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door J. Lijten
Langer dan een eeuw (1346 - 1455) hebben leden van de familie van Petershem
de heerlijke rechten over Oirschot en Hilvarenbeek, gedeeld met de hertog van
Brabant, uitgeoefend. Dit feit is meermalen gememoreerd, maar nog nooit zijn
de personen uit deze familie nader omschreven met name in hun verhouding
tot Oirschot en Hilvarenbeek. Het is dan ook geen eenvoudige zaak, vooral omdat verscheidene schrijvers meerdere ongecontroleerde beweringen van dikwijls
weinig betrouwbare voorgangers hebben nageschreven. Toch is in het midden
van de vorige eeuw een boek verschenen van de hand van M.J.W(olters) over
de heren van Petershem.l) Deze schrijver heeft zich gedeeltelijk gebaseerd op
eigen bronnenonderzoek, maar is wel enkele malen in de fout gegaan door de
groot vertrouwen in voorgaande schrijvers. Naast het werk van deze auteur konden we beschikken over voldoende bronnen, om een schets te wagen van de leden van deze familie in hun betrekkingen met Oirschot en Hilvarenbeek. Een
voordeel is, dat Petershem, Oirschot en Hilvarenbeek in deze tijd één (half)heer
hadden, zodat uit een informatie over één plaats ook conclusies getrokken kunnen worden voor de andere. Het zal echter goed zijn, om ter oriëntatie eerst
iets te zeggen over het historisch traceerbare voorgeslacht.

Het voorgeslacht van Petershem
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Petershem ligt ten noord-westen van Maastricht juist over de huidige NederlandsBelgische grens en hoort tot de gemeente Lanaken. Het is goed, om dit even
vast te houden, omdat de heren van Oirschot uit de familie van Petershem maar
ook de eerste heren uit de familie van Merode daar practisch altijd gewoond
hebben. Blijkens de rekeningen van hun rentmeesters in Oirschot was er dan
ook regelmatig en druk verkeer tussen deze plaatsen.
De oorkondelijk oudst-bekende heer van Petershem is een Arnold, die in 1147
emige was bij de oorkonde, waarin Henrick van Home erkende, dat de heerlijkheid Home een leen was van de graaf van Loon.2) Hij zal zijn opgevolgd
door Dirk van Petershem, die in 1154 getuige was bij een schenking door graaf
1 odewij k van Loon aan Averbode en die vermoedelijk dezelfde is als Dirk van
1 ; maken, die in 1174 getuige was bij een oorkonde van gravin Agnes van Loon
en in 1186 bij een oorkonde van graaf Gerard van Loon. 3)
l'en Willem van Petershem, die wij ter onderscheiding van latere naamgenoten
Willem I zullen noemen, is oorkondelijk naspeurbaar van 1204 tot 1236. Hij
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trad in de jaren 1204, 1206, 1207, 1213, 1218 en 1219 op als getuige in oorkonden van de graven van Loon, 4) terwijl hij in 1236 bij oorkonde van de bisschop
van Luik de voogdij van Brusthem overdroeg aan de kerk van sint Martinus
te Luik. 5)

II van Petershem de heerlijkheid overnemen. 10) Deze Willem II van Petershem
wordt door Wolters genoemd als zoon van Jan van Petershem en Elisabeth van
Boxtel, steunend op Butkens, 11) terwijl hij elders ervan schijnt uit te gaan, dat
Willem een zoon is van Henrick van Petershem. 12) Gezien het gemak, waarmee
Butkens generaties door elkaar haalt, veronderstellen we, dat Jan niet de vader
was maar de grootvader van Willem II van Petershem en dat hij in tijd te plaatsen is in de hiaat tussen 1236 en 1264. Wij kwalificeren hem daarom als Jan I.

In de oorkondelijke vermelding van de heren van Petershem valt dan een hiaat
van bijna 30 jaar, van 1236 tot 1264, waarop wij aanstonds nog zullen terugkomen.
Van 1264 tot 1292 zien we een heer van Petershem met de naam Henrick optreden. In het eerste jaar komt hij voor als getuige in een oorkonde van Henrick
van Gelder, bisschop van Luik. In 1275 en 1281 is hij getuige bij oorkonden
van de graaf van Loon en in 1285 bij een oorkonde van Henrick, heer van Schinseptember
nen.6) Het meest ingrijpend is echter zijn optreden in 1292. Op 24
7
)
Naar
onze
van dat jaar nam hij Petershem in leen van de graaf van Loon.
mening heeft Wolters echter deze tekst verkeerd geïnterpreteerd. Hij zegt immers, dat de heer van Petershem reeds vóór 1269 vazal van de graaf van Loon
was.8) De tekst van Henrick van Petershem zelf maakt echter duidelijk, dat het
niet zo was. Daarin zegt hij, dat hij zijn kasteel en dorp van Petershem van Arnold, graaf van Loon, in leen ontvangen heeft, 'sicut nobis allodialis erat"zoals het ons allodiaal bezit was'. Men kan er dan toch niet omheen, dat Petershem
voor die tijd een allodiale heerlijkheid was. De heer van Petershem geeft zijn
onafhankelijke positie dus op voor een afhankelijke. Van ongebonden man word(
hij vazal van de graaf van Loon. Dat is een ingrijpende beslissing en Henrick
van Petershem heeft deze stap niet zomaar gezet, maar na overleg met deskundigen en vrienden, 'de consilio peritorum et amicorum nostrorum', onder wie
hij met name noemt Lodewijk, graaf van Chiny.7)
liet is zonneklaar, dat voor deze stap een gewichtige reden moet zijn geweest,
die natuurlijk - niet met name genoemd wordt, maar die uit de historische con
ex I duidelijk is. De jarenlange ondergrondse strijd, die het Luikse kapittel niet
veel intriges en ongehoorde machinaties tot 1323 zou voeren tegen de graaf van
I 0011, 010 deze tot vazal te maken van de Luikse bisschop, was toen vermoede
lijk teeds in volle gang. De graaf van Loon, een rechtstreekse vazal van de kei
/el , zon deze strijd verliezen. 8) Het is begrijpelijk, dat de allodiale heerlijkheid
Klim Aten), gelegen tussen de twee strijdende partijen, zich grotelijks bedreigd
voelde en van (wee kwaden het minste koos. Wij vermoeden, dat het optreden
von 1 leun iek van Pet ershem in 1290 ook reeds in dit verband gezien moet wol uien I i. d, 1.2..'1(1.09.17 immers zegelde hij mede het verbond van steden en edelen
von 1 Ilik ") I eu Mer gelijk verbond wijst gewoonlijk op een of andere dreiging,
bi dil mvvill vei nnwdelijk de poging van bisschop en kapittel, om hun macht te
vei tilut k en en int te 1,1eiden. Zo verloor Petershem zijn allodiale status en werd
liet PVII Iel n Vali iie p,t,tal van boon, met wie de heren van Petershem voordien
iiiippellike verhouding hadden. In deze toestand zal Willem
ourgi% i , r n r

Willem II van Petershem
De man van Isabel van Leefdaal treedt reeds in 1302 op in een oorkonde. Daarbij doet Willem, heer van Petershem, ridder, leenverhef bij de graaf van Namen
van een renteleen. 13) In datzelfde jaar was hij getuige voor de graaf van Loon
bij een oorkonde, waarin deze verlof gaf aan zijn leenman, Gerard van Home,
om uit zijn Loonse lenen een weduwerente toe te wijzen aan zijn eerste echtgenote, Johanna van Leuven van Gaasbeek, met wie Gerard in de zomer van dat
jaar trouwde. 14) Hieruit zullen we moeten concluderen, dat Willem wel wat ouder
was dan zijn vrouw.
Op 14 april 1306 stelde Willem zich garant voor Gerard van Home bij diens
(gedwongen) accoord met de graaf van Kleef, met wiens familielid Gerard later
in tweede huwelijk zou trouwen, zoals gebleken is bij de koop van Hilvarenbeek. 15)
De oorkonden zwijgen dan over Willem van Petershem tot 1333. Op 13 april
van dat jaar neemt hij Petershem in leen van de graaf van Loon bij oorkonde
door hemzelf uitgevaardigd te Hasselt. 16) Dit doet ons denken aan het leenverhef van Petershem door zijn vader, Henrick, in 1292, waarop in deze oorkonde
ook gezinspeeld wordt. Bovendien wordt er in deze oorkonde gezinspeeld op
een eerder leenverhef door Willem zelf. Petershem wordt in leen genomen op
dezelfde manier als eerst met uitzondering echter van één punt: na de dood van
de graaf zal de leenverhouding blijven doorbestaan, niettegenstaande in het eerste
leencontract anders was bepaald. 17) Dit werpt een nieuw licht op het leenverhef
van 1292 en is tevens een verklaring voor de zeer ongebruikelijke regeling van
een leenverhouding bij oorkonde, uitgaande van de leenman. Wij moeten het
illIS zo zien, dat in 1292 Henrick van Petershem voor zijn heerlijkheid een leenverhouding aanging met de graaf van Loon voor de duur van diens leven. De
pita f werd dus geen hoogste eigenaar van de heerlijkheid Petershem, maar Henilek van Petershem ging een contract van leenman tot leenheer aan met de perion van de toenmalige graaf van Loon, zonder als zodanig gebonden te zijn
.1,111 diens opvolgers. Het is geen wonder, dat Henrick van Petershem naast zijn
vitenden ook 'periti"deskundigen' geraadpleegd had, die blijkbaar geoordeeld
!bidden, dat deze constructie leenrechtelijk mogelijk was. Dit verandert nu en
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Petershem wordt door Willem II aan de graaf van Loon opgedragen als een normaal leen. Dit is weer een ingrijpend gebeuren en er zal ook voor deze daad
een gewichtige reden geweest moeten zijn. Deze reden kan nauwelijks in het politieke vlak liggen. De strijd met de bisschop van Luik was gestreden en verloren: in 1323 was de graaf van Loon vazal geworden van de bisschop. In de
oorkonde zelf wordt enkel een zeer persoonlijk motief genoemd: 'ob amorem
nobilis viri et potentis mei domini Ludovici comitis Lossensis et de Chiniaco'
'uit liefde tot de edele man en mijn machtige heer Lodewijk, graaf van Loon
en van Chiny'. Wij vermoeden, dat er inderdaad een zeer persoonlijk motief
achter dit contract gezeten heeft, en wel de voorbereiding van het huwelijk van
18
Willems zoon Jan met Johanna van Loon en Agimont. )

haar zoon en kleinzoon na 1348 niemand meer voorkomt buiten Margriet van
Leefdaal, menen wij te kunnen besluiten, dat Margriet van Leefdaal in 1348 alle
aanspraken en rechten van haar schoonzuster en haar drie zusters heeft opgekocht. Ook hoe de kwestie tussen Isabel en Margriet geregeld is, kunnen we enkel afleiden uit de later bestaande situatie. Hieruit menen we te moeten concluderen, dat Isabel is opgevolgd in alle heerlijke rechten en dat Margriet haar
bijeengekochte aandeel gekregen heeft in andere allodiale bezittingen. Wij zullen haar later immers ontmoeten in het bezit van een boerderij en andere gronden en bezittingen in Oirschot, die zij vermeldt als geërfd van haar broer Jan.

Hiermede is tevens een antwoord te geven op de nog steeds gestelde vraag, of
Petershem allodiaal bezit was of leen. Het antwoord is zeer concreet: tot 1292
was Petershem allodiaal bezit; van 1292 tot 1333 was het in een soort tussensituatie een 'tijdelijke leen'; vanaf 1333 was het een normaal leen van de graaf van
Loon. Het verschijnt na die tijd dan ook geregeld in de Loonse leenregisters.

Isabel (van Petershem-) van Leefdaal, vrouwe van Oirschot 1346 - 1353

Na dit ingrijpend gebeuren wordt Willem II van Petershem nog slechts éénmaal
gesignaleerd in een oorkonde en wel in die van graaf Dirk van Loon, waarbij
deze in 1337 verlof geeft aan de hertog van Brabant, om met troepen door zijn
gebied te trekken. 19) Hij zal tussen 1337 en 1346 gestorven zijn, want bij de opvolging van Jan van Leefdaal komt hij niet meer ter sprake.

De opvolging van Jan van Leefdaal
Bij de vroege dood van Jan van Leefdaal in 1346 was zijn oudste zuster, Isabel,
de aangewezen persoon, om hem op te volgen in zijn meeste heerlijke rechten,
maar het zou niet eenvoudig verlopen: de andere zusters hadden ook recht en
en ook Jan's weduwe. Deze weduwe, Margriet van Liedekerke, poneerde haar
rechten door nog in 1346 Hilvarenbeek te laten verheffen door haar gemachtig20
de, Godfried van Coudenbosch. ) Dit verhef is enigszins raadselachtig, omdat
haar weduwerente enkel op Oirschotse goederen was toegewezen, tenminste voor
zover wij weten uit de in de vorige aflevering besproken oorkonde. Het is echter
mogelijk, dat Jan van Leefdaal, nadat Hilvarenbeek aan hem was toegevallen,
ook daaruit nog een rente aan Margriet had toegekend. De kwestie zal zekor
tot 1348 onopgelost zijn gebleven. Op 18 maart van dat jaar, zegt Wauters, sloot
Margriet van Liedekerke een accoord met haar vier schoonzusters, Margriet,
21
sabeth, Catharina en Agnes. ) Wauters zal zeker een akte van die datum gi•
zien hebben, maar vermeldt niet waar, zodat wij de tekst tot nu toe niet gevonden
hebben. Wij kunnen de inhoud van het accoord enkel reconstrueren uit de Int«
bestaande situatie. Aangezien in de kwestie van de opvolging naast Isabel

Wij kunnen slechts veronderstellen, dat Isabel van Petershem - van Leefdaal haar
rechten zal hebben laten uitoefenen door haar oudste zoon Jan II van Petershem, want van Isabel weten we enkel, dat zij stierf in 1353 en in het familieklooster Hocht bij Petershem bij haar man werd begraven.21)

Jan II van Petershem, heer van Oirschot 1353 - 1363
Dit tussenkopje zal ingewijden verbazen, want tot nu toe hebben alle historici
aan deze zoon van Willem en Isabel een langer leven en een tweede huwelijk
toegeschreven. De argumenten voor een splitsing in vader en zoon zullen bij de
bespreking van zijn opvolging aan bod komen.
Behalve Jan II hadden Willem en Isabel nog een zoon, Henrick, die heer was
van Diepenbeek en vermoedelijk een ambtelijke functie vervulde in Luik.22) Het
zal zeker de bedoeling zijn geweest van Isabel, dat Jan II haar opvolgde in de
heerlijke rechten in Petershem, Oirschot en Hilvarenbeek, maar ook dit is niet
voetstoots verlopen, aangezien tante Margriet nog steeds volop in de running
was, om haar bijeengekochte rechten en aanspraken uit te buiten. De strijd tussen Jan II en zijn tante heeft liefst vijf jaar geduurd. Deze ging natuurlijk niet
over Petershem maar over de heerlijkheidsrechten, die afkomstig waren van de
familie van Leefdaal: Oirschot en Hilvarenbeek. De kwestie werd uiteindelijk
bijgelegd, doordat beide partijen besloten, zich neer te leggen bij de scheidsrechielijke uitspraak van Dirk van Home, heer van Perweys en Kranenburg. Deze
arbitrale uitspraak werd vastgelegd in een akte voor schepenen van 's-Hertogen bosch d.d. 1358.11.04 en behelsde, dat Margriet geen enkel recht had op de
heerlijkheid en -jurisdictie der betreffende plaatsen, maar dat Jan van PetersIhena haar wel een lijfrente van 35 pond per jaar moest betalen uit zijn daargelegen goederen. 23) Met deze uitspraak waren echter de moeilijkheden voor Jan
Valk I'etershem niet van de baan. Nu het duidelijk was, wie de rechtsopvolger
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van Jan van Leefdaal was, wilde het bestuur van het Sint-Joris-gasthuis eindelijk wel eens de 400 pond uitbetaald zien, die Jan van Leefdaal had toegezegd
bij de verkoop van gronden onder Hontsoert, waarop door Agnes van Kleef
een rente gevestigd was ten bate van het gasthuis. Deken en kapittel, geassisteerd
door heel de gemeenschap van Oirschot, lieten beslag leggen op al zijn goederen
in Oirschot, totdat hij deze schuld zou hebben betaald.24)

Voor wij iets zeggen over de persoon van Jan III van Petershem, lijkt het goed
eerst te trachten, de verwikkelingen te ontrafelen, die werden veroorzaakt door
zijn oud-tante.

Korte tijd later deed zich een gelegenheid voor, die hij niet mocht laten voorbijgaan, maar die wel weer geld kostte. Herman Dirkszoon van Vucht, eigenaar
van de helft van de Spoordonkse watermolen, had blijkbaar geld nodig. Bij oorkonde voor Bossche schepenen d.d. 1362.01.05 kocht Jan II van Petershem van
hem een jaarrente van 7 pond uit de helft van de watermolen en legde daardoor
een claim op die helft van de molen, die later dan ook weer in zijn geheel eigendom van de heren van Oirschot blijkt te zijn.25) Het is geen wonder, dat Jan
van Petershem, in voortdurende geldnood, onroerende goederen moest verkopen. Zo verkocht hij in 1362 het kasteleinschap van Brussel aan Jan van Boe26
choul, zoals hij of zijn moeder ook reeds Ham en Perk verkocht hadden. ) Bij
deze financiële perikelen kwam nog de vroege dood van Jan II eind 1362 of begin 1363.

Reeds werd geopperd, dat Margriet van Leefdaal door het accoord van 1348
de basis gelegd heeft voor haar vrijbuiters-optreden tegenover haar oudste zuster
en haar neef. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk, dat intigreren en
financieel manipuleren haar lust en haar leven was. Daarbij trad zij zeer zelfstandig op. Een enkele keer wordt in een van haar uitgaande oorkonde wel vermeld,
dat zij optreedt 'cum tutore"met haar rechtsvertegenwoordiger, die door haar
is gekozen en haar door de rechter wettelijk is toegewezen', maar nooit wordt
de naam van deze persoon genoemd. Als het haar tweede man was, wat voor
de hand ligt, zal hij braaf aan de leiband van zijn liefhebbende ega zijn meegelopen. In de strijd met haar oudste zuster zal zij de grootste buit hebben binnengehaald, want d.d. 1357.08.31 blijkt zij een aandeel te hebben in de tienden en
molens te Oirschot, dat haar 'krachtens de dood van heer Jan van Leefdaal zaliger, haar broer, erfelijk is ten deel gevallen en dat haar mede-erfgenamen aan
haar hebben afgestaan'.30) D.d. 1359.01.28 blijkt zij ook nog in het bezit te zijn
van een boerderij en de helft van de Langdonk, die een merkelijke oppervlakte
beslaat en onder de rook van het Oirschotse kasteel lag. 31)

De opvolging van Jan II
Wanneer van der Straeten spreekt over Johanna van Loon en Agimont als vrouw
van Jan II van Petershem, noemt hij als haar sterfjaar 1368. (Zie noot 18) Dit
zal steunen op de oudste bron, waarin hij haar als overleden vond vermeld. Uit
het delingscontract tussen de zonen van Jan II d.d. 1363.03.10 blijkt echter, dat
dan niet alleen Jan II maar ook zijn vrouw reeds is overleden. Dit 'delingscontract' is een oorkonde van hertogin Johanna, die nog in originali aanwezig is.27)
Voor haar leenhof verklaart Willem, broer van Jan, heer van Petershem, dat
hij bij de deling van de nalatenschap van zijn ouders tevreden gesteld was met
'den goede van den Ekarde mit sinen toebehoirten gelegen bi Eindhoven', dat
Jan aan hem had overgelaten en waarmee de hertogin hem beleend had. Bij nader inzien zullen de 'adviseurs' van de nog jonge gebroeders tot het inzicht gekomen zijn, dal Willem toch wel een erg klein part gekregen had. Daarom droeg
Jan III d A. 1363.09.09 voor schepenen van Oirschot aan zijn broer Willem nog
28
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Jaarpacht van 19 /2 mud rogge over uit zijn tienden in Oirschot. )
~ns windt genoemd als kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht, welk caIIPPI logde, uni tr litaiwen nel Elisabeth van Rossem, uit welk huIttiltleibil
VMO PON k ilItIPIPII getallen weiden, palm Fekart lal er weer in het bezit blijkt
to /111, valt 110 iliutithfik VtIll Peter rhrni. "J)

De twijfelachtige rol van Margriet van Leefdaal

In 1357 nam zij een hypotheek op haar deel in de tienden en molens en op goederen in Oirschot, die zij gekocht had van Gerard Henrikszoon van Uden. Deze
hypotheek wordt geformuleerd als de verkoop door Margriet van een jaarrente
van 100 pond aan Jan van Tuil, 'landdeken van Hilvarenbeek en nu ontvanger
in 's-Hertogenbosch'•32) De hypotheek lijkt ons al te zwaar, maar Jan van Tuil
kon deze gerust verstrekken, want de heer van Oirschot zou practisch gedwongen zijn ze over te nemen en af te lossen, wat dan ook in feite gebeurde. In 1359
gaf Margriet de boerderij in Spoordonk en de helft van de Langdonk in cijns
uit aan Godschalk van Bladel voor 40 pond per jaar .31) Dit bedrag was vermoedelijk te laag voor zo'n omvangrijk bezit en Godschalk zal haar dan ook wel
wat hebben toegestoken, om dit contract voor elkaar te krijgen. Ook hier kon
haar neef er nauwelijks omheen, om te trachten deze goederen weer in eigen
beheer te krijgen. Jan II is er niet meer in geslaagd, om deze scheve zaken helemaal recht te trekken. Toch had hij reeds een eerste stap gezet in die richting.
Zo was hij erin geslaagd, om de helft van de tienden, de helft van de windmolen
en de cijnsen, die Margriet in Oirschot bezat, van haar in cijns te krijgen voor
een jaarrente van 130 pond, zoals achteraf blijkt uit de akte d.d. 1363.11.14.33)
Bij dit accoord kreeg zijn zoon, Jan III, de goederen weer zodanig onder beheer, dat hij aan aflossing van zijn verplichtingen en sanering kon gaan denken.
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Het begin van sanering, dat in deze akte gerealiseerd wordt, zal het resultaat
zijn geweest van de bemoeienis van de 'adviseurs' van de jonge Jan III. Wij veronderstellen, dat met name de oom van Jan III, Henrick van Petershem, hierin
de hand heeft gehad. Mogelijk kon hij beter opschieten met zijn tante dan zijn
jong overleden broer. Voor Bossche schepenen verkocht Margriet in die oorkonde de zojuist genoemde jaarrente van 130 pond én de cijns van 40 pond,
die Godschalk van Bladel haar moest betalen voor de boerderij in Spoordonk
en de helft van de Langdonk, op voorwaarde, dat Jan III voortaan de jaarrente
van 100 pond zou betalen aan Jan van Tuil. Met name de eerste 'verkoop' is
in onze ogen een eigenaardige formulering. Toch zal deze wijze van formuleren
wel zijn reden hebben. Wij moeten er rekening mee houden, dat een heerlijkheid met al haar ap- en dependenties als eenheid beschouwd werd en, indien ook
maar enigszins mogelijk, als eenheid bewaard moest blijven. Wanneer wordt gezegd, dat Margriet bij de deling met haar zuster, Isabel, een boerderij, gronden
en cijnsen verkreeg, betekent dit niet, dat zij die in eigendom verkreeg, maar
dat zij de gebruiksrechten daarvan verkreeg. De bezitter van de heerlijkheid behield de blote eigendom en het was de bedoeling, dat hij de gebruiksrechten zou
afkopen. Deze akte zal daarom gezien moeten worden als de afkoop van de gebruiksrechten van Margriet. Deze gebruiksrechten waren vastgelegd in twee contracten en in één contract bezwaard. Zowel de positieve als de negatieve elementen
van die gebruiksrechten werden met de bewijsstukken overgedragen. Zaak was
nog, de rente van 100 pond aan Jan van Tuil af te lossen. Dit zal wel gebeurd
zijn, want in later tijd komen we hierover niets meer tegen.
Margriet was daarmee echter niet aan het eind van haar financiële manipulaties.
In 1379 verkocht zij nog aan Jan Cuper 660 pond, die haar nog verschuldigd
waren door Nycholaes, heer van Craendonc en Zevenborne.34) Wanneer gezegd
wordt, dat zij haar laatste levensjaren in het klooster van de Rijke Claren in
's-Hertogenbosch doorbracht, zullen we moeten denken aan 'zich inkopen', zoals dat gebeurde in onze bejaardenhuizen vóór de oorlog. Men betaalde een bepaalde som ineens en bedong daarvoor verzorging in een bejaardenhuis voor
heel het leven, hoelang dit ook duurde. Vooral bejaarden zonder kinderen deden dit. Per geval kon een bejaardenhuis wel verlies lijden en evengoed winst
maken, maar gemiddeld sprong men er wel aan uit. Nu kende men in de veertiende eeuw eigenlijk geen bejaardenverzorging in die zin, maar in een enkel geval kwam het wel voor. Het verbod, om gedurende langere tijd in een klooster
te verblijven zonder lid te zijn van de kloostergemeenschap, wist men wel te omzeilen door zich te laten inschrijven als postulant(e), maar zich intussen prinsheerlijk te laten verzorgen en verwennen.

