later werd hij scholaster van het 
Rooyse kapittel. Wij vinden hem in deze functie op 14 april 1564, terwijl hij op 
16 april 1566 afstand deed, om rector te worden van het Sint-Matheus-altaar in 
Gudsenhoven.3) Daar Corstiaen verder niet speurbaar is in de Oirschotse proto-
collen, lijkt het onwaarschijnlijk, dat hij stamde uit de Oirschotse familie van den 
Velde, die overigens wel enkele priesters telde. 

De bepalingen 
Bovenstaande overwegingen sturen onze gedachten over de partijen in een bepaal-
de richting. Omdat de gestelde voorwaarden enig licht kunnen brengen in deze 
zaak, zullen wij deze eerst nader bekijken. Er schijnt door deze doodslag een 
gespannen sfeer ontstaan te zijn tussen de twee families. Er wordt gesproken van 
"twist, geschillen ende questiën". 
Vooral de familie van het slachtoffer schijnt moeilijk gedaan te hebben, "want 
het voirscreven misdaet den voirnoemden Anthonissen Wygaerts met synen vrin-
den ende maegen seer leet is geweest, groot versoen gedaen hebbende omme tot 
payse ende vrede te coomen". De vrede is dan toch gesloten en de voorwaarden 
zijn geenszins buiten de gewone orde. Het zoengeld zal overeenkomstig de 
welstand van de dader zijn. Over de kosten vinden we geen bepaling, maar uit de 
akte die onmiddellijk op het zoen-accoord aansluit en waarin de familie van de 
dader verklaart, dat een eventuele navordering door de chirurgyn voor hun reke-
ning komt, moeten we wel afleiden, dat zij de reeds gedeclareerde dokterskosten 
van te voren betaald hebben. Dat er geen bedevaart wordt gevraagd, verwondert 
ons niet meer. Wel is enigszins vreemd, dat er geen zielmissen gedaan worden. 
Een aparte beschouwing dienen we te wijden aan de regeling van de verbanning. 
De verbanning uit Oirschot is absoluut, maar die betreffende Sint-Oedenrode is 
zeer ingewikkeld beschreven. Voor niet-ingewijden in de Rooyse situatie zal de re-
geling moeilijk te volgen zijn. Daarom eerst een schets van die situatie. 

Sint-Oedenrode 
Tot de naasting door de gereformeerden in 1648 is de kerk te Eerschot (de weg 
naar Veghel) parochiekerk geweest. Van deze kerk bestaat nog steeds de toren in 
de volksmond "knoptoren" genoemd. Tegen deze toren staat nu een kleine kerk 
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in gebruik bij de hervormde gemeente van Sint-Oedenrode. Resten van de oude 
kerkmuren omsluiten het kerkhof. Naast deze parochiekerk kende Sint-
Oedenrode een collegiale of kapittelkerk, die stond op de plaats van de huidige 
parochiekerk van Sint Martinus bij de markt. Het koor van deze'collegiale kerk 
bestaat nog als zijkapel (sacramentskapel) van de huidige kerk. In de tijd waaro-
ver wij spreken was het dorpscentrum reeds verschoven naar de omgeving van het 
huidige marktveld. Het oorspronkelijk zeer kleine gebied van "de oude vryheyt" 
omvatte slechts de omgeving van de markt. De parochiekerk in Eerschot viel 
daarbuiten. Eerschot tot de "knoptoren" kunnen we in deze tijd nog wel bij het 
dorpscentrum rekenen, maar voorbij de "knoptoren" in de richting Veghel was 
men eigenlijk buiten de kom. De voorwaarde, dat de dader alleen mag wonen 
"over geen syden van der Eerschotse kerck oestweert", sluit dus in een verban-
ning buiten de kom. Hij mag alleen wonen in het gedeelte van Eerschot, dat vanaf 
(le "knoptoren" in de richting Veghel ligt en in het Everse en de Coevering. Ge-
heel in de lijn ligt, dat hij niet mag komen in de binnen de kom gelegen collegiale 
kerk. 

I )e partijen 
Als we deze minutieuze regeling bezien, kunnen we ons niet onttrekken aan de in-
druk, dat niet alleen de dader maar ook de naaste familie van het slachtoffer in 
pint-Oedenrode woonden: de dader buiten de kom in de richting Veghel, de fami-
lie van het slachtoffer in de kom. Wij menen daarom te mogen veronderstellen, 
dat zowel dader als slachtoffer Rooyse mensen zijn geweest. Dit wordt enigszins 
bevestigd door de namen Oppers en van Erp, die wij in de zestiende eeuw in Oir-
whot tot nog toe niet gevonden hebben en die in Sint-Oedenrode veelvuldig voor-
komen. Bij deze veronderstelling rijzen echter enkele vragen, die wij het best kun-
nen benaderen aan de hand van een vergelijking met soortgelijke omstandighe-
den, die voorkwamen in zoen nr. 23.4) 
1 >nar betrof de zoen een doodslag, die te Boxtel gepleegd was en waarvan de da-
der en het slachtoffer met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid inwoners 
.ui Boxtel waren. Daar evenals hier waren beide arbiters van het slachtoffer be-

kende en vooraanstaande Oirschotse personen, terwijl die van de dader vermoe-
delijk van buiten Oirschot waren. Daar evenals hier werd een verbanning uit Oir-
.,( I tot gedurende 5 jaar uitgesproken. 
lu zoen nr. 17 zagen we, dat een dader, die bijna zeker van buiten Oirschot was, 
)n schotse ingezetenen als arbiters koos.5) Wij zijn daarom van mening, dat de 

keuze der arbiters geen bezwaar hoeft te zijn voor de reeds geuite veronderstelling, 
(1411 zowel het slachtoffer als de dader van dit zoen-accoord Rooyse ingezetenen 
‘‘..nen. 
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NOTEN 
2. Joost Beelaerts in de zoenen nrs. 45 en 46. Natael Vos in de nrs. 38 en 46 en 

Peter Willemszoon van Breugel in de nrs. 37 en 49. In de twee voorgaande 
nummers van Campinia vindt men bijzonderheden over hen. 