11.
Jan III van Petershem, heer van Oirschot 1363 - ca. 1380
Vermoedelijk was Jan III van Petershem bij de dood van zijn vader ongeveer
21 jaar oud. In de akte van hertogin Johanna d.d. 1363.03.10 wordt hij geen
ridder genoemd, terwijl twee van de leenmannen, die als getuigen aanwezig waren, wel als ridders worden betiteld. In de akte voor Oirschotse schepenen d.d.
1363.09.09 wordt hij wel als ridder betiteld. Wij veronderstellen daarom, dat
hij tussen die twee data de ridderslag ontvangen heeft. In de laatste akte wordt
hij door de Oirschotse schepenen aangeduid als 'her Janne, ridder, here van Petershem, van Oerscot ende van Beke'. Toch deed hij het leenverhef voor Hilvarenbeek pas op 9 augustus 1364.35) Dit was eigenlijk later dan was toegestaan,
maar oom Henrick zal geen problemen gehad hebben, om dit uitstel te verkrijgen bij de bisschop van Luik, want bij deze is dit leenverhof gedaan, ofschoon
het graafschap Loon officieel pas in 1366 aan de bisschop van Luik kwam. Jan
III zal dus, vermoedelijk op instigatie van zijn oom, bij voorbaat de op winst
staande partij gekozen hebben.
Een reden voor het uitstel kan geweest zijn, dat men eerst de hele financiële regeling in Oirschot rond wou hebben. We hebben daarvan geen documenten meer
beschikbaar, tenzij een lichte aanwijzing in de overdracht d.d. 1364.05.31 van
het leengoed 'die Haghe' in Oirschot als cijnsgoed aan Jan Willems van Audenhoven. 36)
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Pas in 1370 is Jan III gehuwd met Aleyd van Heers en Spalbeek. )
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Verder wordt hij in 1371 gesignaleerd in de slag bij Baasweiler, ) en in 1372
39
als getuige bij de bevestiging van het charter van Kortenberg. ) Wij hebben nogal
geïnsisteerd op de rol, die oom Henrick vermoedelijk heeft gespeeld in de eerste
jaren van Jan' s optreden, en wel omdat zijn optreden in de latere jaren van zijn
- ook weer - korte leven geen voorbeeld was van gezond verstand. D.d. 1375.03.14
verkocht Jan III voor schepenen van 's-Hertogenbosch een rente van 100 gulden hellingen aan de uit Oirschot afkomstige Joorden Brant van Straten, ka40
nunnik en cantor van het kapittel van sint Jan te Luik, ) terwijl hij daags daarna
nog een schuldbekentenis onder zijn eigen zegel gaf aan Joorden Brant voor 149
mottoenen.41) Voor deze laatste schuld stelde hij zijn smaltiende en hoendercijns te Oirschot in handen van Joorden Brant voor 20 mottoenen per jaar, totdat de 149 mottoenen zouden zijn terugbetaald uit het overschot van de opbrengst
van het pand of eerder rechtstreeks. We kunnen wel veronderstellen, dat in de
hoofdsom van de schuldbekentenis een behoorlijke rente was ingesloten, maar
hebben er geen verdere gegevens over. De eerste transactie had echter een staartje,
dat ons bekend is uit de akte d.d. 1375.08.18, waaruit ons wel wat duidelijk
wordt.42)
Deze wijdlopende akte gaat uit van Gerard, heer van Heers, de schoonvader van
Jan III, en is op diens verzoek medebezegeld door jonker Willem van Petershem, kanunnik van sint Servaas te Maastricht, dus de broer van Jan III, door
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Reynier van Berghe, ridder, en Otto Rennenberg, schildknaap. In de tekst wordt
met veel omhaal de transactie van Jan III met Joorden Brant goedgekeurd, maar
onder voorbehoud, dat de rente van 100 gulden hellingen per jaar aflosbaar zal
zijn, ineens of in twee gedeelten, met 1087 1/2 oude schilden. Bij omrekening komt
dit neer op een te betalen rente van ca. 2507(1. 43) Nu was in die tijd rente dikwijls
ontstellend hoog: voor kortlopende credieten was tot 65% wettelijk toegestaan,
maar voor erfrenten was 10% toch een gewoon richtbedrag.44) Was de hoge renteverplichting al onwijs, de grootste domheid van Jan III was, dat hij de aflosbaarheid niet in het contract had laten opnemen. De eenzijdige ingreep van de
familieleden zal voor kanunnik Joorden Brant wel een zo duidelijke wenk geweest zijn, dat hij zich daartegen niet verzet zal hebben.

13.
Willem III van Petershem, heer van Oirschot ca. 1380 - 1396
Daar zijn ouders in 1370 getrouwd waren, vermoeden wij, dat Willem III in 1371
geboren is. Hij was nog erg jong, toen zijn vader stierf. Wie als zijn voogd is
opgetreden, wordt ons niet met zoveel woorden gezegd, maar wij kunnen ervan
uitgaan, dat het zijn oom Willem, de broer van zijn vader, was, die intussen
zijn canonicaat te Maastricht zal hebben vaarwel gezegd en getrouwd was met
48
Elisabeth van Rossem, maar geen kinderen zou krijgen. ) Omdat in 1384 van
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twee belangrijke oorkonden een vidimus gevraagd werd, ) veronderstellen we,
dat oom Willem op dat moment reeds de voogdij uitoefende en de belangrijkste
zaken duidelijk op een rijtje wilde hebben.

Een domheid met veel fatalere gevolgen beging Jan III echter drie jaar later. 45)
In de toestand van anarchie, die ontstond na de dood van bisschop Jan van Arkel in 1378, hielden Limburgers een plundertocht naar Haspengouw, waarop
de inwoners van Tongeren te wapen kwamen en de plunderaard op de vlucht
joegen. Op hun terugtocht na deze expeditie kwamen de inwoners van Tongeren langs het kasteel van Petershem, waar zij op een blijkbaar nogal brutale manier om eten en drinken vroegen, zodat Jan III zich bedreigd voelde en ijlings
naar Maastricht snelde, om hulp te halen bij de elect, die de steun van de Brabantse hertog genoot. Zijn vrouw was echter verstandiger en stelde de mensen
uit Tongeren tevreden, waarna zij weer verder trokken in de richting van hun
stad. Op dat moment arriveerde Jan III met zijn gerekwireerde hulptroepen en
viel onbesuisd aan op de achterhoede van Tongeren, waarbij enkele doden vielen. Dit gebeuren wekte zo'n grote verontwaardiging in het Luikse, dat de mensen en masse het kasteel kwamen belegeren en het verwoestten zonder iets te
willen weten van een vergelijk. Pas twee jaar later werd een vredesaccoord gesloten, dat in het midden der achttiende eeuw nog in originali aanwezig was in het
Luikse stadsarchief.

Bij zijn eerste optreden was Willem III pas 17 jaar. Oom Willem zal hem wel
terzijde gestaan hebben, toen hij d.d. 1388.03.08 aan hertogin Johanna vroeg,
om de verhouding, die er tussen hen bestond aangaande de heerlijke rechten in
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Oirschot en Hilvarenbeek, nu eens duidelijk op schrift te stellen. ) Deze akte
is door meerdere schrijvers foutief gedateerd, omdat geen rekening gehouden
werd met de door de Brabantse kanselarij gebruikte Paasstijl, en daarnaast werd
zij door velen foutief geïnterpreteerd, alsof hierdoor de verdeling van de heerlijke rechten tussen de hertog en de plaatselijke heer pas is ontstaan. Uit de formulering blijkt echter duidelijk, dat het in wezen een bevestiging en op sommige
punten een herstel is van een reeds lang bestaande situatie: 'nae den waerheiden
ende getuighenissen, die wy daeraff van ouds ende van nuwes gesien hebben'.
De verhouding hertog-heer vereist echter een diepgaande studie, die wij later nog
hopen te ondernemen. Uit de lijn van ons verhaal tot nu toe is echter wel duidelijk, dat er door de zwakke positie van de jonggestorven heren van Oirschot en
Hilvarenbeek volop gelegenheid is geweest voor de schout van de hertog, om
een al te dominerende rol te gaan spelen. Deze wordt in de akte duidelijk gecorrigeerd.

Na dit sombere gebeuren valt er nog meer duisternis over de persoon van Jan
III. Wij vonden hem niet meer vermeld. Het is mogelijk, dat hij kort na 1380
overleden is, maar zekerheid hebben we niet. Zijn zoon, Willem III, treedt pas
op als heer van Oirschot in 1388. De koop van Leefdaal in 1382 wordt door
Wauters wel op de naam van de zoon van Jan III gezet,46) maar het lijkt ons
meer waarschijnlijk, dat niet deze maar Willem, de broer van Jan III, de koper
was. Doordat deze geen kinderen had, kwam Leefdaal later toch aan de hoofdtak van Petershem.

Een paar maanden na dit eerste optreden was Willem III in Oirschot, waar hij
d.d. 1388.05.21 met het kapittel de oorkonde bezegelde, waarbij het Sint-Jorisgasthuis grond in erfpacht uitgaf. In de Latijnse tekst van de oorkonde wordt
Willem aangeduid als 'domicellus' dat is 'jonker' en betekent 'nog niet tot ridder geslagen jonge heer'. Deze oorkonde werd door het kapittel later gezien als
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een vastlegging van de bestuurlijke organisatie van het Sint-Joris-gasthuis. )

Naast Willem III had Jan III nog een zoon, Gerard, die later heer van Steyn
blijkt te zijn en die we nog zullen ontmoeten als voogd van Willem's zoon. De
andere kinderen, die Wolters noemt, laten wij hier onbesproken. De twee dochters spelen in het verhaal van Oirschot geen rol. Rogier was geen zoon van hem
maar een kleinzoon en wat een Jan betreft, hebben we twijfels.47)
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Hilvarenbeek werd door Willem III pas verheven in 1390. ) Van die tijd af zal
hij zijn heerlijkheidsrechten helemaal zelfstandig hebben uitgeoefend.
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In 1392 huwde Willem III met Maria van Boutersem. ) Wij vermoeden, dat
oom Willem dit huwelijk zeker niet zal hebben tegengewerkt, want Maria was
een goede partij ook in financieel opzicht, zoals blijkt uit de koop van het hof
van Eyse te Althoesselt d.d. 1394.04.22 door Willem III van de Maastrichtse
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burger Frans Warwel. In de koopakte wordt uitdrukkelijk gesteld, dat dit bezit
gekocht werd met geld van Maria en dat het dus volgens de bepalingen van het
huwelijkscontract als haar bezit beschouwd zal worden.54)
Ook Willem III was geen lang leven beschoren, zodat het niet verwonderlijk is,
dat wij niet zoveel van zijn activiteit kunnen speuren. Toch is er met betrekking
tot beide plaatsen iets bewaard, wat getuigt van beleidvol optreden. D.d. 1394
bevestigde Willem III van zijn kant de vrijdom van gruit, die reeds d.d. 1392.01.16
door hertogin Johanna aan Hilvarenbeek was verleend.55)
Willem's optreden met betrekking tot Oirschot was niet van belang ontbloot.
Na het drama van de 'palinge' der gemeynt tussen Oirschot en Oisterwijk in 1390,
waarbij een uitgestrekt Oirschots gebied aan Oisterwijk als gemeynt werd toegewezen, 56) werd ook de Oirschotse jurisdictie over dat gebied kwestieus. Willem
III heeft er blijkbaar bij hertogin Johanna nogal op aangedrongen, om deze zaak
vast te leggen. Dit gebeurde door haar in een oorkonde van mei 1391, die nog
in originali aanwezig maar helaas op enkele plaatsen beschadigd is, zodat de juiste
datum in mei en een paar andere passages onleesbaar zijn geworden.57) Daarin
wordt de grens tussen Oirschot en Oisterwijk getrokken vanaf een punt bij het
goed 'ten Ellaer', waar 'noch een stake steet tot eenen teyken van eenen cruys'
(Dit is allerwaarschijnlijkst de momenteel meest westelijke punt van Oirschot,
waar het grenst aan Moergestel en Oisterwijk.) 'ende van daer tot aen der vonderen op die Rosop'. Verder wordt de grens niet beschreven. Wij veronderstellen daarom, dat zij de Rosep volgde tot aan het punt, waar deze het dichtst bij
de Balsvoortse brug komt, een vanouds bekend en exact grenspunt. Een merkelijk gedeelte van de tegenwoordige gemeente Oisterwijk hoorde dus onder de
jurisdictie van Oirschot.
Betreffende Oirschot is verder bekend, dat Willem III d.d. 1395.09.13 met hertogin Johanna toestemming gaf aan de Oirschotse kanunnik Willem Bont, om
zijn canonicaat in Oirschot te ruilen tegen de prebende van Lodewijk Bote te
Duisburg.58) Dit zal een van de laatste officiële daden geweest zijn van Willem
III, want eind 1395 of begin 1396 moet hij gestorven zijn, aangezien Hilvarenbeek in 1396 voor zijn zoon, Jan IV, werd verheven door diens voogd, Willem's
broer, Gerard van Petershem.59)
Bij de dood van Willem III waren zijn kinderen nog heel jong. We nemen aan,
dat Beatrix de oudste was. Zij zal geboren zijn in 1393, zodat zij bij haar huwelijk met Ricalt van Merode in 1410 pas 17 jaar oud was.60) Van de zonen was
Jan de oudste, vermoedelijk geboren in 1394, zodat hij 17 jaar was, toen hij
in 1411 zelf Hilvarenbeek verhief.61) De andere zoon, Rogier, zal geboren zijn
in 1395 of 1396.62)

15.
Jan IV van Petershem, heer van Oirschot 1396 - 1449
Meer dan 50 jaar was Jan IV van Petershem heer van Oirschot, doch gedurende
vele jaren slechts in naam. Bij de dood van zijn vader was hij pas 2 jaar. Als
voogd fungeerde zijn oom Gerard, de broer van zijn vader, zoals we weten uit
het leenverhef van Hilvarenbeek door deze Gerard van Petershem voor zijn oomzegger in 1396.63) Bij het bereiken van de leenrechtelijk meerderjarige leeftijd
van 17 jaar verhief hij zelf Hilvarenbeek in 1411.63) Hij zal toen ook de uitoefening van zijn heerlijke rechten in Oirschot zelf ter hand genomen hebben.
Zoals meerdere leden der familie van Petershem is ook oom Gerard niet oud
geworden. D.d. 1425.11.27 blijkt hij overleden, want op die dag verhief Rogier,
de jongere broer van Jan IV, verscheidene lenen van het graafschap Loon, die
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hem toegevallen waren na de dood van zijn oom Gerard. )
Jan IV vinden we slechts enkele malen in oorkonden vermeld. In 1415 was hij
met zijn jongere broer, Rogier, betrokken bij het verdrag tussen Brabant en Limburg.65) Verder wordt hij d.d. 1416.05.21 vermeld als heer van Oirschot in de
oorkonde van de officiaal van Luik, waarbij het interdict wordt opgeheven, dat
krachtens de diocesane statuten onderhouden had moeten worden in de kerken
van Oirschot na de moord op de Oirschotse kanunnik, Jan Wyffliet, door Jan
van Heerle.66) Enkele andere vermeldingen van een Jan van Petershem uit deze
jaren laten we terzijde, omdat we er niet zeker van zijn, dat deze Jan IV betreffen.
Dat Jan IV op het einde van zijn leven krankzinnig geweest is en onder curatele
stond, eerst van zijn broer Rogier en later van zijn oomzegger Jan van Merode,
weten we enkel uit een vermelding van 1444, die aanstonds besproken zal worden. Wanneer hij krankzinnig geworden is en onder curatele gesteld, is ons niet
bekend. Wij veronderstellen, dat dit na 1436 gebeurd is. In dat jaar wordt hij
in een oorkonde vermeld als heer van Oirschot en Hilvarenbeek, zonder dat daarbij enige aanleiding is, om te vermoeden, dat hij deze functie niet zelf uitoefende. D.d. 1436.03.19 doet de Raad van Brabant in naam van de hertog uitspraak
in een geschil over de verdeling der boeten, gevallen in de gemeynt van Tilburg,
tussen 'Willem Block, scouthet van Hilvarenbeke, in den name ende van wegen
ons liefs getrouwen Jans, heren van Petershem, van Oirschot ende van Beke,
aen d'een zyde, ende onsen getrouwen Dyrck van Haestricht, die de heerlicheit
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van Tilborch pantswise houdende is, aen d'andere'. )
De tragiek van de krankzinnigheid van Jan IV wordt ons slechts onthuld door
het leenregister van Kuringen, waar wij de volgende summiere aantekening lezen: 'Johan, eldste soen zo meroide, ontfinck op die genachten tot Curingen,
die wairen in't jair MCCCCXLIIII VI dagen in october, na doet Rogiers van
Petersheim, syns oemen, als momber Johans van Petershem, syns oemen, die
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buyten rins is, dat huys van Petershem'. ) Rogier zal vermoedelijk al in 1443
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17.

gestorven zijn, want d.d. 1443.11.17 had Jan IV Leefdaal verheven, 69) dat vermoedelijk van oudoom Willem op Rogier was overgegaan.
Bij de dood van Jan IV in 1449 gingen al zijn bezittingen over op zijn enige
zuster, Beatrix.70)

en, wanneer zij dit zelf gingen doen, waren zij veeltijds jong en onervaren. Alleen Jan IV is lang heer geweest, in naam 50 jaar, maar gedurende meer dan
de helft van die tijd heeft hij zijn heerlijke rechten niet zelf kunnen uitoefenen.

Beatrix van Petershem, vrouwe van Oirschot 1449 - 1455
Het was niet de gewoonte, dat een vrouw zelf leenverhef deed, maar 'vrouwe
Beatrix van Pietershem, vrouwe zo Meroide ende zo Pietershem' was er blijkbaar zelf bij aanwezig, toen haar rechtsvertegenwoordiger, Jan van Eynatten,
voor haar leenverhef deed te Luik d.d. 1450.03.27 'na doit ende aflyvenisse Johans, here zo Pietershem, zo Oerschot ende zo Beecke, haers broeders'.71) Het
was dezelfde rechtsvertegenwoordiger, die voor haar in hetzelfde jaar Hilvarenbeek verhief.72) Haar man, Rycalt van Merode, die nogal wat ouder was dan
Beatrix, was al in 1446 overleden.73) Zij zal het feitelijke beheer van haar bezittingen overgelaten hebben aan haar oudste zoon, Johan van Merode, die deze
taak al enkele jaren voor zijn krankzinnige oom had uitgeoefend.
Ook Beatrix is niet oud geworden, althans volgens onze maatstaf. Zij was ongeveer 62 jaar oud bij haar dood in 1455. Haar oudste zoon, Johan van Merode,
volgde haar op, doch dit verliep niet voetstoots. Reeds in 1455 verhief hij
Hilvarenbeek 74) en d.d. 1456.01.01 Petershem 'na doit ende aflyffenisse vrouwe Beatrix, wilen vrouwe van Meroide ende van Pietershem, synre moeder, als
eyn aldste son'.75) Met hem traden leden van een familie met een andere naam
aan als heren van Oirschot en Hilvarenbeek, over wie reeds een publicatie verscheen in dit tijdschrift.76)

Concluderend kunnen we zeggen, dat Oirschot en Hilvarenbeek gedurende deze
eeuw nauwelijks last gehad hebben van hun 'plaatselijke heren'. Buiten het innen van hun heerlijke inkomsten zullen hun rechten niet veel meer betekend hebben dan een formaliteit. Het is dan begrijpelijk, dat de plaatselijke bestuurders
zich bewust waren, dat zij in hoofdzaak rekening te houden hadden met de andere halfheer, de hertog.

NOTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.

Slotbeschouwing
Wanneer we de gehele periode overzien, waarin leden van het geslacht van Petershem heren van Oirschot en Hilvarenbeek waren, valt op, dat Petershem, Oirschot en Hilvarenbeek steeds in één hand zijn geweest, terwijl in die tijd toch
verscheidene andere heerlijkheden zijn afgestoten. Petershem was het centrale
bezit, waar zij woonden en waar ook de oudste generaties van de familie van
Merode, die hen opvolgden bleven wonen. In Oirschot werden deze oudste generaties van Merode dan ook nog lange tijd meer 'van Petershem' genoemd dan
'van Merode'. De betrekkelijk grote afstand van de woonplaats van de heren
tot hun heerlijkheden, Oirschot en Hilvarenbeek, maakte het al moeilijk, om
zich intens met bestuurlijke zaken ter plaatse bezig te houden. Daarnaast zijn
deze heren over het algemeen jong gestorven. In de korte tijd, dat zij 'heer' waren werden hun rechten tijdens hun minderjarigheid door voogden uitgeoefend
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M.J.W. (= Wolters), Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et de Pietersheym, Gand 1854.
Wolters, Notice, blz. 126 naar de Codex diplomaticus Lossensis, blz. 49.
Wolters, Notice, blz. 127 naar Notice historique sur l'ancienne abbaye d'Averboden, blz. 87 en Robyns, Diplomata Lossensia, blz. 22 en 34.
Wolters, Notice, blz. 127 e.v. naar Codex diplomaticus Lossensis, blz. 70,82 en 84,
Butkens, Trophées de Brabant, Preuves, blz. 58, Notice historique sur l'ancienne
abbaye de Herckenrode, blz. 57-71 en Mantelius, Historica Lossensis, blz. 176.
Wolters, Notice, blz. 129 en 167 e.v. (tekst)
Wolters, Notice, blz. 129 e.v.
Wolters, Notice, blz. 131 e.v. met de letterlijke tekst van Robyns, Diplomata Lossensia, blz. 20.
Wolters, Notice, blz. 126.
Jos van der Straeten, Het charter en de raad van Kortenberg, Leuven/Brussel 1952,
dl. I, blz. 48 naar E. Fairon, Chartes confisquées aux bonnen villes du pays de Liège
et du comté de Looz après la bataille d'Othée (1408), Brussel 1937, blz. 48.
Een pikante noot is nog, dat een Willem van Petershem oorkondelijk nawijsbaar
is als kanunnik van Luik in 1277 en 1281. (Wolters, Notice, blz. 130) Wij vermoeden, dat hij een jongere broer was van Henrick van Petershem, maar hij kan ook
een oom van hem zijn geweest. Na 1281 komt hij meer meer voor in oorkonden,
zodat hem mogelijk de pijnlijke situatie rond 1292 bespaard is.
Wolters, Notice, blz. 21.
Wolters, Notice, blz. 132.
Wolters, Notice, blz. 132 naar De Saint-Genois, Monuments anciens, blz. 959.
Wolters, Notice, blz. 132 naar Butkens, Trophées de Brabant, Preuves, blz. 222.
Voor het huwelijk van Gerard van Home met Johanna van Leuven van Gaasbeek
zie T. Klavérsma, De Horne's 1296 - 1345, blz. 18. (Overdruk uit de Publications
du Limbourg 1985).
Wolters, Notice, blz. 132. Klaversma, De Horne's, blz. 25 e.v.
Wolters, Notice, blz. 133 e.v. naar Robyns, Diplomata Lossensia, blz. 21.
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perantea relevavimus'.
18. Zij wordt als vrouw van Jan van Petershem genoemd door van der Straeten, Het
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31. Afschrift van akte voor schepenen van 's-Hertogenbosch: O.A.A.O., vrl. inv. nr .
7706, stuk nr. 11.
32. Zie de akte van noot 30. De merkwaardige combinatie 'landdeken van Hilvarenbeek en nu ontvanger in 's-Hertogenbosch' geeft ons te denken over de persoon van
Jan van Tuil. Een Jan van Tuil was schepen van 's-Hertogenbosch en getuige bij
de arbitrale uitspraak d.d. 1358.11.04. Dezelfde persoon? Of familie?
33. Enkel bekend uit vidimus door het kapittel van Tongeren d.d. 1384.11.22. A.R.A.
Brussel, A.F.v.M.-W., LA 1252.
34. T. Klaversma, De heren van Cranendock en Eindhoven ca. 1200 - 1460, Eindhoven
1969, blz. 70 e.v. naar F.W. Smulders, Uittreksels uit de Bossche schepenprotocollen archief Eindhoven, R. 1176, fol. 84.
35. Wolters, Notice, blz. 135 e.v. met tekst naar het leenregister van Kuringen.
36. Authentiek afschrift door notaris Rijsbosch d.a. 1634 in O.A.A.O., vrl. inv. nr. 25%.
37. van der Straeten, Het charter II, blz. 184 naar Hemricourt, Le miroir, al schrijven
ook dezen dit huwelijk foutief op naam van zijn vader.
38. Wolters, Notice, blz. 136 naar Butkens, Trophées, blz. 669.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.

56.

57.
58.

Wolters, Notice, blz. 136 naar Miraeus, Opera diplomatica I, blz. 324 en van der
Straeten, Het charter II, blz. 40 en 184.
Afschrift in A.R.A. Brussel, A.F.v.M.-W., LA 1252. Bovendien is deze akte geïnsereerd in die d.d. 1375.08.18. Jordaan Brant liet bij testament een kapel bouwen
aan de eerste Sint-Petrus-kerk in 1400 en stichtte een fundatie van een vroegmis.
Zijn wijze van geld beleggen doet ons echter het voorhoofd fronsen.
Afschrift in A.R.A. Brussel, A.F.v.M.-W., LA 1252.
Origineel in A.R.A. Brussel, A.F.v.M.-W., LA 1252-3.
Gebaseerd op de veronderstelling, dat 1 gulden helling in waarde ongeveer gelijk
was aan 3 oude schilden.
R. van Uytven, De lombarden in Brabant in de middeleeuwen, in Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen, red. LI.J.F.M. v.d. Eerenbeemt, Tilburg 1987, blz. 35.
Wolters, Notice, blz. 136 e.v. naar Délices du pays de Liège IV, blz. 117 en Chapeauville, Gesta pontificum Leodiensium 111, blz. 42.
Wauters, Histoire III, blz. 444.
Wolters, Notice, blz. 138.
Wolters, Notice, blz. 135.
A.R.A. Brussel, A.F.v.M.-W., LA 1252 en ongenummerd.
Van deze akte van hertogin Johanna bestaan vele afschriften, die, voor zover wij
konden nagaan, alle teruggaan op een vidimus d.d. 1421.12.24 door het kapittel van
sint Servaas te Maastricht. Wij verwijzen slechts naar het Oirschotse archief:
O.A.A.O., vrl.inv. nr. 3912.
De oorkonde is enkel bewaard in afschrift in het register van Dooren - van Baar,
blz. 75-78. De implicatie van deze belangrijke akte werd door mij beschreven in 'Het
bestuur van het Oirschotse Sint-Joris-gasthuis rechtens en feitelijk' in Campinia jrg.
16, blz. 155-179.
Afschrift: A.H.H., inv.nr. 17.
Wolters, Notice, blz. 140.
Wolters, Notice, blz. 139.
Oud administratief archief van Hilvarenbeek, inv.nr. 9 en 7.
Wij zijn er hierbij van uitgegaan, dat Willem van Petershem in navolging van de
Brabantse kanselarij Paasstijl gebruikte, hoewel dit niet absoluut zeker is. De vervaardigers van de Beekse archiefinventaris, secretaris M. v.d. Burg en (de latere secretaris) H. v.d. Sanden, hielden daarmee geen rekening, zodat zij de verlening van
de vrijdom van gruit door hertogin Johanna komischer wijze dateren op 1391.01.16
(inv.nr. 7), terwijl het verzoek daartoe van de Beekse gemeenschap pas zou uitgaan
d.d. 1391.10.04 (woensdag na sente Remeysdach 1391 (inv. nr. 8).
Bij akte d.d. 1390.08.15 werd heel het Oirschotse grondgebied ten westen van de
Beerze aan Oisterwijk als gemeynt toegewezen. Afschrift: O.A.A.O., vrl. inv. nr .
3960. Hoe dit mogelijk was na een totaal andere uitspraak d.d. 1385.10.18, werd
door ons beschreven in 'De clute werd een drama' in Campinia jrg. 12, blz. 181 - 190.
Origineel: A.R.A. Brussel, A.F.v.M.-W., LA 1252-4. Te zijner tijd hopen we deze
akte te publiceren en becommentariëren bij een uitgebreide studie over de Oirschotse gemeynt.
Origineel: R.A.N.B., A.K.O. I 166, gepubliceerd in A.M. Frenken, Documenten
betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 227.
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20.
59.
60.
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62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Afschrift: A.H.H., inv.nr. 17.
Wolters, Notice, blz. 140.
Afschrift: A.H.H., inv.nr. 17.
Rogier wordt door Wolters (Notice, blz. 138) als broer van Willem III vermeld. Hij
was echter 'een zoon van Willem en niet diens broer, zoals ten onrechte door de
genealogen wordt beweerd'. Aldus Wauters, Histoire III, blz. 444.
Afschrift: A.H.H., inv.nr. 17.
Wolters, Notice, blz. 138 naar leenregister van Kuringen, fol. 9.
Wolters, Notice, blz. 140 naar Miraeus, Opera diplomatica I, blz. 326.
Afschrift: Parochie-archief Oirschot ongenummerd. Jan IV wordt hierin aangeduid
als 'domicellus Johannes de Peterschem, dominus dominii parcialis dicte ville de
Oirschot'.
Afschrift: R.A.N.B., Archief der heerlijkheid Tilburg en Goirle, inv. nr. 48. Gepubliceerd in D.Th. Enklaar ed., Gemeen gronden in Noord-Brabant in de middeleeuwen, Utrecht 1941, nr. 124.
Leenregister van Kuringen van 1444, fol. 53, geciteerd door Wolters, Notice, blz. 141.
Wauters, Histoire III, blz. 444. Rogier was bij het verdrag tussen Brabant en Limburg reeds betiteld als heer van Leefdaal. Wolters, Notice, blz. 140.
Wolters, Notice, blz. 141 naar Butkens, Trophées II, blz. 221.
Wolters, Notice, blz. 142 naar het leenregister van Kuringen, fol. 58.
Afschrift: A.H.H., inv.nr. 17.
H.J. Domsta, Geschichte der Frsten von Merode im Mittelalter I, Dren 1981, blz.
105.
Afschrift: A.H.H., inv.nr. 17.
Wolters, Notice, blz. 143 e.v.v. naar het leenregister van Kuringen, fol. 85.
J. Lijten, 'De Merode's in Oirschot 1410 - 1672' in Campinia jrg. 11, blz. 69-89.
Op de onderlinge strijd van de familie na de dood van Beatrix en enkele preciseringen hopen we te zijner tijd terug te komen.

DE FAMILIE VAN PETERSHEM
(ca. 1147)

Arnold van Petershem
7-

aD
(1154 - 1186)

Dirk van Petershem (Lanaken)
7 -

aD
van
Petershem
Willem I

(1204 - 1236)

Jan I van Petershem?

(ca. 1250?)

7

aD
Henrick van Petershem

(1264 - 1292)

7

aD
Willem II van Petershem

x

Isabel van Leefdaal

1302 - 1337

Jan II

Jan III

Willem III

Johanna van Loon

x

Henrick

Willem

Aleyd van Heers en Spalbeek

x

x

Maria van Boutershem

1
Beatrix

Jan IV

Gerard heer van Steyn

Rogier

X
Ricalt van Merode
afstamming
7 -

aD vermoedelijke afstamming

De onderstreepten waren heer of vrouwe van Oirschot.

23.

II.

GENEALOGIE VAN ESCH TE OIRSCHOT

kinderen:
a. Willem, overl. 1503
b. Roelof
c. Peter
d. Mathijs
e. Elisabeth x Bartholomeus Cleijs
kinderen: Goossen
Denis
f. Jenneken

door A.E.M. van Esch
Inleiding
In deze genealogie worden veel jaartallen gegeven waarbij geen verdere vermelding voorkomt. Dit betekent dan dat de betreffende persoon in genoemde jaren, of periode, vermeld wordt in de onder de noten vernoemde archiefstukken.
Wanneer een jaartal een geboorte-, huwelijks- of overlijdensjaar betreft is dit
aangegeven.
Achter enkele personen staat de aanduiding: Fr ....... Dit wil zeggen, dat die persoon vernoemd wordt in: A.M. Frenken, Genealogieën van eenige voorname,
elkaar verwante Meierijsche geslachten. 's-Hertogenbosch; Amsterdam;
's-Gravenhage, 1918; blz. 31-36.
I.

N.N. van Esch
kind:
Deenken (= Daniel), volgt II

II.

Deenken van Esch
kinderen:
1. Jacob, volgt III-1
2. Jan, volgt 111-2
Jacob Deenken van Esch
1382 - 1424 (1)
kinderen:
1. Jacob, volgt IV-1
2. Dirck, volgt 1V-2
3. Jan, volgt IV-3
4. Margriet, volgt IV-4

111-2.

Jan Deenkens van Esch
x NN (2)
kinderen:
1. Jacob Jan Deenkens
2. Jan Jan Deenkens
x NN
kind: Ermgaert, 1447, overl. 1480 (3)
x Peter Roefs van den Toerken

Fr. I (31)

IV.1.

Jacob Jacob Deenkens van Esch, schepen 1441 (4)
kinderen:
1. Gijsbert, 1472 (4)
2. Peter, volgt Va

1V-2.

Dirck Jacob Deenkens van Esch
1408 - 1430 (5)
kinderen (6):
1. Jacob
2. Dirck
3. Jan
4. Daniel
5. Yde
x Goijaert Delien
kinderen: Jordaan
Catharina

IV-3.

Jan Jacob Deenkens van Esch (7)
kinderen:
1. Jacob, volgt Vb-1
2. Willem, volgt Vb-2
3. Agnes, volgt Vb-3
4. Ermgart, volgt Vb-4
5. Henrick, volgt Vb-5
6. Marten, volgt Vb-6

IV-4.

Margriet Jacob Deenken van Esch
overl. vóór 1472 (8)
x Jan Rademakers, overl. vóór 1472
kinderen:
1. Dirck

Fr. Ib (31)

Fr. II (31)

24.

25.

2. Jacob
x NN
kinderen: Aleijt, 1485, overl. 1536
x Claes Gijsbert de Mesmeker, overl. vóór 1527
xx 1527 Dirck Gijsbert Hoppenbrouwers
3. Jan
4. Adriaan
x NN
kinderen: a. Arnt
b. NN
x Aert Sroeijen
kind: Goijaert
c. Goijaert
d. Peter
e. Aleijt
5. Henrick
x NN
kinderen: a. Corstiaen
b. Jan
c. Aleijt
d. Oda
e. Margriet
Va.

Vb-1.

Peter Jacobs van Esch
1464 - 1492 (9)
x Catharina van Ellaer, alias van Waalwijck
kinderen:
1. Peter, overl. 1501 (10)
2. Jasper, volgt VIa-1
3. Jacob, volgt VIa-2
4. Anthonis, volgt VIa-3
5. Elsbena, volgt VIa-4
6. Aleijt, volgt Vla-5
7. Catharina, volgt VIa-6
Jacob Jan Jacobs van Esch, alias de Mesmeker
overl. 1485 (11)
x Korstijn
kinderen:
1. Beertken, volgt VIb-1
2. Jan, volgt VIb-2
3. Franck, volgt VIb-3

Fr. Ib (31)

Fr. III (31)

4. Henrick, volgt VIb-4
5. Kathalijn, volgt VIb-5
6. Jacopken, volgt VIb-6
Vb-2.

Willem Jan Jacobs van Esch
overl. 1479 (12)
zoon van Jan Jacobs van Esch
kind:
1. Jan, 1463 - 1539 (13), verwekt bij Agnes van Engelen
x Aleijt Dircx
kinderen:
2. Heijlwich (14)
x Jan Hermans, 1479 1480
3. Margriet, 1483 (15)
4. Catharina, 1482 (16)
x Adriaan Bartholomeus van der Camp
5. Bertha, 1480 (17)

Vb-3.

Agnes Jan Jacobs van Esch
1501 (18)

Vb-4.

Ermgart Jan Jacobs van Esch (19)

Vb-5.

Henrick Jan Jacobs van Esch
priester, 1504 (20)

Vb-6.

Marten Jan Jacobs van Esch
x NN (21)
kinderen:
1. Jan (22)
2. Bertha (23)
x Balthazar van Adorp
kind: Catharina
Dit gezin woont in 1504 te Dendermonde (24)

VIa-1.

Jasper Peter Jacobs van Esch
student 1473, priester 1489, (25)
natuurlijke zoon:
Geraert, 1522 - 1524 (26)

26.

27.

VIa-2.

Jacob Peter Jacobs van Esch
1469 - 1523, schepen in 1523 (27)

VIa-3.

Anthonis Peter Jacobs van Esch
1494 - 1522, overl. 1522 (28)

VIa-4.

Elsbena Peter Jacobs van Esch
1501 - 1538, overl. 1538 (29)
x Maes Moers van der Aa, z.v. Moers Claes Peters, alias van der
Voert
kinderen:
1. Eva van der Aa, woont in 1524 te Bormersbeeck (B)
2. Jacob van der Voert, 1524 - 1538
3. Jenneke van der Voert, 1524 - 1538
4. Aert van der Voert, 1524 - 1538

Vla-5.

Aleijt Peter Jacobs van Esch
1501 - 1529, overl. 1529 (30)
x Henrick Goijaerts

VIa-6.

Catharina Peter Jacobs van Esch
overl. 1501 (31)
x Weijnant van Santhoen
kind:
1. Jenneken
x Henrick Lippen van der Schoot
kinderen: a. Peter, 1538
x Aleijt Peter van de Ven
b. Michel, 1538

VIb-1.

Beertken Jacob Jan Jacobs van Esch (32)
x Joorden Jan Vos, alias Leijten
kind: Jacob Joorden Vos, overl. vóór 6-1-1493 (33)

VIb-2.

Jan Jacob Jan Jacobs van Esch
x NN (34)
kind: Korstijn, 1485 (35)

VIb-3.

Franck Jacobs Janssen van Esch
1471 - 1506 (36)
x Elisabeth van de Weijer
kinderen (allen in 1495 nog onmondig (37)):

1.
2.
3.
4.

Elisabeth
Hendrik
Jan
Pieternel

VIb-4.

Henrick Jacob Jan Jacobs van Esch
Fr. III (31)
1472 - 1526 (38), secretaris, notaris, rentmeester
priester in 1484;
verwekt tussen 1472 en 1484 zes natuurlijke kinderen bij
Heijlken van Balen (39):
1. Jan, volgt VII-1
2. Jasper, volgt VII-2
3. Jacob, volgt VII-3
4. Aleijt, volgt VII-4
5. Frans, volgt V11-5
6. Ariken, volgt VII-6

VIb-5.

Kathalijn Jacob Jan Jacobs van Esch (40)
x Peter van der Mierden
kinderen:
1. Frans
2. Elisabeth
3. Margaretha
4. Heijlwich
5. Kathalijn
x Daniel Willen van Berse

VIb-6.

Jacopken Jacob Jan Jacobs van Esch
1474 (41)
x Corstiaan Smeets
kinderen:
1. Willem
2. Corstina
3. Corstina
x Mathijs Jan Molenpaert

VII-1.

Jan Henrick Jacobs van Esch
1478 - 1566, priester (42)
natuurlijke zoon:
Hendrik, 1543 (43)

Fr. Ib 1 (31)

Fr. IIIb (31)

28.
VII-2.

Jasper Henrick Jacobs van Esch
1481 - 1554, overl. 1554 (44)
Fr. IIIc =III
x
Elisabeth Dirck Jans, wed. van de Braecken (45)
(31-32)
xx
Agnes Jan van Strijp (46)
xxx Mechtelt Steven Godschalcx (47)
xxxx Elisabeth van der Schoot, wed. Dirck van Ostaden (48)
kinderen:
1. Jan, volgt VIIIa-1
2. Jacob, volgt VIIIa-2
3. Hendrick, volgt VIIIa-3
4. Adriana (=Ariken), volgt VIIIa-4
5. Heijlken, volgt VIIIa-5
6. Philip, volgt VIIIa-6
7. Mariken, volgt VIIIa-7
8. Martha, volgt VIIIa-8
9. Richard, volgt VIIIa-9

VII-3.

Jacob Henrick Jacobs van Esch
1481 - 1506 (49)

VII-4.

Aleijt Henrick Jacobs van Esch
1481 - 1561 (50)

VII-5.

VII-6.

29.

Frans Henrick Jacobs van Esch
1506 - 1561, overl. 1558 (51)
x 1512 Yken Louwers (52)
xx 1547 Elsbena Engelberts (53)
kinderen:
1. Antonius, volgt VIIIb-1
2. Anna, volgt VIIIb-2
3. Aleijt, volgt VIIIb-3
4. Ariken, volgt VIIIb-4

Fr. Hla (31)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIIIa-2. Jacob Jaspers van Esch
1552 (57)
Henrick Jasper van Esch
z.v. Jasper en Mechtelt Stevens, 1554 - 1564 (58)
x NN
kind: Jasper Henricx, volgt IXb
Villa-4. Adriana (= Ariken) Jaspers van Esch
1555 - 1567 (59)
x Nicolaas Verhachten
kinderen:
1. Jan (60)
2. Elisabeth (61)

Fr. Mc (32)

Heijlken Jaspers van Esch
d.v. Jasper en Mechtelt Stevens, 1560 - 1567 (62)
x Frans Danckaerts (63)
kind: Richard

VIIIa-6.

Philip Jaspers van Esch
z.v. Jasper en Mechtelt Stevens, 1533 - 1610 (64)
x 1561 Aleijt Verbeeck
kinderen:
1. Jasper, volgt IXc-1
2. Metchen, volgt IXc-2
3. Mariken, 1604 - 1637 (65)

Fr. Ille (32)

Mariken Jaspers van Esch
d.v. Jasper en Mechtelt Stevens Godschalcx,
1555 - 1569, overl. vóór 1621 (66)

Fr. IIIf (33)

Fr. Ind (32)

VIIIa-7.
Fr. Ma = IV
(32-33)

Fr.IIIb (32)

VIIIa-5.

Ariken Henrick Jacobs van Esch
1506 (54)

VIIIa-l. Jan Jaspers van Esch
1547 - 1609, overl. 1609 (55)
x Theodora van Breugel (56)
kinderen:
1. Peter, volgt IXa-1
2. Gaspar, volgt IXa-2

Helena, volgt IXa-3
Anna, volgt IXa-4
Perina, volgt Xla-5
Catharina, volgt IXa-6
Hendrik, volgt IXa-7
Agnes, volgt IXa-8

Fr. IIId (32)

Fr. IIIe (32)

30.
VIlla-8. Martha Jaspers van Esch
d.v. Jasper en Mechtelt Godschalcx, 1553 - 1569
x Andries Verhachten (67)
kind: Jan (68)
VIIIa-9.

Richard Jaspers van Esch
z.v. Jasper en Mechtelt, 1555 - 1557 (69)

VIIIb-1. Antonius Frans van Esch
1545 - 1566, overl. 1560 (70)
x Margriet Dircx Moenen (71)
kinderen:
1. Elisabeth, volgt IXd-1
2. Mathijs, volgt IXd-2
3. Henrick, volgt IXd-3
VIIIb-2. Anna Frans van Esch
1542 - 1564 (72)
x Jan Janssen van der Schoot (73)
kinderen:
1. Jan (74)
x Elisabeth van Cuijck
kind: Lutgart
2. Heijlwich (75)
x Ansem van de Ven (76)
kind: Barbara
3. Hendrick (77)
4. Dielis (78)
5. Jacob (79)
6. Henricxken (80)
VIIIb-3. Aleijt Frans van Esch
1546 - 1566 (81)
x Lievijn Frans Seijckens
xx Jan Leemans
kind: Jan Seijckens
VIIIb-4. Ariken Frans van Esch
1546 - 1584 (82)
x Aert Jasper Ardt Cuijpers
xx Adriaan van der Sande

31.

Fr. Mg (33)

IXa-1.

Peter Janssen van Esch
1600 - 1639, priester, kanunnik en cantor
te Gent (83)

IXa-2.

Gaspar Janssen van Esch
1608 - 1635, overl. 1635 (84)
x Hester Segers (85)
kinderen:
1. Maximiliaan, volgt Xa-1
2. Jan, volgt Xa-2
3. Henrick, volgt Xa-3
4. Mariken, volgt Xa-4
5. Theodora, volgt Xa-5
6. Catharina, volgt Xa-6
7. Floris, volgt Xa-7
8. Anneken, volgt Xa-8
9. Petrus, volgt Xa-9
10. Agnes, volgt Xa-l0

IXa-3.

Helena Janssen van Esch
1609 - 1628 (86)
x Johan Hesius (87)
kinderen:
1. Octavo (88)
2. Guillaume

IXa-4.

Anna Janssen van Esch
1603 - 1632 (89)
x Hendrik Jan van der Sterren (90)
kind: Helena x Nicolaas Gerardts

IXa-5.