3. L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel V, 
Sint-Michielsgestel 1876, blz. 311 en 325. 

4. Campinia jrg. 13, nr. 48 (jan. 1983), blz. 53 - 55. 
5. Campinia jrg. 12, nr. 47 (okt. 1982), blz. 169 - 174. 

nr. 55 1554 januari 20 

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP ARIEN JANSZOON ALAERTS 
R.A.N.B., R.A. nr. 137, Oirschots schepenprotocol van 1554, fol. VIP°. 

SAMENVATTING 
Slachtoffer: Arien Janszoon Alaerts 
Dader: Dielis Wreyszoon Danels 
Zoen-commissie 
(niet gespecificeerd) Herman Cleynael, kanunnik 

Frans Cleynael 
Henrick Hoppenbrouwers 
Augustyn Augustyns 

Uitspraak 
A. Verzoening uitgesproken aan het einde van de akte, nadat in het begin daar-

van is gememoreerd, dat beide partijen vooraf beloofd hadden, zich aan de 
uitspraak te houden en terwijl na de uitspraak de instemming en hernieuwde 
belofte van beide partijen is aangetekend. 

B. Voorwaarden 
1. materiële vergoeding 

a. zoengeld: 48 gulden in 3 termijnen 
2. geestelijke genoegdoening 

d. 1 kaars bij de voetval 
3. schulderkenning 

a. voetval in de kerk van Oirschot binnen het jaar 
b. wijken: verbanning uit Oirschot voor 7 jaar 

uit Oirschot "bewesten de Lopende Straat" 
voor eeuwig 

wijken op wegen en in herbergen als gewoon  
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AFWIKKELING 
Hierover is niets gevonden. 

COMMENTAAR 
De arbiters 
Kanunnik Herman Cleynal (meestal geschreven Cleynael soms ook Cleynarts) 
was een zoon van Karel Cleynael, die in 1497 werd beëdigd als schout van de 
heer6) en van ca. 1511 - ca. 1522 voorkomt als kwartierschout.7) Herman was in 
1505 als minderjarige reeds kanunnik .8) Hij komt regelmatig in de Oirschotse pro-
I ocollen voor en was in 1540 als een der oudste kanunniken bestuurder van het 
Amelryck-Boots-gasthuis.9) Hij moet gestorven zijn tussen 8 mei en 22 augustus 
1555.10) Hij had een natuurlijke zoon Bernard.11) Zijn broer Frans Cleynael heb-
ben we reeds ontmoet als arbiter en als "dader".12) Henrick Hoppenbrouwers is 
allcrwaarschijnlijkst Henrick Gieliszoon Hoppenbrouwers, die arbiter was in 
/oen nr. 42.13) Augustyn Augustyns is ons niet verder bekend. 

1)e voorwaarden 
Vooreerst merken we op, dat hier nog een voetval gevraagd wordt, maar er wordt 
111)gal tijd voor gegeven: "binnen jaers". Misschien kon men deze gemakkelijker 
vragen, omdat de dader blijkbaar veel spijt had: "... want het voirscreven misdaet 
den voirnoemden Dielissen Wreys Danelssoen met synen vrinden en maegen seer 
tel geweest is, groet versoen gedaen hebbende omme tot peyse ende vrede te co-
men". Het is nogal indrukwekkend. Maar als we erop letten, dat in de vorige 
/oen letterlijk dezelfde passage voorkwam, wordt die indrukwekkendheid iets 
minder. Ter motivering van de gemelde voetval wordt deze genoemd "na ouder 
rewoenten behoirende". Dit zal er tevens op duiden, dat deze oude gewoonte aan 
hel uitsterven was. 
Voor het overige zijn de voorwaarden binnen de gewone orde, met dien verstan-
le, dat er nauwelijks geestelijke genoegdoening wordt gevraagd. Gezien de rege-

li ng van de verbanning is het zeer waarschijnlijk, dat de dader woonde in Best en 
liet slachtoffer in de kom of daaromtrent. 
I , vn resonantie van verzet tegen een dreigend ingrijpen van bovenaf beluisteren we 
til de woorden, dat de doodslag "fynalycken ende boven allen rechten" geregeld 

met dit zoen-accoord. 

l'IEN 
ti.  ('rotocol van 1497, fol. XXX" e.v.v. 

Protocol van 1511A, fol. XI; 1511B, fol. IIVO; 1518, fol. XXXVII en LVIII-

"; 1521, fol. LVII. Meer over hem in Campinia jrg. 14, nr. 52 (jan. 1984), 
lilt. 40. 
A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-
( )ecienrode en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 174. 
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9. Protocol van 1540, fol. LXXXII en LXXXIXvo. 
10. Het laatst vonden wij hem vermeld als levende op 8 mei. Prot. 1555, fol. 

CXV. Op 22 augustus is sprake van zijn erfenis. id.fol. LXXXI. 
11. Prot. 1547, fol. LXXVI; 1551, fol. X)(Xvo; 1555, fol. XXXVIII e.a. 
12. Beide in het vorige nummer van Campinia, blz. 197 - 201. 
13. Campinia jrg. 14, nr. 54 (juli 1984), blz. 139 - 142). 
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