Perina Janssen van Esch
1620 - 1628 (91)
x Dirck Jan van der Sterren (92)
kinderen:
1. Bartholomeus
2. Agnes
3. Petrus
4. Jan
5. Gaspar
6. Adriaan

Fr. IIIh (33)
Fr. IBM (32)

Fr. UW (32)

Fr. IIId (32)

Fr. IIId (32)

Fr.IVa (33)

Fr. IVb= V (33)

Fr. IVd (33)

Fr. IVg (33)

Fr. IVe (33)

32.
IXa-6.

IXa-7.

IXa-8.

IXb.

IXc-1.

IXc-2.

Catharina Janssen van Esch
1612 - 1625, overl. 27-11-1626 (93)
x Geraert Bruijnincx
Hendrick Janssen van Esch
overl. 1628 (94)
x NN
kinderen:
1. Louyse, volgt Xb-1
2. Peter Jan Stephan, volgt Xb-2
Agnes Janssen van Esch
1584 - 1627, overl. 1627 (95)
x Jan Beijaerts (96)
kinderen:
1. Frans (97)
2. Anthony (98)
3. Jasper (99)

Fr. IVI. (33)

Fr. IVc (33)

IXd-2.

Jasper Philips van Esch
geb. 1566, overl. 1628 (101)
x 1596 Anneke Henrick Jan Goorts
xx
Willem Joorden Willems
kinderen:
1. Yken, volgt Xd
2. Joorden, geb. 1604 (102)
3. Leonard, geb. 1606, overl. 1628, notaris (103)
4. Heijlwich, geb. 1608 (104)
Metchen Philips van Esch
1610 - 1633 (105)
x Jan Philips Stans (106)

Elisabeth Anthonis van Esch
1564 - 1572 (108)
x Wouter Jan Bacx

Mathijs Anthonis van Esch

1564 - 1609 (109)
x NN
kind: Henrick, geb. 1587 (110)
IXd-3.

Xa-1 .

Henrick Anthonis van Esch
1564 - 1572 (111)
Maximiliaan Gaspar van Esch

overl. Aken 1646 (112)

Fr. Va (33)

x NN

kinderen:
1. Jan, natuurlijke zoon, 1663
2. Elisabeth, 1663
3. Catharina, 1663

Fr. IVh (33)

Xa-2.

2. Henrick, geb. 1640, overl. 1643 (115)
3. Maria, ongehuwd (116)

Fr. Vb (33)

Fr. Vb2 (34)
Fr. Vb3 (34)

4. Joanna, volgt XIa-2

Fr. IIIel (32)

Xa-3.

Fr. II1e2
(Ditljen; 32)

Fr. Val (33)
Fr. Va2 (33)

Jan Gaspar van Esch

overl. 1643 (113)
x Catharina Henrick de Leeuw (114)
kinderen:
1. Jasper, volgt XIa-1

Jasper Henricx van Esch (100)
x Marijke
kind: Catharina, volgt Xc

kind: Philip Jan (107)
IXd-1.

33.

Hendrik Gaspar van Esch
1639 - 1651, vorster (117)

x Lucia Peter Aelberts van de Wal
kinderen:
1. Caspar, geb. 1651 (118)
x Elisabeth Poirters
kinderen: a. Lucia, geb. Oisterwijk 1686
b. Jan, geb. Oisterwijk 1689
Peter,
geb.
1659 (119)
2.
3. Agnes, geb. 1661 (120)
x Peter de Bruijn

Fr. Vc (34)
Fr. Vel (34)

Fr. Vc7 (34)

kind: Henrick, geb. 1702
4. Johannes, ged. 1663 hervormd
5. Peter, geb. 1666 (121)
6. Hendrik, geb. 1669 (122)

Fr. Vc5 (34)

34.
Xa-4.

Xa-5.

Mariken Gaspar van Esch (123)
x 1621 Jan Janssen van Eeckerschot
kinderen:
1. Henricus, geb. 1623
2. Anna, geb. 1626
3. Maria, geb. 1629
4. Caspar, geb. 1636
5. Anna, geb. 1639
x Johan van Elmpt
6. Johannes, geb. 1643
7. Maria, geb. 1647
x Jan van Overdijck
Theodora Gaspar van Esch
geb. 1618 (124)
x Mathias Peil

Fr. Ve (35)

INHOUDSOPGAVE
Fr. Vf (35)

Xa-6.

Catharina Gaspar van Esch
d.v. Gaspar en Hester Segers, geb. 1621, overl. vóór 1639 (125)

Xa-7.

Floris Gaspar van Esch
z.v. Gaspar en Hester Segers, geb. 1623, overl. 1662 (126)
Fr. Vd (34)
x Helena Eeckerschot
kinderen:
1. Franciscus, geb. 1650 (127)
2. Franciscus, volgt XIb

Xa-8.

Anneken Gaspar van Esch
geb. 1627, overl. Aken 1676 (128)
x Johan van Thenen

Xa-9.
Xa-10.
Xb-1.

Fr. Vg (35)

Petrus Gaspar van Esch
overl. 1627 (129)

Fr. Vh (35)

Agnes Gaspar van Esch
overl. 1635 (130)

Fr. Vi (35)

Louyse Hendrick van Esch
1620 - 1643 (131)
x Alexander van der Goes

Fr. IVc! (33)
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2
INHOUDSOPGAVE
R. Goossens
— Een nieuwe burgemeester in Bergeijk

Th.E.A. van Tartwijk
— Stamlijst van Tartwijk
Schijndel, tak II

139 - 140

33 - 39
J. Toirkens
— Korte levensbeschrijving van Dirk Hendrik Toirkens
te Oirschot (1625 - 1677) en zijn familie

J.P.J. Lijten
— Het Middeleeuwse openbare notariaat, gezien vanuit Oirschot,
Best en Veldhoven
— De Oirschotse molens
Bouw en verplaatsing van de Stratense molen
(m.m.v. L. van der Mierden)
— Rogier van Leefdaal koopt Oirschot en Hilvarenbeek
— Rogier van Leefdaal en zijn gezin
— Oirschotse zoen-accoorden (m.m.v. L. van der Mierden)
A. Zoenen wegens doodslag
nrs. 101-105
nrs. 106-108
nrs. 109-111
— Kempische curiosa:
2. Zo rekenden de klompenmakers 230 jaar geleden
3. Een Oirschotse teut vermoord in Lotharingen
4. Een transfer van Den Bosch naar Oirschot in 1632
5. De vreemde stamvader van een Brabantse familie

40 - 41
86 - 88
141 - 142
177 - 178

H. Mijland
— Bestse fundaties
5. Fundatie Laurentius van der Aa
6. Fundatie Adriaan van Ham en Elisabeth Bloks

144 - 160
194 - 202

23 - 32

4 - 22
55 - 68
111 - 138
164 - 176

42 - 51
97 - 108
179 - 193

J.A. en A. van Ostade
— Genealogie Van Ostade, de oudste generaties

69 - 75

C. Scholten
— Huizen en hun bewoners te Oirschot-Best van de 17e tot
de 20e eeuw
60. Huis De Wildeman (Vleutstraat 8)

90 - 96

J. Suijkerbuijk
— Valse noten in Best
(of: de strijd van burgemeester Dobbelaere tegen de komst
van harmonie St. Caecilia)

76 - 85

Toke
— Oirschotse gedichten:
De Oirschotse markt

143

Aankondigingen:
— Driekwart eeuw St. Caeciliakerk in Veldhoven
— Inventaris Archief Groot Ziekengasthuis (1274-1810)
— Van Raethuijsen tot Gemeentecentrum
(vergaderplaatsen en gemeentehuizen binnen Veldhoven,
vroeger en nu)

Gebruikte afkortingen:
armm.
burg.
e.v.
Oi.
past.
pres.
rentm.

armmeester
burgemeester
echtgenote van
Oirschot
pastoor
president
rentmeester

schoolm.
secr.
top.
wed.
weth.
wnd.

schoolmeester
secretaris
toponiem
weduwe
wethouder
waarnemend

89
203

204

A
69
Aa, rivier
Aa, van der
— genealogische gegevens 152-158,201
144
— Anna
144,159
— Arnoldus
144,146
— Dorothea
144,148,159
— Franciscus
168,176
— Gerard
195
— Gerardus
194-195
— Gerrit Hendriks
124,137
— Godschalk —,kapitteldeken
van 0.L.Vrouw te Maastricht
194
— Hendrien Gerits
160
— Hendrik
194
— Hendrik Gerits
145,148,159-160
— Johannes
148,160
— Johannes Jan
144
— Joseph
— Clara
149
144
— Cornelia
148
— Lambertus
— Laurens
148,159-160
— Laurentius (— , fundatie), 144-160,195
past. te Eemnes
160
— Laurentius Johannes
148
— Martinus
zie ook Wichmans
Aalst (Aelst), van
185
— Jan Jan Sijmens
24
— Willem Janszoon
165
Aarschot, Arnoud van
Aarts (Aerts)
35
— Fr. -,hoofd van de school
in Bergeyk
43
— Jan
33
— J.W. -,weth. van Bergeyk
33
— P.J.G. -,burg. van Bergeyk
101
— Roelof
30
Achter, Mathijs van der
32
Adam Thomaswey, top. Oi.
164-165
Affligem, abdij
zie Van den Dijck
Aggere, de
90
Acker, Christina van de Acker -,wed.
Dirck Goorts Hoppenbrouwers
40
Akker, P. van den
zie Gerard van Horne
Altena
Amstel, van
173
— Jan Gijsbrectszoon
28-29
— Ploos — ,e.v. Otto Schraffert
Andel, van
4,12
— Johannes — ,notaris te Oi.
28,66,86
— Peter —,secr. van Oi.
125
Ansfried, graaf van Hoeij en Strijen
46,91,169
Antwerpen
87
Ardennen
88
Arendonk
Arennest, van den
71
— Lambert
71
— Peter Lambertszoon

Arie, van
72
— Henrich
73
— Henrich Jan Henrich
73
Jan Henrich
72
Karhelijn Henrichsdr. — ,e.v.
I Jan Henrich van Onstaden,
II Lambert Goeswijnsz.
van Eindhoven en III
Henrich Bloijman
5,8
— Theodoricus —,notaris te 01.
169
Artevelde, Jacob van
169,176
Assche, Jan van
129
Assen
69,73
Asten
86
Attis Mons (Frankrijk)
Audenhoven, van
5,8
— Godefridus — ,notaris te Oi.
4,10
— Rutgher Jan Rutghers
notaris te Oi.
13
— Wilhelmus —,notaris te Oi.
73
— top. Oirschot
129
Anken, Jan z.v. —,schepen van
's— Hertogenbosch
B
172
Bac van Westilborgh, Berthold
96
Bakermans, C.E.M.
85
Bar, J. de
87
Beauséjour, hotel (Vittel, Frankrijk)
Beek (Beeck), van
20
— Bertholdus Arnoldus — ,notaris
te 's — Hertogenbosch
69
— Maria — ,e.v. Godert
Van de Voort
69
— Wouter
13
Beelaerts, Henrick — ,notaris te Oi.
81
Beerendonk, H. van
69
Beiaardmuseum, Nationaal
( — , Asten)
zie Lodewijk
Beieren
4,17
Bekerdeij, Johannes —,alias
van Oirschot, notaris te
's— Hertogenbosch
31
België
177
Bellinzona (Italië)
167
Berchem
55-56
Berendonck, Peter (Hendriks) van
33-38
Bergeijk
zie P.J.G. Aarts
— burg. van
en J.M.H. Klardie
zie J.W. Aarts
— weth. van
85
Berk, J. van de
102
Berckel, Elisabeth van —,wed
Charles van der Linden
73
Berlair, Marcelis van den
zie H. Eik, kapel
Bersvelt, kapel op 't
45,76,79,84,92-96,107
Best
144-150,177,181,183,194,197

Best (vervolg)
— college van B. en W. 77,149,197-198
burg. van
zie J.F.M. Dobbelaere,
P.J.C. Strik,
en J.C. van de Ven
zie J. Eijsbouts
— loco—burg. van
zie H. van Zeeland
— secr. van
zie H. van Beerendonk
— raadslid van
en H. van Heeswijk
177,184,zie ook
— pastoor in
Willem Dielisz.
van Heerbeek en
Johan van Oudenhoven
146,149
Algemeen Armbestuur
197-198
146
Dienst voor maatschappelijk
hulpbetoon
32
Beugen, Anna van
177
Biasca (Italië)
38
Bilt, de
Binnenlandse zaken en Landbouw 80-81
ministerie
29
Blankevoort, Johan — ,
ontvanger van Kempenland
Bloks (Blockx,Blocx)
200
— familie
194-195,197
Elisabeth — ,e.v.
Adriaan van Ham
194
— Gerrit
195
Josijn
195
— Maria —,e.v.
Gerardus van der Aa
72
Bloijman, Henrich
71
Boeghe, Dirck
76
Boelaers, L.H.
zie Jan
Bohemen, koning van
van Luxemburg
20
Boningen, Philippus van —
notaris te 's — Hertogenbosch
13
Boogaerd, Mercelis van —,
notaris te Oi.
171
Borchwert, familie van den
Borhout (Borkels)
73
— Hilleke Roeloffsdr.
73
— Jan Jan Roeloffs
73
— Roeloff
47,189
Boterwijk, top. Oi.
192
Boxmeer, Lambert van
24,191,195
Boxtel
93
— Jacobus van
95
— Jacobus Johannes van
zie Richard
— schout van
van Vlierden
Brabant
112-113,169
— hertogdom
113,117,124-126
— hertog van
131,134-136,
zie Rogier van leefdaal
— drost van

Brabant (vervolg)
— rentmeester van zie Cornelis Dickbier
en Alaerdt van os
de hertog van
91
Brants, Anthonij
167,171-172
Breda
43
Bressers,Lambrecht
169,176
Bronckhorst, Giselbert van
138
Brouwer van Kerckhove,
Johannes de
105,131-134,145,
Brussel
170,180
— archivaris van
zie n.n. van
de Mijnsbrugge
zie Jan van Leefdaal
— burggraaf van
165
schepenen van
— amman van
zie Hendrik van
Leefdaal
en Lodewijk van
Leefdaal
166
— kasteleinschap
zie Rogier van
— kastelein van
Leefdaal
15
Buetzelaer van Xanten,
Johannes — ,notaris te Oi.
Buckincx
185
— Aert Henrick
103
— Marten — ,schepen van Oi.
146
Bureau de Bienfaissance (Best)
89,204
Bijnen, J.F.C.M.
C
Caecilia, Sint — ,harmonie
te Best
Caecilia, Sint —,kerk te
Veldhoven
China

76-85
89
92-93

D
193
Daems van Nuenen, Jan —,
kanunnik
Damen, Petronella Hubertina
38
Maria Johanna, e.v.
J.M.H. Klardie
37
Damhuis, gebrs.
106
Daniëls, Jan Mathijs
37
Das, A.
22
Deckers (Tectoris) Amisius —,
notaris te Schijndel
Denissen
— Aert Goijaert Lambertszoon
180,185
185
— Goijaert Lambert
— Lambert Goijaert Lambertsz.
183,185
Deventer, proost van
165
Dielis Peters akker, top. Oi.
32
Diessen
118-120,122,134-137
50,165
Diest (België)
— Antonij van
92

Dickbier, Cornelis — ,rentm.
55,60-61
van hertog van Brabant
Dobbelaere, J.F.M. — ,
77-84
burg. van Best
Dombrot-le-Sec (Frankrijk)
86-88
— burg. van
zie Claude Michel
Dommel, rivier
70-71
Dommelen
37
Donbraeij (Frankrijk)
86
Dordrecht, Jan van
71-72
Doren, Michiel Foelofszoon van
24
Dormaelen, van
— Anthonis Peter Peterszoon
50
— Peter Peterszoon
51
— Jacobus -,notaris te Oi.
14
Duffel
102,105,172
— baron van
zie Floris van Merode
Duisburg
164
Duvenvoorde, Willem van
125,167,171
Dwalende Broeders,
79
muziekgezelschap te Best
Dijk, Arnoldus van
148
Dijck (=Aggere), van
129,133
— Arnoldus —,notaris te Oi.
— Henrick — ,schepen van
's-Hertogenbosch
— Jenneke Wouter Denis —,
101
wed. Gijsbert Cornelis Janszoon
Gijsberts, e.v. Roelof Aerts
— Cornelia —,e.v. Johannes
145
van der Aa
— Wouter Denis
101
E
Echo der Kempen, harmonie
35,37
te Bergeijk
Edward III, koning van
169,170
Engeland en Frankrijk
Eeckerschot, Lucas Henrick
97
Henricksz. in 't
Eeltjes, Willem Douwe — ,
76
opzichter Staatsspoorwegen
Eemnes — ,past. te
zie Laurentius
van der Aa
Eendracht, harmonie te Best
76-84
Eersel
30,37
167
Eethen
Eindhoven
18,148,195
— schout van
zie Henrick
van der Sterre
73
— Aert Jan sGraets van
72
— Lambert Goeswijszoon van
Eindhovensche en Meierijsche
33,35
courant
166
Eckad
32
Elsevier, Abraham
4,10
Elije, Johannes — ,notaris te Oi.
zie Edward III
Engeland, koning van

Engelbert, genoemd Francois -,
124,137
kanunnik
Ennekens, Jan Wouter
71
Enode, Arnoud van — ,
131-133
schepen van 's-Hertogenbosch
Epinal (Frankrijk)
88
Erp, Johannes Willems van — ,
11
notaris te Oi.
Esch, van
— Antonis
88
— Franck
6
— Helena Maria — ,e.v.
86
Jan Jansz. van Leuven
— Henrick Jacobsz,
notaris te Oi.
6,14
— Jaspar —,notaris te Oi.
5,15
— Theodora
45
Essens
— familie
201
— Adriaan
92,197
— Gerardus
92
Gerit Hendrick
91-92,194-195,197
— Henrick
92
— Henricus
92
— Johannes
92
Joseph
92
— Josephus Adrianus —,
92-93
priester te Kan Soe
— Lambertus
92
Maria Egidius — ,e.v.
194
Gerrit Bloks
— Margaretha
92
— Theodorus — ,kapelaan te Reusel
92
Etampes, graaf van
169
Evers, H.
85
Eijk, van
— Gerard
164
— Jan
197
Eijsbouts, J. -,loco-burg.
80-81,84
van Best

F
Fabri, familie
70
Fastraertz.
zie Jacob Lintermans
Fens, n.n. — ,notaris te E indhoven
148
Feij, Arnold
25,31,141,187
Florence
57,59
Francois
zie Engelbert
Franken
37
— J.
— n.n. — ,architekt
38
Vrancken, Dielis Peter
26
Frankrijk
86
— koning van
zie Edward III en
Philips VI
Frepont, Johannes
137

G
Gaasbeek
167
— heer van
zie Hendrik van Leuven
Gastel
33
Gaveren-van Liedekerke-van Breda
172
Geel (België)
31
Geldrop
37
Geldersche Vallei
145
Gemert,van
— Albertus
93,95
— H.L.F.
83
Gent
24,169-170
Genuchten,van
— Antonius
93
— Bernardus Antonius
93.95
— Hendrikus Antonius
93
— Martinus Hendrikus
93,95
— Petrus Cornelis
93
Gerits,Andries
27
Gestel
32
Gestel, Margriet van — ,e.v.
73
Jan van Onstaden
Gezelle, Guido
123
Gheenhoeve, top. Son
71-72
Gheldrop, Philippus van
4,10
notaris te Oirschot
Gilze-Rijen
38
— burg. van
zie J.M.H.Klardie
Goedele, Sint — ,kerk te Brussel
170
Goirle
125,167
Goor, Willem van
118-119,121-122,
124,134-137
Goossens
familie
28-29
— Andries Francis Gerits
24
Andries Gerit
24,26
Francien — ,e.v.
24-25,29,32
Dirk Toirkens
— Gerard — ,secr. van Oi
24,26-27,56
60,179,181-183,186-189,191
— Gerit Jan
23
— Goijaert Andries
30
— Jan
63-64
— Jan — ,schepen van Oi.
63-64
— Johan Odulphus —,notaris
30
Goijvaerts, Marten Jan — ,priester
99
sGrauwen, Matheeus
72
Grave
167
Grave, Roelof van den
71
's-Gravenhage
24,55-56
Grevenbroek, Clara van
29
Grimbergen, van
164
— abdij
164
168
— heer
Groenen, H.
37-38
38
Groenewegen, n.n. —,
tuinarchitect
141,203
G root(Zieken)Gasthuis,
's-Hertogenbosch

Gruijter
— Johanna Theodorus de —,
e.v. Gerrit Hendrick Essens
— Allegonda Theodorusdr.
— Maria Theodorusdr.
— Theodorus Josephs
Gijsberts (Gijben)
— Gijsbert Cornelis Jansz.
— Marten Cornelis Jansz.
— Sebastiaan Cornelis Jansz.
Gijselen, familie van

91
91
91
91
99-101
100,103
99-105
70

H
Haalshoven, Jan van
136
Habraken
— Cornelis
150
— Pauline Henrick Pauwels
30
e.v. Dirk de Metser
Hagelaer, van den
— Dirck Henricx
188-189
— Henrick Diericx
189
— Rutger Dirck Henricx
189
Haghen, huis Ter (—,Oi.)
71
Haghen, Jan van
71
Haghen van Loenhout, Wilhelmus
17
notaris te Oi.
Hak, J. van
85
Ham, van
— familie
200-201
— Adriaan (—,fundatie)
194-197
— Gijsbrecht Heinrich
71
— Henricus
194
— Jan Hendriks
194
— Johannes Henricus
194
- Corstiaan Goorts
106
Hannen, Joorden Ansems
5,12
notaris te Oi.
Harks, M. — ,veldwachter te Best
77
Harmonie, De —
76
muziekgezelschap te Best
Hazart
— Willem
71
- Yda, wed. Willem
71
Hattem, burg. van
zie Otto Schraffert
Haubraken, Moei
67
Hauterive
zie Van Leefdaal
Hedel, Art van
72
Heerbeeck, Willem Dielisz.
98,106-107
van — ,past. te Best
Hoerenbeek, J. van
85
Heeswijk, van
— A.
85
— H. — ,raadslid te Best
81
Heilige Eik, kapel (op 't Bersvelt) 191,193
Heistraat, Oi.
25
Helleken, ten
169
Helmond
7,69,148
Hendrik I -,hertog van Brabant
164
Henegouwen,
zie Dirk van Walcourt
maarschalk van

Hennier (Waals Brabant)
Henricks
— Gerard Jan - van Beerse
— Peter
's-Herenvijvers, top. Oi.
Herk, J. van
Herlaer
— heerlijkheid

24
48
192
66
37

118-121.126
134-136
118
— familie
— Aleijd — ,e.v Gerard van Loon
118
— Dirk I
118
118
— Dirk III
Herpen
173
5,17
Hersel, Jan van —
notaris te Oi.
Herstal
167
's-Hertogenbosch (Meierij) 4,7,17-21,32-33
50,65,71,79-80
105,112,115,117
130,141-142,167,180
— hooghout van
167,zie Rogier van
Leefdaal
56,111-115,
— schepenen van
122,129-133
— archief van het bisdom
48
— arrondissementsrechtbank
148,160
Heuvel, top. Oi.
103
Heuvel (Papenvoort), top. Oi.
32
Heuvel (L), van den
— Dirck Balthazar —,
187-188
schepen van Oi.
— Peter Ariensz.
51
— Robertus P.C.A.M.
95
Heijden, W. van der
85
Hiddink, A. — ,
76-77,.79,85
onderwijzer te Best, dirigent
Hilsuindis, e.v. Ansfried
125
graaf van Hoeij en Strijen
Hilvarenbeek (Beek)
24,111,117-126
134-137,164-172
— heer van zie Lodewijk III van Leefdaal,
Rogier van Leefdaal,
Goeswijn van Utenhove
— vrouwe van
zie Agnes van kleef
Hoeij en Strijen,
zie Ansfried
graaf van
35
Hof, het —,top. Bergeijk
146
Hoge Vleutweg, top. Best
zieWillem III
Holland, graaf van
Hollandse Zending
145-146
(Missio Hollandica)
172
Hontsoert (Onsenoort)
Hoppenbrouwer, de
— Dirck —,schepen van Oi.
99
— Nicolaas — ,schepen van Oi.
32
Hoppenbrouwers
— Dirck Goorts
90
— Dirck Gijsbrecht
63

Hoppenbrouwers (vervolg)
— Goort Dirck Goort
— Gijsbrecht Henricks
— Jenne Maria Goort Dirck
— Christina Goort Dirck
e.v. Jacob Vlemmincx
Horne, van
— Gerard (— en Altena)

91
62-65
91
91

114-126
131-137,168
zie Yrmgard van Kleef

— vrouwe
Hoze, die
— Henricksken Mathijsdr.
67
— Korstiaen Mathijsz.
67
— Mathijs
67
Houbracken, Moel
67
Hout, Wouter Rutgers van der
71
Hoyinck van Papendrecht, heer
35
H8lchrat, graaf van zie Dirk Loef van Kleef
Huijberts, Mariken Jan —,
26
e.v. I Dielis Peter Vrancken en
II Jacob Roef Smetsers
42
Huijbrechts, Andries —,
secr. van Oi.

Imperadore
— Maria Agatha —,
177
Steffano Romanesco
— Pietro Innocente
177
Ingelbrecht
zie Engelbrecht
177
Italië, noord
J
Jacobi, Godefridus Arnoldi
5,16
notaris te Oi.
Jacobs
— B.C.M.
129,141
185-187
— Goossen
— Henrick Goossen
180,185,187-188
37
— W. — ,en Roest
37
— W. — ,Jansen en de Krom
Jan I,hertog van Brabant
168
Jan II,hertog van Brabant
117,166,170
Jan III,hertog van Brabant
55,59-60
166-167
Jan Vriends,studiecentrum (Asten)
69
Jans-Gasthuis,Sint (— ,Ukkel)
165
Jaspers, Henrick Niclaes
99
Joordens, Henrick Jansz.
4,11
notaris te Oi.
Joris-Gasthuis, Sint (—,te Oi.)
171-172
K
Caboutz, Servatius — ,notaris
Kam (Cam), van de
— Hendrik Wouterszoon
— Jan

138
177
177-178

Karn (Cam), van de (vervolg)
177
Johanna — ,e.v. Christiaan
Rogier Vlemmincx
177
Maria Hendriksdr.
177-178
Wouter
165
Kameren, Ter — ,abdij
112
Camps, H.
92-93
Kan Soe (China)
70,72
Canisgrave,rivier
71
Keer, Willem Willems van der
Ketst, van
99,103
— Gerard
42
— Jeronimus —, secretaris van Oi.
69
Keltenstraat, Weert
Kempenland
112
— kwartier
— kwartierschout zie Francois Prouveur
zie Johan Blankevoort
— ontvanger
en Otto Schraffert
Kemps
185
— Dirck Jacob
146,195
— Hendrik en Catharina
fundatie
73
Keijzerstraat, Asten
25-26,28,47
Kerkhof, herdgang
61,66-67
92
Kerkhof, Andreas van de
29
Kerkoerle, Roelof Willems van
68
Kessel, gebrs. van
33-38
Klardie, Johannes Martinus
Hermanus — ,burg. van Maarheeze
van Bergeijk, van Gilze-Rijen
116
Klaversma, T.
Kleef, van
116,126
— graven van
168,171,176
— Agnes —,vrouwe van
Oirschot en van Hilvarenbeek,
e.v. Rogier van Leefdaal
168
— Dirk Loef — ,graaf van H8lchrat
— Dirk VII
116,133-134,168
— Yrmgard — ,
118-119,134-136,168
e.v. Gerard van Horne
145
Clemens VI, paus
Cleijnenbreugel, van
194
— Maria Daniël — ,e.v. Johannes
Henricus van Ham
23
— Odulphus Gerits
40
Klompers, Thomas
71
Coelborn, Wouter Bartholomeus
25-26,32
Koestraat, Oi.
173
Coldeweij, J.A.
137
Cools, J. — ,secr. van de
Raad van Brabant
32
Coopal, Dielis Bastiaan
73
Korenvenne, Aert van de
50-51
Kortenaken (België)
167
Kortenberg, Charter van
71
Coster, Henrich die
116
Kranenburg

169,176
Cranendonc, Willem van
63
Cremers, Dirck Gielis
32
Crom, Adriaan Cornelis de
23
Cromme, Catharina Jan Jansz. de
98
Croonenburgh, Adriaan Bernaerts
van —,schepen van Oi.
142
Cruijff, Johan
Kuijc, van
167
— Jan I
124,137,167,173
— Otto
152
Cuijck, N. van
89
Kuijpers, Th. — ,past. van Veldhoven
L
Laardijk, Elias Jansz.

zie Elias Jansz.
van Oosterwijk
150
Laarhoven, Arnoldus van
190-192
Lambert, Lambert Corstiaen
Lambrechts (sen)
42
— Claes Lambrechts
106
— Niclaes Adriaen Jan
86
Langres (Frankrijk)
85
Lathouwers, P.
Leefdaal
165
heerlijkheid
176
— stamlijst
164-165
familie
169,176
Agnes van —, e.v.
Jan van Assche
165,176
Arnoud I
166
Arnoud II
164-165,176
Elisabeth, e.v.
Lodewijk I van
168-169-176
— Elisabeth —, e.v.
Gerard van der Aa
164-165,176
— Hendrik -, meier van
Vilvoorde
168-169,176
— Isabel —, e.v. Willem
van Petershem
—Jan — ,heer van Oirschot, 169-173,176
burggraaf van Brussel,
heer van Perk
169,176
Catharina —, e.v.
Giselbert van Bronckhorst
164,176
Lodewijk I - van Hauterive,
amman van Brussel
164-166,176
— Lodewijk II
— Lodewijk 111-,heer van 169,171-172,176
Hilvarenbeek
— Margriet —, e.v.
67,169,173,176
I Willem van Cranendonc en
II Arnold van Randerode
164
Philips - van Hauterive

10
Leefdaal (vervolg)
— Rogier —,heer van Oirschot,
67,111
Perk en Hilvarenbeek
114-137
kastelein van Brussel
164-173,176
hoogschout van stad en
meierij, drost van Brabant
— pastoor van
zie Willem de Metser
Leermakers, Johan — ,
24
notaris te Boxtel
Leest, Sijmon Jansz. de
40
Leeuw, Henrick de
99
Legius, Jan Aert
28
Lemmens, J.F.
7
Leuven
30,145-146
Leuven, van
— Beatrix
167,172
— Hendrik — ,heer van Gaasbeek
167
— Jan Jansz.
86-88
— Cornelis
88
Leijtens
— C.
85
— Hendrik
77,85
— J.
85
— M.
77,85
Liedekerke, Margriet van —, 171-172,176
e.v. Jan van Leefdaal zie ook Gerard
van Rasseghem
Liempde
40,150
Linden, Charles van der —,
101-102
schout van Oi.
Lintermans
— Jacob —,chirurgijn
141-142
— Silvester — ,chirurgijn
141,142
Lodewijk van Beieren,keizer
169
Lommel
86
Loe, Art van (den)
71
Loo,het — ,rijvereniging te Bergeijk
35
Loon, van
— graaf van
169
— Gerard
118
Loon op Zand
192
Lotharingen
86
Luik
30,134
— bisschop van
117,119-121,125
134-135
zie ook Adolf van der Marck
Luxemburg
87
— Jan van
168
koning van Boemen
168
Luijksgestel
37,86
Lijsscep, Gijsbert —
129,131-132
schepen van 's-Hertogenbosch
M
Maarheeze
burg. van
Maas, Wouter

33
zie J.M.H. Klardie en
Moors
150

11
Maasland, kwartierschout van
180
Maastricht
124,129,136-137
Marbais, Gerard van
166
Marck, van der
— Adolf — ,bisschop van Luik
135-138
- Coenraedts
136
Markt,Oi.
143
Meduen, Johannes Heinricks van —,
9
notaris te Oi.
Meer, Jan Anthonis van de —,
25
secr. en stadhouder in
Oost- en Middelbeers
Meerveldhoven
27
Meerwijck, Johanna
24
Meeuwe
— Jan — ,heer van Wavre en Pamele 167
— Margriet, e.v. Jan
167
Meeuwen
167
Melsen, J.
120
Menghelen, Gerard —,
6,16
notaris te Oi.
Merode, Floris van —, 45,101-102,105,108
baron van Duffel,
heer van Oirschot
Merode (Westerlo), familie 11,118,131-134
Metser, de
— Aalken
30
— Daniël
62-65
— Dirk
30
— Guiliam
30
— Hendriksken — ,
30
e.v. Goijaert Andries Goossens
— Jan — ,secr. van Oi.
179,182
— Maria —, e.v.
30
Mathijs van der Achter
— Willem — ,past. van Leefdaal
30
Metz
87
Michel, Claude — ,burg.
88
van Dombrot-le-Sec
Michiels, Sint — ,Norbertijnerabdij
46
Middelbeers
27-28
Mie-Koekse-brug, Oi.
61
Mierden. L.P. van der
56,182
Mingroot,prof. dr. E. van
5
Moeskops
— H.
37
— Catharina Jansz.
24
— juffr.
35
Mol
31
Molder (Moelenere), Jan de
57,59-60
( — ,Slijnterwater)
Moleneind, top. Oi.
61
Molenstraat, Oi
25,67
Moors, n.n. — ,burg. van
33
Maarheeze
Mijnsbrugge, n.n. van de — ,
115
archivaris van Brussel

N
194
Naastenbest, herdgang
164
Namen, Elisabeth van —,
e.v. Clairembault van Rosoij
87
Nancy
169
Navarre, koning van
145
Nederlanden, Noordelijke
40
Nederlandse Vereniging van
Klompenfabrikanten
169
Nevers, Lodewijk van —
graaf van Vlaanderen
Nistelroij, van
50-51
— Dirick Ariensz.
98,183,185
— Niclaes Adreaensz.
69,112
Noord Brabant
148-150
— Gedeputeerde Staten van
197-198
26,29,67,71
Notel, herdgang
137
Novolapide, Johannes van —,
deken van de Sint
137
Servaas in Maastricht
116
Nijmegen
70-71
Nijnsel
0
186-187
Odulphus, Sint — ,kerk,
parochie te Best
— past. van zie Johan van Oudenhoven
29
Oekel, Jan van
204
Oerle
97
Oerlemans, Dielis Rutger Mathijsz.
32
Oerschoren, top. Oi.
166
Oevel
93
Oever, Barbara van den —,
wed. van Anthonius van Genuchten
passim
Oirschot
32
— heer van
zie ook Jan van Leefdaal
Lodewijk III van Leefdaal
Rogier van Leefdaal
Floris van Merode
zie Agnes van Kleef
— vrouwe van
zie Charles van der
— schout van
Linden en Robbrecht van Voorn
— secr. van zie Peter van Andel, Gerard
Goossens, Andries Huijbrechts,
Jeronimus van Kelst,
Jan de Metser
183
— kapittel van
zie Bartholomeus van
— past. van
der Veecken, Peter
van Vladeracken
zie Henrick Verbeeck
— kapelaan van
142
Tafel van de H. Geest
197
— kantonrechter te
Oirschot, van
8
— Daniël —,notaris te Oi.
117,129-130
— Deneken

Oirschot, van (vervolg)
— Henrick — ,deken van Zijfflich 116,133
67,113-114,116-117
— Wouter
126,129-133
180
Oisterwijk, kwartierschout van
124
Onze Lieve Vrouwekerk, Maastricht
172
Onsenoort (Hontsoert)
27
Oost- en Middelbeers (de Beerzen)
zie Dirck Toirkens
— secr. van
Jan Anthonis van de Meer
103
— schepenen van
125,167
Oosterhout
Oosterwijk, van
25
— Elias Jansz. (— van Laardijk)
9
— Henricus Lucen — ,
notaris te Oi.
167
Oss
55,57,59
Os(sch), Alaert (Oilberick)
van — ,rentm. van
de hertog van Brabant
Ostade (Onstaden), van
71
— familie
73
— Dirck —,schepen van Oi.
71
— Everart
72-73
— Henrich
73
— Henrich — ,schepen van Oi
71
— Hilla (Hilleke) Everartdr.
e.v. I Lambrecht van den
Arennest en II Wouter
71
Bartholomeusz. Coelborn
73
— Jan
69
— J.A.
72
— Jan Henrich
73
— Jan Matheusz.
73
— Kathelijn —,e.v. Jan Henrich
van Arle
73
— Katelijn Matheusdr.
72
— Corstiaen Henrich
73
— Matheeus
73
— Heilwich, e.v. Matheeus
73
— Matheeus Thomasz.
73
— Mechteld — , e.v. Art Jan
sGraets van Eindhoven
73
— Mechteld Jansdr. —, e.v.
Jan Jan Roeloffs Borhout
73
— Peter Jansz.
73
— Thomas
Ostade (Onstade, Osstaijen)
69,73
— top. Asten
70-71
— top. Nijnsel
70-72
— top. Son
181,183,186
Oudenhoven, Johan van —,
past. van Best
zie Hendrik van
Over-Senne, meier van
Leefdaal

12
P
Papenvoort
32
Parijs
86
Peeilland, kwartierschout van
180
Peer
30
Pelt, W. van
85
Pe(e)ters (zoon)
— Lambert Evers
48
— Louis
43
— Peeter Louis
42
— Thomas
86
Perk
125,166
— heer van zie Goeswijn van Utenhove
Jan van Leefdaal
Lodewijk III van Leefdaal
en Rogier van Leefdaal
Petershem, van
— familie
165,173
— Jan
67
— Willem
168-169,176
Petruskerk, Sint — ,0i.
6,23-24,31-32
49,186,193
Philips VI, koning van Frankrijk
169
Pistoris, Johannes — ,notaris
5-6,21
te Rome
Polleggio
177
Polslauwer, Petrus — ,
4,17
notaris te 's-Hertogenbosch
Postel
7,17,164
Prinsen, J.
77,79,85
Prinses Margrietlaan, Best
195
Propaganda Fide, congregatie
145
Prouveur, Francois —,
180
kwartierschout
Provence
172
Pijnappel
— Johannes — ,schepen van
55,60-62
's-Heertogenbosch
— Goeltken, wed. Jan
62-65
R
Raad van Brabant
24,56,105
— secr. van
zie J. Cools
Radulphi, Theodoricus —,
18
notaris te Eindhoven
Raffendonck, top. Oi.
73
Randerode, Arnold van
169,176
Rasseghem en Liedekerke,
167
Gerard van
Renswoude, past. van zie Laurentius van
der Aa
Reusel, kapelaan te zie Theodorus Essens
Riel
119
Riele, W. Ter — ,architekt
89
Riethoven
37,180
Roche, café te Best
77
Roempt, Wouter van
71

13
Roesmont, Giselbertus — ,
4-5,19
notaris te 's-Hertogenbosch
Romanesca, Catharina
177
Romenesco
177
— Steffano
177
— Steffano Innocente
177-178
Rombouts, fa.
37
Rome
7,21,145
Roosendaal
144
Rosmalen
71
Rosoij, van
— Eulalia
164
— Clairembault
164
Rover, Emond — ,schepen
129,131-132
van 's-Hertogenbosch
Roij, de
— Aert Daniëls
23,30
— Arnoldus
24
— Gerart
31
— Goossens Dirks
32
— Johanna Jans — ,wed. van
91
Theodorus Joseph de Gruijter
— Peter Aerts
30
Rulingen, Lambertus van —,schepen 137
Rumoldi, R.
138
Rijckevorsel, jhr. A.B.G.M.
83
commissaris van de koningin
in Noord Brabant
S en Z
Zadelmakerstraat (Schapenmarkt),
71
's-Hertogenbosch
Sande, Hendrik van de —,
197-198
Zandvoort, Petrus Hendricus van
95
Santin, Beatrix —,
164-165,176
e.v. Lodewijk van LeefdaalHauterive
Schalkwijk, kapelaan te
zie Laurentiius
van der Aa
Schapenmarkt, 's-Hertogenbosch
71
Schepens (Scepens,Scheepens)
— familie
195
— Arnd
64,66
— Jan Daniël
189
— Leonardus
197
— Wilbort Peter
90
— Willem
26,197
— Willem Niclaes
187
Scherpenheuvel
184,186
Scheijvens, Antonius G.H.C.
96
Schomdonk
32
Schoonhoven, Gerard van —,
124,137
kapitteldeken van de St.
Servaes te Maastricht
Schraffer(t), Otto —,ontvanger
28-29
van Kempenland
Schriek — ,ontvanger
29
Schijndel
22,93,95

31
Iebastiaansgilde, Sint — ,Oi.
170
/onland
77,83
leeland, H. van — ,secr. van Best
29
/iielands, Jacob
27,204
/I ielst
124,135-138
!;iirvaas, Sint — ,kapittel
Sgraets
28
Jan Peter
188-189
Jan Peter Anthonis
25
Sint Anna Ouden Belaerts
gasthuis, Oi.
172
Sint Gilles (Frankrijk)
69-71,93,95
Sint Oedenrode
32
Slimp, de
69
Slotje, kasteel (Asten)
69
Slotweg, Asten
170
Sluis
57,59, zie
Slijnterwater, Arnoud
ook Jan de Molder
63-64
Smeets, Cornelis
Smetsers
25
— Daniel Willem
26
— Jacob Roef
37
Snoek, J. — ,en W. de Louw, fa.
33
Soerendonk
70-73
Son
129
Son, Hendrik van — ,schepen
van 's-Hertogenbosch
27
Zonderwijk
71
Spanck, Goijart van der
71-72
Sperre, Jacop
5,21
Spierinck, Wilhelmus —,
notaris te 's-Hertogenbosch
111-112
Spierings, M.
138
Spina, Johannes van
47,66-67,113
Spoordonk
37
Staals, J.
zie Willem Douwe
Staatsspoorwegen,
Eeltjes
opzichter van
85
Stabel, A.
32
Standert, top.
Stans
43
— Jan Philips
47
— Philips Jan Philips
56,180
Staten-Generaal
32
Steenovenvelt, top.
129
Steenweg (Lapidea Via),
Peter van de — ,schepen
van 's-Hertogenbosch
71
Steenweick, Jacop Jacop
72
Sterbeke, top Son
33
Sterksel
Sterre, van de
42,46
— familie
44-46
— Henrick (Jansz.) van der — ,
schepen van Oi. schout van
Eindhoven
46
— Jan —,abt van de
St. Michielsabdij

Sterre, van der (vervolg)
46
— Willem — ,kapitteldeken
van Yperen
Stockelmans
6,15
— Henrick — ,notaris te Oi.
189
— Jan
57-68
Straten, herdgang
84
Strik, P.J.C. —,burg. van Best
zie Ansfried
Strijen, Hoeij en —,
graaf van
73
Strijp
71
Zuetric, Jan
24
Suteijn (Sutteim), Jan
29
Zwaan, herberg
32
Sweerts, Martijn Christiaan
177
Zwitserland
Zijfflich
zie Henrick van Oirschot
— deken van
116
— kapittel van
28
Sijkens, Merike Jan Aert
e.v. Jan Aert Legius
T
139-140
Tartwijck, stamlijst
zie Deckers
Tectoris
59,164
Tervuren
96
Teurlincx, H.
37,38
Theus, P.
177
Ticino, kanton in Zwitserland
125,167
Tilburg
192
Timmermans, Daniel
Toirkens
24
— Andreas
25
— Anna Margaretha
23
Anneke — ,e.v. Gerit
Jan Goossens
23,31,43-44
— Dirck —,mr. —,notaris
47-48,98
secretaris van de Beerzen
23-31
— Dirck
23-25,31
Hendrik
23
— Hendrik Hendrik
24
— Henrica
24
Catharina
25
Clara — ,e.v. Elias Jansz.
van Oosterwijck
24
— Maria
24
— Maria — ,e.v. Jan Suteijn
24
— Mechtildis —,e.v. Michiel
Roelofsz. van Doren
47
— Peter Jan
165
Tongerlo, abdij van
137
Tweenberghe, Henric van
U
Uden, Jan Jansz. van
Ukkel, schepenen van
Ulsemer, Henrich Martens

71
165
71

15

14
Ursulinenschool (Bergeijk)
Utrecht
— Hollandse zending
Utenhove, Goeswijn van —,
heer van Perk

35
125,146
145-146
166

V
Val kenswaa rd
37-38
Varick, Maria van — ,wed.
29
Johan Blankevoort
Veecken, Bartholomeus van der
192
past. van Oi.
Veenendaal-Renswolde,
zie Laurentius
past. van
van der Aa
Velde, van de
— Dirck Corstens — ,schepen
63-64
van Oi.
— Jacob Dircks, — ,schepen
188-189
van Oi.
— Marchelis
192
— Marcelis Jacob Everts
190
Veldhoven
27,37,89,204
Ven, van de
— familie
83
— J.C. — ,burg. van Best
83
— Arnoldus
160
— Hendrik Jansen — ,fundatie
149
— J.J.F.
83
— Peternel — ,e.v. Hendrik
177
Woutersz. van de Cam
— Renier Aarts
28,30
— Willem
43-44
Venrade, Johannes Gruter de
19
Verbeeck, Henrick — ,
43
kapelaan van Oi.
Verhagen, Martinus
197
Verhoeven, Sijmon Goijaerts
189
Verkeman (Verkentman)
— Andries
71-72
— Heijlwich, wed. Andries
71
— Jan Andries
71
— Kathelijn Andriesdr. — ,e.v.
71
Henrich die Coster
Verona
165
Veronenberg (Vroinenberg)
165
Verrenbest, herdgang
91,178
Vianden, graaf van
168
Vilvoorde, meier van
zie Hendrik van
Leefdaal
Visser, Floris de
29
Vitte! (Frankrijk)
86-87
Vlaanderen
24,169
— graaf van
zie Lodewijk van Nevers
Vladeracken, Peter van —,
43-44,48
past. van Oi.
Vlemmincx
— Emerentia
91
— Hendrik Gijsbert
30

Vlemmincx (vervolg)
— Jacob
91
— Jenne Maria
91
— Christiaan Rogiers
177
— Martinus — ,notaris te Oi.
14
Vleut, top. Best
67,91-92
Vleuten, H. van de
40
Vleutstraat, Best
90,96
Vlierden, van
— Daniël
71
— Catharina
103
— jr. Richard — ,schout van
102
Boxtel
Voerdal
165
Vogels
— C.
85
— F.
85
— Gijsbertus
148-149,159-160
— M.
85
— Nicolaas
146,159
— Th.
85
— Wilhelmus
149
Vogezen
86
Voorn, Robbrecht van
99,103
schout van Oi.
Voorst tot Voorst, A.E.J. — ,
77,79,81-83
commissaris van de koningin
in Noord Brabant
Voorste Veld, top. Gestel
32
Voort, Godert van de
69
Vos(s)
- Rutgher — ,notaris te Oi.
4,11
— Willem Willemsz.
67
Vossem
164-165
Voosem-Leefdaal
165
Vressel (Veretsel), top. Nijnsel
71
Vught
93,95
W
Waals-Brabant
24
Waalwijk
191
Waerden, Michiel van der
50
Walcourt, Dirk van —
172
maarschalk van Henegouwen
Walravens, Marcelis
43
Wamel, Johan van
25
Water, van de
— Everardus — ,schepen
55
van 's-Hertogenbosch
— Gotschalk
137
Wauters, A.
165-166,168,170
Wavre en Pamele,
zie Jan Meeuwe,
heer/vrouwe van , Margriet Meeuwe
Weebosch
35
Weerstraten, Hermans van
136
Weert
69
Weert, Johannes van
93,95
Welpschot, Strijp
73

119
Wi”3elbeers
35
\A/ir:iel- hoven
\Nu:limans (van Aalst)
23
Antonia
23
kenaert Moijses
23-24
Maijke — ,e.v. I Hendrik
Toirkens en II Odulphus
Gerits van Cleijnenbreugel
30
Moijses
90-91
Wildeman, huis te Oirschot/Best
61,67
Wilhelminakanaal
167
Willem III, graaf van Holland
71
Willems, Rutger
Wintelroij (Wintelre), van
42,46
familie
Jan Herberts —,president- 98-99,103
schepen van Oi.
44-46
- Niclaes Herberts
166
Woensel
zie Hendrik van
-- schout van
de Sterre
164
Wolverthem
25
Wuestgens, Jan
91
Wijs, Hendrick de
X
Xanten

zie Johannes Buetzelaer

Yperen, kapitteldeken van

z=S

zie Willem
van der Sterre

35.
X h 2.

\c•.

Peter Jan Stephan Hendrik van Esch
1641, priester S.J. (132)
Catharina Jasper van Esch (100)

\(1.

Yken Jasper Philips van Esch
1609 - 1627 (133)
x 1620 Gijsbert Nicolaas Goijaert Dircx
xx Jan Huijbert Geraerts
kind: Goijaert Gijsbert Claessen (134)

Xla-1.

Jasper Janssen van Esch
geb. 1638 (135)
x 1667 Aldegonda van Dooren (136)
kinderen:
1. Maria, geb. 1673 (137)
2. Jasperina, volgt XIIa

XIa-2.

Xlb.

Fr. IVc2 (33)

Joanna Janssen van Esch
geb. 1643, overl. vóór 1686 (138)
x 1674 Theodorus Peter van Dooren
kinderen:
1. Joannes, geb. 1674
2. Catharina Maria, geb. 1675
3. Maria, geb. 1677
x Renier van Donghen
4. Joannes, geb. 1678
Franciscus Floris van Esch
geb. 1656 (139)
x 1683 Maria de Roij
kinderen:
1. Maria, geb. 1684 (140)
2. N.N., geb. 1685 (141)
3. Floris, geb. 1687 (142)
4. Helena, volgt XIIb-1
5. Petrus, geb. 1691 (143)
6. Maria Anna, volgt XIIb-2
7. Caspar, volgt XIIb-3
8. Lucia, volgt XIIb-4
9. Maria Catharina, volgt XIIb-5
10. Petrus, geb. 1702 (144)

Fr. Vbl (33)

Fr. Vb4 (34)

Fr. Vd2 = VI
(34-35)

37.

36.
11. Maria Theodora, geb. 1703 (145)
12. Petrus, geb. 1706, overl. 1789 (146)
13. Franciscus, geb. 1707 (147)
XIIa.

2. Mathias
3. Anna Catharina
\II b-5.

Jasperina Jasper Janssen van Esch
geb. 1675 (148)
x 1697 Jacobus du Tromp (149)
kinderen:
1. Maria Anna, geb. 1699 (150)
2. Gaspar, geb. 1701, vertrokken naar Den Bosch (151)

XIIb-1.

Helena Francis van Esch
geb. 1689 (152)
Fr. VId (36)
x Hendrick van den Bichelaer
kinderen:
1. Arnoldus, geb. 1723
2. Johannes, geb. 1725
3. Petrus, geb. 1726
4. Maria Elisabeth, geb. 1727
5. Petrus, geb. 1730
6. Maria Francisca, geb. 1734
x Guillaume Francois Mouton te Boulogne (Fr.) (153)

XIIb-2.

Maria Anna Francis van Esch
geb. 1692 (154)
x Hendrik van den Heuvel (155)
kinderen:
1. Joanna, geb. 1721
2. Helena, geb. 1723
3. Joannes, geb. 1726
4. Maria, geb. 1728
5. Caspar, geb. 1729
6. Maria Elisabeth, geb. 1733

XIIb-3. Caspar Francis van Esch
geb. 1695, oved. vóór 1769 te Boulogne (156)
XIIb-4.

Lucia Francis van Esch
geb. 1697 (157)
x Jan Baptist Hemeleer, te Antwerpen
kinderen:
1. Francis

Fr. VI (36)

Maria Catharina Francis van Esch
geb. 1700 (158)
x Francis van den Morsselaar

Fr. VIi (36)

NOTEN
Toelichting:
Voor verwijzing naar de aangehaalde bronnen zijn de volgende afkortingen en
notaties gebruikt:
= Campinia, jaargang (romeins) en bladzijde;
C
DTB = Doop-, trouw- en begraafboeken van de parochies en gemeenten te
Best, Oirschot en Veldhoven, met inventarisnummer;
= Kerkerekeningen van Oirschot en Best 1581 - 1785, met folionummer;
Kr
NA = Notarieel archief, met inventarisnummer en jaar, of aktenummer (J.A.
ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant. 's-Gravenhage
1957);
= Oorkonden c.q. charterverzameling Oirschot: banden met copieën;
0
vermelding: deel, bladzijdenummer en datering;
= Rechterlijk archief Oirschot en Best; inventarisnummer en folio; (De
RA
inventarisnummers zijn voorlopige nummers. Het archief wordt momenteel geïnventariseerd. De inventarisnummers 121-174 betreffen copieën, waardoor a-, b- en c-nummers kunnen voorkomen.)
= Verpondingsregisters; aangegeven met titel, deel en folio.
V
Genoemde verzamelingen en archieven berusten alle in het streekarchief te
Oirschot.
1.

Fr. VIg (36)

2.
3.
4.

Fr. VIh (36)

5.
6.
7.
8.

0 1-20 (1382.02.10); 0 1-26 (1386.02.21); 0 1-53 (1396.05.13); 0 1-115 (1424.01.31);
0 1-117 (1424.07.31).
RA 124b-16, 58.
RA 124b-3, 294, 328, 336; RA 131a-322; RA 141c-161.
0 1-154 (1435.01.10); 0 I-168-a (1438.08.12); 0 1-174 (1439.12.04); RA 122a-38
39; RA 122b-31. 47; RA 123-308; RA 125a-322; RA 141c-160.
0 1-174 (1439.12.04); RA 122a-39; RA 124b-61, 93; RA 125b-633; RA 126b-197.
RA 124b-93.
Zie de noten bij de kinderen (noten 11-24).
RA 123-291; RA 124b-332; RA 130a-523; RA 132b-454; RA 136a-248.

39.

38.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

RA 122-38, 39; RA 122b-13v, 14v, 28, 32, 36, 39, 44; RA 123-passim; RA 124a-1-23,
55v; RA 124b-passim; RA 125a-15,16, 125, 280,309, 324; RA 125b-334, 337, 342,
348, 351, 375, 455, 520, 610, 629; RA 126a-58; RA 126b-146, 251, 252, 271; RA
126c-129, 132, 201, 247; RA 127-251, 309, 458; RA 128-25, 178, 219, 307, 334,
371, 435, 548; RA 129a-18, 106, 137, 154, 173, 264; RA 130a-199, 518; RA 141c-161.
RA 126c-129.
RA 122a-36, 37; RA 123-90. 172; RA 124a-14, 17, 22; RA 124b-138, 351; RA
130a-199.
RA 122a-3, 9; RA 122b-32; RA 124a-17; RA 124b-13, 15, 16, 62; RA 141c-160-163.
RA 122a-9, 28v; RA 123-79; RA 124a-15v, 17, 32, 55; RA 124b-224, 230; RA
125b-469; RA 125a-96; RA 126b-27, 96; RA 126c-271, 348; RA 133b-173, 174; RA
134a-165, 166; RA 140a-179.
RA 124a-17; RA 124b-15, 16.
RA 124a-17; RA 124b-15-17, 197; RA 125a-183; RA 126c-55; RA 130-202.
RA 124b-157; RA 130a-523; RA 132b-455; RA 136a-248.
RA 124a-17; RA 124b-15, 16.
RA 124c-171.
Idem.
RA 127-79.
RA 122a-3.
Idem.
Idem; RA 127-79.
Ibidem.
RA 123-422; RA 124b-102; RA 125a-280; RA 126c-129, 132; RA 127-309; RA
128-548; RA 129b-17, 92, 244, 252, 259, 260, 341; RA 129c-92, 206, 334; RA
130a-36, 73, 392; C XIII, 58.
RA 129b-259, 260.
RA 124b-102, 211; RA 126a-30, 31, 189, 252; RA 126c-17, 274, 331; RA 127-282,
309, 463; RA 128-3, 31, 225, 227, 290, 314, 322, 411, 422, 511, 548; RA 129a-45,
179, 331, 391; RA 129b-92, 211, 252; RA 129c-129, 132, 173.
RA 126a-189; RA 126c-129, 132; RA 127-309; RA 128-501, 548; RA 129b-92.
RA 126a-252, 331; RA 126c-129; RA 127-309, 463; RA 128-548; RA 129b-244,
259; RA 133a-454.
Ra 126c-129, 132; RA 127-309; RA 128-511, 548; RA 129b-244, 259.
RA 126c-132; RA 127-309; RA 129a-391; RA 129b-92, 211, 252; RA 133a-455/2.
RA 123-90; RA 124b-138, 351; RA 126a-1; RA 127-320, 449.
RA 126a-1; C XII, 120.
RA 122a-3v; RA 123-375; RA 124a-14; RA 124b-351.
RA 124b-351.
RA 123-172; RA 124a-17, 21; RA 124b-42, 122, 138, 175, 180, 320, 377; RA 125a-62;
RA 125b-336; RA 126a-1, 247; RA 127-79, 320; RA 130-66; C XII, 120.
RA 127-320.
RA 123-186, 279, 328, 333, 346, 347, 406; RA 124a-1-6, 13-18v, 21, 22, 24, 28,
29, 55; RA 124b-passim; RA 125a-passim; RA 125b-344, 371, 449, 450, 543, 629,
635; RA 126a-passim; RA 126b-passim; RA 126c-passim; RA 127-passim; RA
128-passim; RA 129a-214, 218, 248, 251, 276, 308, 346, 364; RA 129b-13, 25, 126,

19.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.

56.

151, 190, 220; RA 130a-55, 60, 199, 200, 202, 217, 523, 524; RA 136a-248; RA
137a-297; C XII, 65, 159; C XIII, 55, 133 en 140.
RA 124a-5; RA 124b-55, 359; RA 126a-86, 305; RA 127-254; RA 128-548; RA
129a-76; RA 129b-151; RA 134d-48.
RA 134a-24, 25.
RA 134a-76, 77.
RA 124a-5; RA 124b-55; RA 126c-240, 241; RA 127-118, 254, 449; RA 129d-151;
RA 131a-43, 317, 322; RA 132a-81, 82; RA 132b-321, 454; RA 133a-213; RA
136a-267; RA 136b-192, 372; RA 137a-297; RA 137b-162; RA 140a-164v, 168.
RA 135a-55.
RA 124b-55; RA 126c-102, 130, 275; RA 127-100, 199, 244, 254, 303, 326, 350,
367; RA 128-passim; RA 129a-passim; RA 129b-passim; RA 130a-52, 222, 263,
479; RA 131a-10, 43, 317, 322; RA 131b-1, 70, 71, 365-367; RA 132a-8, 9, 81,
82, 257; RA 132b-89, 90, 321, 454; RA 133b-1; RA 134a-187; RA 134b-115; RA
135a-315; RA 135b-1, 125, 126, 170; RA 136a-43, 217, 267, 427; RA 136b-192,
372; RA 137a-1, 209, 297; RA 137b-120, 162, 229, 353, 360; RA 137c-93, 94, 111,
157; RA 138a-78-81, 198; RA 141-162; NA 5051.
RA 126-26, 27; RA 128-148, 149, 354, 355, 452, 480, 548; RA 129a-93, 110; RA
129b-43; RA 131b-70, 71; RA 136a-427.
RA 136a-43; RA 138a-198.
Ra 131b-365, 367; RA 132a-8, 9; RA 138a-79, 198, 422.
Ra 135a-315; RA 135b-125, 126; RA 137c-111; RA 138a-45, 94, 344.
RA 124b-55.
RA 124b-55; RA 127-234; RA 129b-151; RA 131a-43, 317, 322; RA 132b-321, 454;
RA 136b-372; RA 137b-162; RA 139b-231; RA 140a-164v, 168.
RA 127-254, 395; RA 128-61, 535; RA 129a-211, 312, 335; RA 129b-151, 167, 251,
266; RA 130a-143, 144; RA 131a-43, 317, 322; RA 132a-81, 82; RA 132b-321, 454;
RA 134a-24; RA 134d-48; RA 135a-55; RA 135b-192; RA 136a-101-103, 267, 340;
RA 136b-192, 343, 372; RA 137a-297; RA 137b-162; RA 138a-61, 88, 89, 349, 422;
RA 138b-150; RA 139a-24v; RA 141a-162.
RA 128-535; RA 130a-143, 144; RA 136a-101-103; RA 136b-343; RA 139a-24v.
RA 136a-79, 101-103; RA 138b-150.
RA 127-254.
RA 136a-43; RA 137b-353, 360; RA 137c-93, 111, 157, 238; RA 138a-83, 84, 198,
222, 350, 440; RA 138b-291, 307; RA 138c-123-130; RA 139a-88; RA 139c-304,
320, 321; RA 140a-164. 165v, 168, 168v, 178, 180v; RA 140b-117, 224, 230, 380,
392, 393, 416; RA 141a-56, 70v, 90, 95v, 131, 194; RA 141b-249, 256, 364v, 365;
RA 141c-248, 413/48, 436/84, 452/425, 457/135, 570/337, 535; RA 139d-416, 436,
438, 513, 539v, 546; RA 140a-42v, 129v; RA 142a-1, 43/75, 39v/68, 51v/91,
177/304; RA 142c-144; RA 143a-188, 197, 225; RA 143b-253v, 256v, 259v, 274,
282, 302, 310, 322, 402; RA 143c-436, 457, 467; RA 144a-10, 49v, 50, 55, 108,
109v, 136, 155; RA 144b-208v, 234v; RA 144c-386, 477; RA 146c-8, 54; RA 147a-79,
82, 299; RA 148a-5; RA 148b-30, 130; RA 148c-89; RA 148d-33; RA 150-48; NA
5030; NA 5031; Kr 1582-3; 1583-3v; 1584-4v-5; 1585-5v-6v; 1586-7v; 1587-8, 73;
1590-11, 80; 1594-15.
RA 138-441, 442.

40.

41.

57.
58.

RA 137a-209.
RA 137b-353; RA 137c-93, 111; RA 138a-198, 344, 349; RA 138b-45, 130, 336;
RA 139d-513; RA 140a-164v, 168; RA 140b-285v, 286; NA 5030-1566; Kr 1587-3.
59.
RA 133a-213; RA 137c-93; RA 138a-198, 349; RA 138b-336; RA 139d-513; RA
140a-164v, 168; RA 140b-286.
60.
RA 147a-177.
61.
Idem.
62.
RA 138a-198, 349; RA 138c-45; RA 139d-513; RA 140a-164v, 16 8.
63.
RA 140a-261, 285v; RA 144c-161v.
64.
RA 137c-93; RA 138a-198, 349; RA 138b-336; RA 139a-105v, 107, 131; RA
139b-238v. 252; RA 139d-422, 513, 532v; RA 140a-82, 164v, 168v, 196v, 198; RA
140b-230, 242v, 291-292v; RA 141a-100v; RA 142a-80v/133; RA 144a-109, 155,
161v; RA 144c-510v; RA 146b-211, 246, 263; RA 147a-91; NA 5 030; DTB 101.
65.
DTB 101; 103; RA 147a-91; RA 147c-22; RA 149c-16, 94; RA 1 62-386.
66.
RA 137c-93; RA 138a-198, 349; RA 138c-45; RA 139d-513, 539v; RA 140a-164v-168;
RA 140b-276v, 286; RA 149c-16v.
67. Als noot 66 en RA 140a-178; RA 140b-376v, 378.
68.
RA 147a-177.
69.
RA 137c-93, 94; RA 139a-349; Kr 1621-22.
70.
RA 135b-173, 192, 193; RA 136a-341, 369; RA 136b-257, 343; RA 137a-279, 297;
RA 138a-321; RA 138c-123, 130; RA 139a-24v; RA 139d-513; RA 140a-164; NA
5030-1566.
71.
RA 138c-123; RA 139a-24v; RA 140a-164.
72. RA 134d-88, 89; RA 135d-173, 192; RA 136a-341, 369; RA 136b-257, 258, 343;
RA 137a-279; RA 138a-88, 89; RA 138c-123, 130; RA 139a-24, 72.
73.
RA 136a-357; RA 138a-321.
74. RA 137a-279; RA 139a-131; RA 139d-422, 513.
75.
RA 137a-279; RA 138a-88, 89.
76.
Idem.
77. RA 137a-279.
78.
RA 137a-279.
79. RA 137a-279.
80. RA 137a-279.
81.
RA 135b-192; RA 136a-101, 103, 341; RA 136b-257, 343; RA 137a-297; RA
138a-321; RA 138c-123, 130; RA 139a-24v; RA 139d-513; RA 140a-164v; RA
141c-248; RA 148b-124.
82.
RA 135b-192, 193; RA 136a-341; RA 136b-205, 257, 258, 343; RA 137a-297; RA
138a-88, 321; RA 138c-123, 130; RA 139a-24v, 131; RA 139d-513; RA 140a-164v;
RA 141a-95v, 162; NA 5030-1566.
83.
DTB 102; RA 151-280; RA 153-449, 456; RA 156-144; RA 164-439; RA 166-252,
494; RA 167-342, 347; NA 5031.
84. DTB 101; 102; 112; RA 143b-322/4; RA 144a-109; RA 146b-258, 336, 337; RA
146c-64, 134, 174, 181; RA 147a-81, 146, 147, 299; RA 147b-passim; RA 147cpassim; RA 148a-25, 93, 115, 148; RA 148b-30, 34, 80, 145; RA 148c-36, 51; RA
148d-77, 120, 189; RA 149a-92/43, 92/ 52, 136; RA 149b-passim; RA 150a-40, 158;
RA 150b-100 en los inliggende stukken; RA 151-114, 243; RA 152-280; RA 152-280;
RA 153-81, 426, 449, 456v, RA 155-380; RA 156-444; RA 157-108, 109, 218, 223,

81

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

225; RA 159-260, 284; RA 162-117; RA 164-400; RA 168-166; NA 5044; Kr 1609-23;
1617-30; 1635-34v; 1641-69v.
DTB 001; 101; 102; RA 162-117, 241; RA 163-182, 348; RA 166-255, 412, 521;
RA 167-35, 324, 356; RA 271-50, 54, 196; RA 173-508; NA 5066-100; NA 5058-27;
NA 5103-1560, 1562; NA 5104; NA 5109-54; NA 5129-7, 64; NA 5130-2; NA
5134-39; NA 5136-5, 6; NA 5139-41, 57; NA 5140-36; V Kerkhof 1-85.
RA 146-174; RA 152-280; RA 153-456v; RA 156-444.
RA 166-400.
RA 167-347, 356.
DTB 101; RA 149b-146, 149; RA 153-449, 456; RA 156-444; RA 157-223, 237.
DTB 101; 102; RA 144-109v; RA 144b-317; RA 144c-516; RA 148d-166; RA
153-1628; RA 166-400; RA 167-35; NA 5036-1594; NA 5038-1608; NA 5136-6; Kr
1595-15v-17v.
RA 144-109v; RA 153-149, 456; RA 157-223.
RA 166-400; RA 169-271; RA 171-141; NA 5036-1594; NA 5103-1663; NA 5136-72;
NA 5139-59.
DTB 101; RA 147c-227; RA 149a-129; RA 150a-23, 28; RA 151-243; RA 152-280;
RA 157-343; RA 166-252; RA 167-347; RA 168-166.
RA 153-456v.
RA 151-280; RA 153-156v; NA 5031-1584.
RA 153-1628; RA 166-400.
RA 166-456; RA 167-347; RA 173-290; RA 651-442.
RA 173-290; NA 5093-47.
RA 173-290; NA 5132-5.
RA 153-1628; RA 154-343; RA 160-280.
DTB 101; 102; RA 146a-13, 77, 213, 217; RA 146b-211, 246, 249; RA 146c-12;
RA 147a-91, 177, 233; RA 147b-22, 89; RA 147c-147, 284, 310, 403; RA 148a-68;
RA 148b-145; RA 149a-67, 92/5; RA 149b-39, 90; RA 149c-129v5, 129v45, 129v109;
RA 150a-3, 22, 23, 59, 81, 185; RA 150b-109; RA 151-389, 436; NA 5040-1616,
1617; NA 5042; NA 5043-1620; Kr 1628-61v.
DTB 101.
RA 150b-109; RA 153-389, 436.
DTB 102, 112.
RA 147a-91; RA 158-322.
RA 144a-68; RA 144b-211; RA 146a-1, 217; RA 146b-246; RA 147a-177; RA
147c-312; RA 149a-67; NA 5040-1617.
RA 158-322; RA 162-386.
RA 139d-513; RA 140a-164; RA 141a-94, 162.
RA 139d-513; RA 141a-94, 162.
RA 146c-96.
Als noot 109.
DTB 112; RA 136-444; RA 159-284; RA 166-252, 255, 258, 400, 491, 494, 497,
521; RA 167-324, 342; RA 168-3, 166; RA 169-259; RA 171-196, 197; RA 173-508;
NA 5044-1622; NA 5109-54; NA 5136-6, 72; NA 5139-57.
DTB 102; 122; RA 163-267; RA 164-439; RA 165-295, 309; RA 166-252, 400, 423,
500, 521; RA 167-324; RA 168-73, 186; RA 171-196, 197; NA 5060-1654; NA

42.

114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.

124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.

5064-39; NA 5069-44v; NA 5075-140; NA 5087-1670; NA 5089-1671; NA 5092-16,
17, 122, 1649; NA 5105-1668; NA 5106-29; NA 5122-17; NA 5131-20; NA 5133-1;
NA 5132-6, 54; NA 5136-68; NA 5138-98; NA 5139-57; Kr 1640-48; 1642-45, 48;
1643-53; V Kerkhof I-87v; C III, 214.
RA 170-696, 712; NA 5066-10v; NA 5069-17; NA 5096-41; NA 5103-1659; NA
5132-33; Kr 1643-47, 60v; 1645-50; 1646-60.
DTB 102; RA 168-186.
RA 168-186; NA 5089-1671; NA 5132-6; NA 5140-2.
DTB 103, 104; 117; 119; RA 164-439; RA 166-252, 400, 497, 501, 519-521; RA
167-324, 342, 416; RA 168-3; RA 169-259; RA 170-469; RA 171-196, 197; RA
174-300; NA 5060; NA 5064-39; NA 5065-5v; NA 5067-70; NA 5069-120, 191; NA
5073-63; NA 5101-5102; NA 5103-1663; NA 5104-1661; NA 5105-1669; NA
5111-26v; NA 5116-55; NA 5117-29; NA 5119-79; NA 5122-17; NA 5129-7; NA
5130-2, 20; NA 5132-5, 6, 33; NA 5133-1, 18v; NA 3134-38, 39; NA 3135-209, 210;
NA 5136-6, 22, 31, 39, 63, 72; NA 5138-21, 88; NA 5139-3, 51, 96; NA 5140-7,
75; NA 5140a-18, 31; NA 5149-1667; NA 5154-167; NA 5156-174; NA 5159-130,
137, 138; Kr 1637-14.
DTB 103, 119; NA 5159-124, 125; NA 5176-1678.
DTB 103; 117.
Idem.
DTB 117.
DTB 104, 117.
DTB 102-107; 112; RA 164-439; RA 165-295; RA 166-252, 400, 521; RA 167-324;
RA 171-52, 197; RA 172-98; NA 5066-10v; NA 5069-120; NA 5086-1675; NA
5102-1656; NA 5103-1660, 1662; NA 5104-1666; NA 5133-42; NA 5135-210; NA
5140-36; NA 5140a-2; NA 5159-121; NA 5176-1679; NA 5177-1683; V Kerkhof
1-85a, 85c; C VI, 91.
DTB 102; RA 164-439; RA 166-252, 259, 400, 521; RA 167-324; RA 171-196, 197;
NA 5139-57; NA 5140-2; Momboirrekeningen Oirschot 1646.
DTB 102.
DTB 102-103, 105, 113, 152; RA 164-439; RA 166-252, 400, 499, 519, 521; RA
167-324, 347; RA 168-73, 166; RA 171-50-54, 196, 197; NA 5091-1662; NA 5093-59,
62, 76; NA 5094-1647; NA 5102-1658; NA 5103-1662; NA 5104-1664; NA 5108-45;
NA 5135-2; NA 5136-5; NA 5138-27; NA 5139-41; NA 5140-36; NA 5133-42, 61;
NA 5156-217; NA 1568-1677; NA 5174-1693; NA 5176-1678; Kr 1658-57; 1660-57v;
1661-57v; V Kerkhof I-88v.
DTB 103.
DTB 102; 103; RA 164-439; RA 166-252, 400, 521; RA 167-324, 520; RA 171-196,
197; RA 172-89, 98; NA 5104-1666; NA 5129-7; NA 5132-5; NA 5136-1663; NA
5139-57; NA 5159-118-121, 130, 137, 138.
DTB 112.
DTB 112; Kr 1635-14v.
RA 149b-155; RA 156-444; RA 166-400, 456, 499, 504, 517; RA 167-347; RA 168-73.
RA 166-492, 494, 517; RA 167-342.

43.
133.
134.
135.

136.
137.
138.

139.

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

RA 146c-98; RA 147a-217, 224, 234, 287; RA 147b-53; RA 147c-403; RA 149b-90;
RA 149c-129v/109; RA 151-389; NA 5040-1616, 1617; Momberrekeningen Oirschot
1627.
RA 151-389.
DTB 102; 113; 152; RA 168-186; NA 5071-15; NA 5072-11; NA 5073-37v; NA
5080-1670; NA 5084-1667, 112, 124; NA 5087-1670; NA 5089-1671; NA 5103-1662;
NA 5104-1664; NA 5105-1668; NA 5117-26, 105; NA 5120-55; NA 5122-17; NA
5129-7; NA 5132-6; NA 5134-13; NA 5137-54; NA 5138-98; NA 5140-7, 36; NA
5140a-2, 9, 14; NA 5148-1666; NA 5149-1667; NA 5152-1671; NA 5155-151; NA
5156-39; NA 5176-1678; V Kerkhof I-87v.
DTB 104-106; NA 5126-53; NA 5156-39; NA 5176-1678, 1679, 1680; Kr 1708-5,
8v, 92.
DTB 104; 106.
DTB 102; 104; 113; 153; RA 168-186; NA 5073-37v; NA 5086-1676; NA 5089-1671;
NA 5122-17; NA 5132-6; NA 5140a-2; NA 5149-1667; NA 5150-1668; NA 5152-1671;
NA 5155-151; NA 5176-1678-1680; V Kerkhof I-87v; 11-88v; 91v-92v; 111-123, 124;
IV-9v.
DTB 103-108; 114; 153; RA 272-1-5; NA 5083-58; NA 5085-1696; NA 5086-1675,
1676; NA 5127-114, 120, 136, 138, 142, 155, 164; NA 5128-1704; NA 5159-66; NA
5162-62, 70, 128, 154; NA 5163-1712; NA 5164-1706, 1711, 1712; NA 5165-1681;
NA 5166-1684; NA 5167-1690, 1692, 1693, 1696; NA 5168-1701, 1703, 1706; NA
5169-1706; NA 5170-1713; NA 5174-41, 47, 1693-1695; NA 5175-1697; NA
5176-1678, 1680-1682, 1690, 1693; NA 5177-1678, 1683, 1684, 1694, 1695; NA
5184-1727, 1728, 1735; Kr 1687-51; Kr 1690-40; Kr 1694-38, 73; Kr 1698-1, 2, 11,
12, 29, 42-44v, 60, 61v; Kr 1700-28; Kr 1705-35; Kr 1708-59; Kr 1710-36v; Kr
1711-149v; Kr 1715-58, 145; Kr 1720-113; Kr 1721-155v; Kr 1725-46v; Kr 1731-11;
V Kerkhof I-89a; 11-74; V Hedel 1-47; II-1.
DTB 105.
Idem.
DTB 105; 108; 109; RA 272-1-6; NA 5162-28-30, 35, 41, 48, 70, 78, 158; NA
5171-1720, 1722, 1723; NA 5127-1729, 1730, 1733, 1734; NA 5184-1728, 1733-1735;
NA 5185-1742; NA 5187-1747; V Kerkhof 11-63v; 111-87, 126; IV-59.
DTB 105.
DTB 106.
Idem.
DTB 106; 108; 109; RA 272-1-5; V Hedel II-1; 111-2; IV-2; V-2; V Kerkhof 111-126;
IV-59, 60, 91; V-61.
DTB 106.
DTB 107; 114; 154; NA 5162-142; NA 5163-1712; NA 5181-1734; NA 5184-1734;
NA 5185-1737; NA 5187-1747.
DTB 106; 154; NA 5164-1704, 1706-1709; V Kerkhof 11-88v, 91v-92v.
DTB 108; NA 5190-1777, 1779; V Kerkhof IV-90.
DTB 106; NA 5190-1777; V Kerkhof 111-123, 124.
DTB 105; 114; 162; RA 272-1-5; V Kerkhof 11-62, 63v; 111-121; IV-60, 91.
NA 5189-1769.
DTB 105; 114; RA 272-1-5; NA 5187-1749.

44.
155. RA 272-1-5; RA 274-297; V Kerkhof 11-80; 111-106; IV-60.
156. DTB 106; 108; RA 272,1-5; NA 5189-1769; Kr 1711-146; V Kerkhof 11-63; 111-126;
1V-91.
157. DTB 106; RA 272-1-5; V Kerkhof 11-63; 111-87v; 1V-152; V-146.
158. DTB 106; 109; 114; 152; RA 272-1-5; V Kerkhof 11-66; 111-88, 126; 1V-60.

* * * * OPROEP

***

Zoals reeds uit eerdere publicaties in de Campinia blijkt, heeft wijlen de heer
A.13. van Croonenburg uit Rotterdam zeer veel onderzoek verricht naar het
geslacht van Croonenburg. Helaas ontbrak hem de tijd ook het Rechterlijk Archief van Oirschot in dit onderzoek te betrekken. Na zijn overlijden heb ik namelijk ontdekt dat daarin vele interessante gegevens over die familie staan
vermeld. Dankzij die gegevens heb ik de stamreeks kunnen uitbreiden van Johannes Paulus van Croonenborgh die op 22 januari 1702 te Oirschot trouwt met
Maria Johannes Houbraken, naar Joost Michiel Peterszoon van Croonenborgh
gehuwd met Lisbet Paul Henricus Schoenmakers. Dit echtpaar wordt omstreeks
1500-1525 in het Rechterlijk Archief vermeld.
Rondom dit echtpaar en diverse andere personen heb ik nog veel andere gegevens, allemaal stukjes van een puzzel die nog net niet in elkaar blijken te passen.
Ik wil daarom graag de lezers van Campinia bij mijn onderzoek betrekken.
Misschien heeft iemand van U ook enkele "puzzelstukjes" die in combinatie
met mijn gegevens een geheel kunnen vormen.
Enkele van deze gegevens zijn:
— Joost Michiel Peterss, gehuwd met Lisbeth Pauli Henrici
Bron: R 129B 1524 Oirschot folio 274-275
— Peter Matheus van Cronenborch, gehuwd met Sweenen Bartolomeus
van de Nonnenhuijs
Bron: R 128 1508 Oirschot folio 50
— Matheus en Marcelis, kinderen van Matheus Geleijns van Croonenborch
anders genaamd van Zittard
Bron: Bossche Protocollen van Den Bosch tussen 1435 en 1490
— Henrica van Cronenborch, gehuwd met Willem Lodewijcks van Hersel.
Deze Henrica behoort toe aan de adelijke tak van Croonenborch uit het
land van Altena en Heusden. Henrica krijgt in Oirschot drie kinderen,
namelijk Maria, Johanna en Elisabeth.
Voor reacties kunt u contact opnemen met J.M. Meulenbroeks,
De. Boontuijn 11, 5674 TE Nuenen, tel.: 040 - 836403.
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KEMPISCHE CURIOSA 6
PARTICULIERE JAARKEUREN
door J. Uiten
Een vraag van professor Verpalen naar de betekenis van 'particuliere jaarkeuren' was aanleiding tot dit onderzoek.
In de Veldhovense dingrol van midden achttiende eeuw worden bij het jaargeding 'particuliere keuren' vermeld zonder nadere aanduiding omtrent de inhoud
daarvan.
Voor de duidelijkheid eerst iets over het jaargeding. Bij de schepenbank van
Veldhoven-Zeelst-Blaarthem werd het jaargeding gehouden in januari-februari
op drie gelijke weekdagen met een interval van veertien dagen. Zo in 1759 op
de donderdagen 11 en 25 januari en 8 februari en in 1760 op de donderdagen
17 en 31 januari en 14 februari. In principe moest op het jaargeding elk gezinshoofd verschijnen, want een jaargeding was niet enkel een rechterlijk maar ook
een bestuurlijk gebeuren, een soort volksvergadering. Er konden klachten worden ingediend en voorstellen gedaan ter verbetering. Deze konden op de eerste
zittingen worden besproken, maar er werden vermoedelijk pas op de derde zitting beslissingen genomen. Dan werden de jaarkeuren vastgesteld, die tegen Pasen werden afgekondigd. Deze jaarkeuren waren een soort politionele
verordeningen, die slechts voor één jaar golden. In feite werden echter elk jaar
practisch dezelfde verordeningen gemaakt en afgekondigd. We vinden in jaarkeurboeken dan ook per jaar de aantekening, dat de voorgaande bepalingen opnieuw zijn afgekondigd. Een enkele maal werd een nieuwe jaarkeur toegevoegd
en een zeldzame keer werd een vroegere verordening geschrapt of gewijzigd.
De verplichte aanwezigheid van alle gezinshoofden schijnt beperkt geweest te
zijn tot het derde jaargeding. Alleen daar worden in de Veldhovense rol de aanwezigen genoemd. Uit de opsomming blijkt overigens duidelijk, dat de verplichting van aanwezigheid niet werd gepractiseerd of genrgeerd. Behalve de regenten
en functionarissen staan er in de regel niet meer dan 10 à 15 personen als aanwezig te boek. Uit de aantekening, dat voor hen allen of voor de meesten van hen
een particuliere jaarkeur werd vastgesteld, moeten we wel concluderen, dat op
het jaargeding enkel personen verschenen, die een bepaald privé-belang hadden
te behartigen. Omtrent de inhoud van dat privé-belang zwijgt de dingrol van
de achttiende eeuw echter.
Ruim een eeuw teruggaand, vonden we een verheldering. Uit de aantekening
in de dingrol van 1652 bij het derde jaargeding op aswoensdag 14 februari kunnen we de volgende reconstructie maken.

' I )c heer officier oft stadthouder' heeft zich beklaagd, dat over meerdere percelen van hemzelf en anderen wordt gelopen, 'gevaeren' en met vee gedreven door
personen, die daar geen recht van weg hebben. Hij verzoekt daarom aan de schepenen, dat hij 'sal moegen stellen eenen jaercuer naer auder gewoente, dat niemant over dieselve erve sal gaen, staen, vaeren oft drijven etc.', tenzij degenen,
die daarover recht van weg hebben. 'Naer maenisse des officiers' staan de schepenen toe, om op de genoemde gronden 'te stellen eenen jaerkeur van 4 oude
%gilden', die zij executabel verklaren. Nu waren 'oude sgilden' al lang geen gangbare munt meer. Zij waren dat geweest in de veertiende eeuw. Het zal dus inderdaad een zeer oude gewoonte zijn geweest, om dergelijke 'particuliere jaarkeuren'
I e 'stellen', aangezien er een in oude munt geformuleerde 'peene' op gesteld wordt.
Ook in de daarop volgende jaren zien we, dat er op verzoek van de officier,
regenten, functionarissen en nog enkele andere personen een 'particuliere jaarkeur' van 4 oude schilden gesteld wordt op het onbevoegd passeren over hun
gronden.
Wat in een 'particuliere jaarkeur' verboden wordt op een bepaalde 'peene', kunnen we het best vergelijken met het huidige kort geding, waarin op verzoek van
de ene partij aan de andere verboden wordt een bepaalde handeling te stellen
op straffe van het betalen van een vastgestelde dwangsom.
Bron: Dingrol van de schepenbank van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem.
Rechterlijk archief van Veldhoven vrl. inv. nrs. 2, fol. 201 en nr. 5,
fol. 84vo, 89V 0 en 103.
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IV. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
door C. Scholten
61. "DE TROMPENHOEVE", Straten 10 (sectie M 481 m)
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft dit
perceel als volgt:
Boerderij van het Noord-Brabantse langgeveltype, gedeeltelijk bedekt met stroo.
Aan de voorzijde venster met roedenverdeling. Haaks hierop met stroo bedekte
veldschuur en met stroo bedekte varkensschuur.
(K.B.nr. 14 van 14.02.1972)
De verpondingsregisters van de herdgang Straten vermelden als eigenaars respectievelijk bewoners de volgende personen:
A. HESTER SEGERS, WED. JASPER VAN ESCH, (Jaspar overl.
22.05.1635) en de kinderen:
ALLEGONDA EN DIRK VAN DOOREN.
"huijs en aenstede metten haagacker"
grootte: 5 lopen; aanslag 4g. 18st. 12p.
(verpondingsboek I, fol. 64)

Straten 10
foto's: P. Stawinski, Streekarchief Zuidoost Brabant, 1987

B.

ALEGUNDA VAN DOOREN (overl. 27.02.1708), WED. JASPAR JAN
VAN ESCH (Jaspar overl. 29.09.1674)
en DIRK VAN DOOREN, geh. met JENNEKEN VAN ESCH.
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek II, fol. 66)

C.

JASPARINA VAN ESCH (overl. 03.04.1739), WED.
JACOBUS DU TROMP (overl. 02.11.1711)
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek II, fol. 66)

D. JASPAR DU TROMP EN MARIA ANNA DU TROMP (I)
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek II, fol. 66; III, fol. 87)

1712

1741

50.
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JASPAR DU TROMP
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek IV, fol. 67)
JOHANNES HENDRIKUS DU TROMP, (overl. 08.12.1778)
rooms pastoor te Wijk bij Duurstede.
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek IV, fol. 67)

1771

G. FRANCIS DECKERS, geh. met JACOBA PETRONELLA
DU TROMP
HENDRICUS JOSEPHUS VAN DOOREN, geh. met
FRANCISCA DU TROMP
CHRISTIAAN ANTONIS VAN VELSEN, geh. met
MARIA ANNA DU TROMP (II)
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek IV, fol. 67)

1779

1-1. FRANCIS DECKERS, BIJ DELING 04.08.1783
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek IV, fol. 67; V. fol. 64; VI, fol. 59)

1783

In de erfdeling tussen de erfgenamen, wijlen Maria Anna du Tromp (I)
(overl. 23.09.1783) wordt deze hoeve als volgt omschreven:
lot I.
"huijs, hof, schuur, stallen, dries en hoogakker, genaamt in de wandeling
"DE TROMPENHOEF" thans bewoont door: Jan Poulusse de Weert,
groot omtrent 5 lopen gelegen onder de haartgang van Straaten."
(oud rechterlijk archief Oirschot, inv.nr. 276, fol. 399v).

Straten 10
foto's: P. Stawinski, Streekarchief Zuidoost Brabant, 1987

I. MARIA ANNA DU TROMP (II), WED. CHRISTIAEN
ANTONIUS VAN VELSEN voor de ene helft
JACOBUS, JAN, EN MARIA CATHARINA VAN DOOREN
voor de andere helft.
omschrijving, grootte en aanslag als onder A.
(verpondingsboek VI, fol. 59)

1806

J.1. MARIA CATHARINA VAN DOOREN
"huijs en aenstede"
grootte: 5 lopen
aanslag: 4g. 18st. 12p.
(verpondingsboek VI, fol. 59)

1808

52.

53.
De kadastrale leggers geven de volgende eigenaren:
1832
1.2. MARIA CATHARINA VAN DOOREN, te Rotterdam
2
R
60
E
grootte:
sectie D 666: opgaansel later hakhout
grootte: 1 B.33 R.60 E
D 667: wei en bouwland
17 R.60 E
grootte:
D 668: tuin
19 R.20 E
grootte:
D 669: huis, schuur en erf
grootte: 63 R.20 E
D 670: bouwland later weiland
1896 verkoop.
(artikel 124, volgnrs. 49, 50, 51, 52, 53)

STRAAT

HEEZEN
Gemeente Oirschot
sectie D — De Natel
-- De Heezen -de gearceerde percelen
behoren bij de;
" Trompenhoeve "
sectie D 666 hakhout
sectie D 667 kippenhok
bouw en weiland
sectie D 668 tuin
sectie D 669 huis,schuu
erf en bijgebouwen
sectie D 670 varkensho'
en bouwland
sectie D 702 bouwland I
'e D 703 bouwland i

K. BARON JOHN. TURING FERRIER, kamerheer van de
koning van Wurttenberg (overleden te Oirschot 13.08.1902)
HEER VAN OIRSCHOT 1892 t/m 1902.

1896

I.. ANNA WALDBURGA JONAS ADRIANA HERMINA
FIDES TURING FERRIER
omschrijving, grootte als onder J.2.
1906 verkoop.
(artikel 3654, volgnrs. 17, 18, 19, 20, 21)

1902

M. JOHANNES DE WERT, landbouwer (overl. 13.01.1935)
omschrijving en grootte als onder J.2.
(artikel 4029, volgnrs. 5, 6, 7, 8, 9)

1906

N. JOHANNA HABRAKEN WED. JOHANNES DE WERDT
en haar 5 kinderen elk voor 1/14
haar kleinkinderen elk voor 1/56.
1952 scheiding.
omschrijving en grootte als onder J.2.
(artikel 4029, volgnrs. 5, 6, 7, 8, 9)

1935

1952
0. ADRIANUS JOHANNES VAN DIJK, landbouwer
(geh. met Lamberdina de Werdt)
omschrijving en grootte als onder J.2.
1962 stichting, verandering van omschrijving sectie D 669
de nieuwe omschrijving is als volgt:
sectie D 669: huis, schuur, erf en bijgebouwen, grootte: 19 A.20 CA.
(artikel 6553, volgnrs. 1, 2, 3, 4, 5)
1966 verkoop

54.
P. JOHANNES PETRUS THEODORUS VAN DIJK
1966
CORNELIA JOHANNA THEODORA VAN DIJK
PETRUS JOHANNES MARIA VAN DIJK
JOHANNA CORNELIA MARIA VAN DIJK
THEODORUS JOHANNES MARIA VAN DIJK
sectie D 666: hakhout
2 A. 60 CA.
D 667: kippenhok, bouw en weiland
1 B.33 A. 60 CA.
D 668: tuin
17 A. 60 CA.
D 670: kippenhok en bouwland
63 A. 20 CA.
D 669: huis, schuur, erf en bijgebouwen
19 A. 20 CA.
1966 scheiding (artikel 7984, volgnrs. 1, 2, 3, 4, 14)

Q. PETRUS JOHANNES MARIA VAN DIJK, landbouwer

omschrijving en grootte als onder P.
1967 stichting en verandering van de omschrijving sectie D 670
de nieuwe omschrijving is als volgt:
sectie D 670: varkenshok en bouwland
63 A. 20 CA.
1972 D 670: kippenhok en varkenshok
63 A. 20 CA.
(artikel 7985, volgnrs. 1, 2, 3, 4, 14, 18, 19)

1966

BIDPRENTJES ALS GENEALOGISCH HULPMIDDEL
I en van de eerste dingen, die een beginnend genealoog gaat doen, voor hij naar
een archief stapt, is het raadplegen van zijn familiepapieren, die de basis vormen voor het onderzoek.
Rij katholieke families stuit men dan zeker op een aantal bidprentjes, naast het
rouwboekje dikwijls de enige papieren in het familie-archief.
Als zelfs de bidprentjes ontbreken, staat voor u de collectie van pater Dominicus de Jong in de Achelse Kluis ter beschikking.
Deze verzameling bevat zo'n 700.000 bidprentjes en 50.000 rouwbrieven, een
leer rijke bron, waarin vrijwel geen enkele familie ontbreekt.
Twee dagen per week, op maandag en woensdag, bent u welkom.
'I'clefonisch een afspraak maken is wel geboden, eveneens op bovengenoemde
dagen tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 17.00 uur.
Telefoon: België: 011 - 641078 of
Nederland: 04908 - 275.
U kunt ook schrijven voor een afspraak.
Adres in België: Achelse Kluis, De Kluis 1, Achel (Hamont)
Adres in Nederland: Achelse Kluis, Abdyweg 50, Borkel en Schaft
(gem. Valkenswaard)
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V.

OIRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN
A. ZOENEN WEGENS DOODSLAG nrs. 112 - 115
door J. Lijten
m.m.v. L. v.d. Mierden voor de transscripties

In deze laatste vier zoen-accoorden zien we weer een grote variatie in schuld en
constateren we tevens, dat ons huidige begrip van 'schuld' niet altijd helemaal
overeenstemt met het toenmalige. Dit was ons overigens al eerder duidelijk geworden. Ook stellen uit andere bron traceerbare feiten ons voor een raadsel in
de gesloten accoorden. Dit raadsel lijkt ons oplosbaar door de Oirschotse mentaliteit te zetten tegen het licht van de zeer uitzonderlijke politieke omstandigheden.
Zo is in de loop der jaren, die deze publicatie gevraagd heeft, enige helderheid
gekomen in de aard en denkwijze der Oirschotse bevolking van de vijftiende tot
de zeventiende eeuw. Tegen deze achtergronden zullen wij in enige volgende afleveringen trachten enige lijnen te trekken betreffende de ontwikkeling van de
zoenprocedure in de Oirschotse gemeenschap van die eeuwen, nadat wij eerst
getracht hebben de zoenprocedure als zodanig te doorvorsen in haar achtergronden en ontstaanswijze.

nr. 112
ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP PETER GYSBERTS
HOPPENBROUWERS
Oirschots schepenprotocol van 1637, blz. 77 - 80.
SAMENVATTING:
Slachtoffer: Peter zoon van Gysbert Hoppenbrouwers
Dader:
Luycas zoon van Jan Dirckszoon Huyskens
Zoencommissie: 'bij tusschenspreecken van goede mannen'.

1637 maart 2

Inhoud van het accoord
A. Verzoening
Aan het begin van de overeenkomst wordt gezegd, dat de familie van het
slachtoffer de dader vergeven heeft. Aan het einde wordt dit herhaald en
beloven beide partijen zich aan het accoord te zullen houden.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 12 Carolusgulden aan de jongste broer van het slachtoffer
b. kosten: kosten van de uitvaart: 23 gulden
kosten van begrafenis en kerkerechten: 24 gulden
dokterskosten (zie commentaar)
2. geestelijke genoegdoening
a. 30 zielmissen 'terstont'
e. een spynde van 1 mud rogge 'terstond te laeten backen'
f. 'ten behoeve van de capelle van Onse Lieve Vrouwe aen den heyligen
Eyck ende ten behoeve van den altaire van Sint Catharina in der parochiekercke van Sinte Peter .... elck vijff gulden eens'
3. schulderkenning
b. wijken: verbanning voor altijd uit Spoordonk
wijken op alle wegen 'soo verre het mogelyck is'
AFWIKKELING
Hierover is niets gevonden.
COMMENTAAR
De toedracht van de vechtpartij, waarbij dit slachtoffer viel, is ons bekend uit
een verklaring, die daags na het sluiten van het accoord werd vastgelegd op ver' Loek van de moeder van de dader.') Twee getuigen van middelbare leeftijd verklaren daarbij, dat zij gezien hebben, hoe 'in den verleeden jaer' een complete
veldslag gewoed heeft tussen een groep jongelui van Spoordonk en een groep
van Straten, waarbij 'met stocken en houteren' zo fel werd geslagen, dat die
van Straten 'mosten retireren ofte dye van Spoordonck souden se wel alle omgebracht hebben'. Onder 'dye van Straeten' was ook de dader, Luycas zoon van
Jan Huyskens, die blijkbaar zo in het nauw kwam, dat de getuigen 'vermoeyen,
dat den voorschreven Luycas sijn lijff heeft moeten verweren'. Blijkbaar is Luycas
aangevallen door twee broers, Peter, het slachtoffer en diens broer Aert. Dit
moeten we concluderen uit de akte, die onmiddellijk aansluit bij het zoenaccoord. 2) Daarin belooft Jan Arien Leyten, oom van de dader en een van diens
vertegenwoordigers bij het sluiten van de zoen, aan Aert Fey sr., om hem te
betalen voor zijn medische zorg, besteed aan het slachtoffer en aan diens broer
Aert, die door een steek van de dader verwond was.
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Bij het sluiten van het accoord treden voor de familie van het slachtoffer op
diens moeder, die weduwe was, twee broers, onder wie de verwonde Aert, en
de voogden van de nog minderjarige broers en zusters van het slachtoffer. De
dader wordt vertegenwoordigd door zijn moeder en haar broer, de reeds boven
vermelde oom van de dader, Jan Arien Leyten.
Wat het zoengeld betreft, valt het op, dat dit laag is en alleen betaald moet worden aan de jongste broer van het slachtoffer. Aangaande het geringe bedrag zullen
we aan het einde van deze aflevering een verklaring beproeven. Wat de jongste
broer betreft: wij veronderstellen, dat dit Aert was en dat dit zoengeld aan hem
wordt toegewezen als een soort smartegeld voor zijn verwonding.
Uit de gift aan het 'altaire van Sinte Catharina' rijst het vermoeden, dat het slachtoffer lid was van het betreffende gilde.
De verbanning voor altijd uit Spoordonk houdt in, dat de dader daar nooit mocht
komen wonen en ligt geheel in de gebruikelijke lijn.

AFWIKKELING
Hierover is niets gevonden.

NOTEN
1. Acta scabinorum anni 1637, fol. 132.
2. Oirschots schepenprotocol van 1637, blz. 80.

nr. 113

Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: zie commentaar.
b. kosten: kosten van kerkerechten, doodskist en een
niet gespeton bier 'gedroncken op de begraeffenisse
cificeerd
des overledens"metten yersten'
kosten van het accoord
2. geestelijke genoegdoening
a. 9 gulden voor zielmissen
f. 50 gulden aan de armen, waarvan 5 gulden de facto (zie commentaar)
3. schulderkenning
a. geen dreigementen meer uiten aan het adres van familieleden van het
slachtoffer
b. wijken: verbanning met zijn gezin uit Oirschot voor 7 jaar
wijken 'overall'

1638 april 23

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD 01' DIRCK GOORTS DIRCKS
Oirschots schepenprotocol van 1638, blz. 232 - 234.
SAMENVATTING:
Slachtoffer: Dirck zoon van Goort Dircks
Dader:
Jacob zoon van Thomas van der Vleuten
Zoencommissie niet genoemd.
Inhoud van het accoord
A. Verzoening
Aan het begin van de overeenkomst wordt gezegd, dat de familieleden van
het slachtoffer de dader zullen vergeven, zoals zij hem mits deze vergeven
op de na te noemen voorwaarden. Aan het einde beloven beide partijen zich
aan het accoord te zullen houden en daartegen niet in verzet te komen 'in
rechte offte daerbuyten'.

( 'OMMENTAAR
Reeds uit de formulering van het accoord - wij hebben getracht, dit in de samenvatting enigszins te laten doorklinken - blijkt, dat er een zeer gespannen sfeer
moet hebben geheerst tussen de twee families. Toch wordt er niet gesproken van
enige bemiddeling. Wij veronderstellen, dat het accoord gesloten is onder zeer
sterke aandrang van de schepenbank.
Daags vóór het sluiten van het accoord immers, op 22 april 1638, hadden de
schepenen onder ede een paar getuigen van het gebeurde gehoord, die zij daar3
toe door de vorster hadden doen dagen. ) Uit deze getuigenverklaring kennen
wij de toedracht, terwijl uit een verklaring van daags na het zoen-accoord, gedaan op verzoek van de vrouw van de dader, de achtergrond van de bestaande
vete duidelijk wordt.4)
De achtergrond
Ongeveer vier jaar voordien had er een vechtpartij plaatsgevonden tussen het
slachtoffer in deze zoen, Dirck Goorts Dircks, en een broer van de dader, Henrick Thomaszoon van der Vleuten. Daarbij was Henrick zwaar gewond aan zijn
keel, waarna hij nooit gezond was geweest tot zijn dood elf maanden daarna.
Zijn dood was 'met groote presumptie veroorsaeckt door de voorschreven quetsure'. Dirck had het toebrengen van deze verwonding nooit ontkend, 'soo hy
:ilsdoen oyck swaer gequetst was', maar hij had 'noynt sich met den voorschreven Henrick of syne vryenden versoent'. Jacob koesterde daardoor een wrok
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tegen Dirck en men had hem dikwijls horen zeggen, dat hij het 'dyen schelm,
denoterende den voorschreven Dirck', betaald zou zetten.

I )e cis, dat de dader met zijn gezin voor 7 jaar uit Oirschot moet verdwijnen,
is nogal ingrijpend. Toch was het verwijderen van één der heetgebakerde families wel de oplossing.
heel apart iets is de betaling van 50 gulden. (zie la en 2f). De formulering
I
is enigszins raadselachtig. Deze 50 gulden moeten betaald worden aan de armen,
'naar dan volgt: 'nae believen des delinquants offt wel sal de voorschreven vrouwe
daervan voor haer ende haerder kynden nootdrufft om Godts wille moegen behouden vyffendeveertich gl., behoudelyck dat de resterende vyff gl. metten yersten
stillen moeten gegeven worden aen den soone des overledens, om nae syn believen om Godts wille gegeven te worden'. Wij hebben de indruk, dat de dader
/o arm was, dat hij nauwelijks iets kon betalen en dat daarom, wat zoengeld
ion moeten zijn, geformuleerd wordt als een gift van 50 gulden voor de armen,
waarvan in feite slechts 5 gulden betaald hoeft te worden en 45 gulden wordt
"teruggeschonken' aan vrouw en kind van de dader, die vermoedelijk al buiten
Oirschot verbleef op zoek naar een onderkomen voor hem en zijn gezin.

De toedracht
Hoe het wrokgezwel tot uitbarsting is gekomen, wordt ons niet onthuld. Wij
worden pas weer toeschouwers, wanneer het drame in volle gang is. Dan is Jacob met een stuk hout de voordeur van Dirck's huis aan het bewerken, 'totdat
hy deselve in stucken ende open geslaegen heeft'. De overbuurman, die hem wilde
afleiden, kon hem niet stuiten in zijn woede en, eenmaal binnen, sloeg Jacob
met zijn hout los op Dirck, tot deze 'ter erden neder' viel en riep: 'genaede, genaede, ick hebb'es genoch', waarop Jacob hem liet opstaan en Dirck vluchtte
naar het huis van Henrick Ariens Santegoets, kapitein van Naastenbest,5) zijn
buurman, die 'by den vyere sat, sieck synde van de kortse'. De vrouw van Santegoets liet de vluchtende Dirck binnen, die door het huis en de koestal weer
verdween, maar sloot de deur voor zijn achtervolger, die daarop 'seere op de
deur sloech ende per fortse de deure open woude hebben'. Met een zacht lijntje
heeft men toen getracht Jacob wat te kalmeren. Deze dwong uiteindelijk de kapitein ondanks diens ziekte 'met langdurighe quellinge' om mee te gaan naar
het huis van zijn andere buurman, die vermoedelijk herberg hield, om 'aldaer met
hem ende meer andere .... een compken gebrande wyn' te drinken. Dat alles
kostte nogal wat tijd en bij terugkomst in zijn huis trof de kapiteit daar Abraham, de zeventienjarige zoon van het slachtoffer, die op de vraag, waar zijn
vader was, zei, 'dat hy lach op syns deponents ( = Santegoets) schelffte' ( = hooizolder). Met een lamp klom men naar boven, om hem naar beneden te halen,
maar men vond hem 'schier buyten kennisse nyet anders seggende dan: och laet
my noch wat liggen'. Meerdere buren werden erbij geroepen en met vereende
krachten wist men de zwaar gewonde naar beneden te krijgen, waar men hem
in een gemakkelijke stoel zette 'ende is daernae sonder kennisse offt spraecke
gestorffven'.
Het accoord
Wij zouden zeggen, dat het herhaaldelijk geuite voornemen van de dader om
wraak te nemen een bezwarende omstandigheid is. In de optiek van die tijd was
het dat zeker niet, anders zou de vrouw van de dader deze verklaring niet gevraagd hebben. De verklaring op haar verzoek afgelegd heeft tot bedoeling, om
de wraakneming van de dader enigszins begrijpelijk te maken. In de optiek van
die tijd moet er een verzachtende omstandigheid gelegen hebben in het gegeven,
dat het slachtoffer zijn (al of niet vermeende) doodslag van vier jaar gelegen
niet had laten zoenen. Er moet dus wel een relict aanwezig zijn geweest van de
opvatting, dat men recht had om wraak te nemen, als een doodslag niet gezoend
werd. Uit de omstandigheden menen we te moeten afleiden, dat beide families
hun wraakgevoelens slecht konden beheersen. (zie 3a.)

1;ij het sluiten van het accoord werd de familie van het slachtoffer vertegenwoordigd door diens vader, vier broers, een oom, een neef en zijn zeventienjarige
Loon. Of zijn vrouw nog leefde of overleden was, wordt niet duidelijk.
De dader werd vertegenwoordigd door zijn vrouw, een broer en een zwager van
iijn vrouw en twee ooms van haar. Wij menen daaruit te moeten besluiten, dat
hijzelf geen naaste familie in leven had. Deze omstandigheid had indertijd zijn
positie om een zoen te eisen voor zijn broer verzwakt.

NOTEN
0
3. Acta scabinorum libertatis Oirschottensis de anno 1638, fol. 126v e.v.
0
0
4. Ibid., fol. 128v - 129v . Verklaring d.d. 1638.04.24.
5. Kapitein was de hoofdman van een soort burgerwacht van de herdgang, in dit geval
Naastenbest, waar het drama zich afspeelde.
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ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP MORDEN ERFF JOORDENS
VAN LAARHOVEN
Acta scabinorum libertatis Oirschotensis de anno 1639 I, blz. 31 - 34.
SAMENVATTING
Slachtoffer: Joorden zoon van Erf Joordens van Laarhoven
Dader:
Aert zoon van Wouter Dirckszoon van Doormaelen
Zoencommissie
'by tusschenspreecken van diversche goede mannen gecommitteert by den voerschreven Aert delinquant', die bij de familie van het slachtoffer bemiddeld
hebben.
Inhoud van het accoord
A. Verzoening
In het begin van de akte schenkt de familie van het slachtoffer vergiffenis
aan de dader. Aan het einde beloven beide partijen zich aan het accoord
te zullen houden.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: aan Willem, broer
Lysken, zuster
ieder 4 cruysdaelders
Mericken, zuster
Paulyn, zuster: 19 gulden
b. kosten: kosten van uitvaart en kerkerechten: 50 gulden
kosten van het accoord (niet gespecificeerd)
2. geestelijke genoegdoening
a. 33 zielmissen
e. een spynde van 2 mud rogge, voor de helft uit te reiken door de familie van het slachtoffer en voor de helft door de dader of zijn gecommitteerde
f. 3 gulden voor de Sint-Petrus-kerk
3 gulden voor de kapel van de H. Eik
3. schulderkenning
b. wijken op wegen en plaatsen 'soo verre het moogelycken is'

AFWIKKELING
Onmiddellijk aansluitend aan het accoord geven de voogden op dezelfde dag
kwitantie voor alle betalingen aan de gemachtigde van de dader.
COMMENTAAR
Naast het zoen-accoord, zoals in het voorgaande samengevat, beschikken we
over de volgende gegevens. De processenverbaal van het verhoor van allen, die
hij de vechtpartij tussen dader en slachtoffer aanwezig waren geweest, d.d.
1639.02.15.6) Een verklaring door chirurgijn Aert Fey sr. en een andere man
aangaande de aard van de verwonding d.d. 1639.04.21.7) Een verklaring door
8
de voogden van het slachtoffer en diens broer en zusters d.d. 1639.05.06. ) Een
9
verklaring door twee buren van de dader d.d. 1639.05.07. ) Het procesverbaal
van de eedsaflegging door alle verhoorden van 15 februari 1639 ten overstaan
van Jan Herberts van Wintelroy, schout van de heer, d.d. 1639.05.29. 10) Een
ininuutbrief van de schepenen aan de Raad van Brabant in 's-Gravenhage d.d.
1639.05.30. 11) En tenslotte de rekening van de voogden der minderjarigen over
de periode juli 1639 tot juni 1939. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk, de zaak vrij nauwkeurig te reconstrueren.
De familiesituatie van het slachtoffer
Uit de voogdijrekening wordt duidelijk, dat in juli 1637 eerst de vrouw van
Erff Joordens van Laarhoven, wier naam niet genoemd wordt, is gestorven
en vermoedelijk kort daarop haar man. Ook een van de kinderen, Heylken,
is gestorven en de anderen zijn ziek geweest, zodat we wel moeten concluderen
tot een besmettelijke ziekte. Er bleven twee zonen over, Joorden en Willem,
en drie dochters, Lysken, Mericken en Paulyn, die alle in 1639 nog minderjarig waren (beneden de 25 jaar). Zij werden vermoedelijk in verschillende gezinnen ondergebracht, zoals in die tijd veelal gebruikelijk was. Joorden kwam
hij iemand in de leer als klompenmaker. Uit de regeling van het zoengeld vermoeden we, dat de jongste dochter, Paulyn, in hetzelfde gezin was uitbesteed.
Willem verbleef ten tijde van de doodslag in 'tSand ter buiten (Standaarbuiten), vermoedelijk ook om een vak te leren. De twee andere dochters zullen
in Oirschotse gezinnen zijn uitbesteed.
De toedracht van de doodslag
De verklaringen van de getuigen ter wederzijde zijn eensluidend, zodat we een
goed inzicht hebben in het gebeurde.
Op de avond van 8 februari 1639 was er een 'spinning' (een gezellige bijeenkomst van jongelui) bij Mathys Evers in de Notel. Aert van Doormaelen was
daar met zijn kameraad, maar zij gingen na enige tijd weg, omdat zij meen-
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den, dat er ook een spinninge was in Hedel, wat niet het geval bleek. Enige
tijd later ging ook Joorden van Laarhoven met drie kameraden tevergeefs naar
die vermeende spinninge De twee groepen kwamen in het donker - de maan
was ondergegaan - in elkaars nabijheid, waarop Joorden met bevroren aardkluiten begon te gooien. Aert met zijn kameraden ging in de richting van het
viertal, maar zij verdwenen. Toen de twee hun weg vervolgden richting Notel,
werden zij weer bekogeld. Weer gingen de twee in de richting vanwaaruit gegooid werd, waarbij Aert een stuk hout opraapte. Nu bleven de vier staan en
ontspon zich een twistgesprek tussen Aert en Joorden, waarbij ze elkaar betitelden met woorden, die nog steeds met enige variatie door sommige voetbalsupporters gebruikt worden. Joorden ontkende eerst, dat hij gegooid had, maar
toen Aert hem met zijn hout een duw gaf, zei hij, dat het maar voor de grap
'uuyt jock' gebeurd was, waarop Aert hem nog een duw gaf en Joorden Aert
met een roe 'over syn oren' sloeg, waarna Aert Joorden met zijn hout op het
hoofd sloeg en deze viel. Alle getuigen verklaarden, dat zij niet wisten, of Joorden viel door de slag of doordat hij struikelde over de ongelijke grond. Joorden werd overeind geholpen en naar huis geleid, waar hij 's anderendaags 's
avonds stierf. Aert ging naar huis en zijn kameraad ging terug naar de spinninge in de Notel, zich blijkbaar niet bewust van de ernstige gevolgen, die de
slag van Aert zou krijgen. Blijkens de verklaring door chirurgijn Aert Fey sr.
constateerde men bij Joorden nauwelijks een verwonding en slechts een klein
gezwel. 7)
Op zijn sterfbed bekende Joorden tegenover zijn voogden, dat hij de schuld
was geweest van de ruzie. Ook verklaarde hij tegenover hen, dat hij Aert, die
altijd zijn buurman en kameraad geweest was, van harte vergeven had, en vroeg
hij zijn voogden en zijn broer en zusters, om dat ook te doen. 8 )
Het juridische vervolg
Acht dagen na het fatale gebeuren werden alle jongelui, die getuigen waren
geweest, door schepenen verhoord. Zij waren door de vorster gedaagd en werden mondeling ondervraagd 'in faveur van de justitie op henne mannewaerheyt in plaetsche van gestaeffden eede met presentatie van denselven t'allen
tyde ende plaetsche des versocht synde te presteren'. De schepenen zullen geen
redenen gezien hebben, om verdere juridische stappen te ondernemen en de
regeling hebben overgelaten aan de (weer) gebruikelijke zoenprocedure. Het
zoen-accoord werd gesloten ruim twee maanden later, op 18 april, maar wij
vermoeden, dat reeds van te voren of zeker heel kort daarna de zaak ter ore
was gekomen aan de Raad van Brabant in 's-Gravenhage, die de dader aangesproken zal hebben, om de doodslag ook met hem te zoenen. Op verzoek
van de dader werden verklaringen afgelegd door de chirurgijn Aert Fey, 7) de
voogden, 8) en twee buren, die verklaarden, dat de dader steeds een goede ka-

9
ineraad geweest was van het slachtoffer en nooit ruzie had gezocht. ) Met het
procesverbaal van het getuigenverhoor en het zoen-accoord zullen deze verk laringen naar de Raad van Brabant te 's-Gravenhage zijn opgestuurd. Deze
/a1 daarmee niet tevreden zijn geweest en eiste blijkbaar beëdiging van de geitigenverklaringen. Dit alles moeten we afleiden uit de in Oirschot beschikbare stukken, want in het archief van de Raad van Brabant vonden we niets over
deze zaak.
1)e beëdiging van de getuigenverklaring van 15 februari is gedaan ten overstaan
10
van Jan Herberts van Wintelroy op 29 mei. ) Ofschoon deze schout van de
lieer niet zo accept was en zoveel mogelijk overal werd buiten gehouden, werd
liij in dit geval te hulp geroepen, want kwartierschout Franchois Prouveur durfde onder de Staatse bedreigingen niet meer te functioneren en de door de Staen benoemde Bergaigne werd door de Oirschotse regenten niet erkend en durfde
rouwens maar een enkele keer en dan met zwaar militair escorte in Oirschot
Ie verschijnen.
1;1 ijkens de brief van de schepenen aan de Raad van Brabant te 's-Gravenhage
had de dader zich tot deze Raad gewens in een rekest om remis (kwijtschelding) van de doodslag, waarover de Raad het advies van de schepenen had gevraagd. In hun brief verzekerden de schepenen, dat zij de getuigenverklaringen
onder ede hebben laten bevestigen en dat alle aangehaalde argumenten voor
het remis juist zijn. Bovendien verklaren zij, dat de dader arm is en geven zij
in overweging, om de afkoopsom van het remis door bemiddeling van de schepenbank of een vertegenwoordiger van de markies van Deinze als halfheer van
Oirschot te laten vaststellen.") De afloop is ons niet bekend, maar we kunnen wel raden, dat er aan Den Haag betaald moest worden.

De voorwaarden van de zoen
Indien we alleen beschikten over de tekst van het zoen-accoord, was er weinig
Ie zeggen over de voorwaarden. Het enige aparte is, dat het zoengeld betaald
moet worden aan de broer en de zusters van het slachtoffer afzonderlijk. Het
totaalbedrag is wel niet erg hoog, maar ligt toch niet buiten de gewone orde.
12
De voogdijrekening stelt ons echter voor een levensgroot probleem. ) Daarin
komt bij de ontvangsten een post voor van liefst 219 gulden, betaald door de
vader van de dader 'ter saecken van den soene offt dootslach gedaen by Aerden, des voornoempde Wouters soone, aen Joerden voorschreven, der voorschreven kynder broeder saliger'. Op zoek naar mogelijke doorbetalingen
1
vonden we slechts enkele kleinere posten tot een totaalbedrag van 13 /2 gulden. Nu kunnen er nog wel enkele kleinere posten in feite doorbetalingen zijn,
die als zodanig niet herkenbaar zijn, maar globaal berekend zijn er 200 gulden
betaald aan zoengeld. Het aan de broer en zusters te betalen zoengeld komt
neer op ongeveer 50 gulden. Als we de 50 gulden voor kosten van uitvaart als
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verkapt zoengeld beschouwen, is er nog altijd 100 gulden zoengeld buiten het
accoord gehouden. De mogelijkheid daartoe was aanwezig, omdat de betaling
op dezelfde dag plaats vond en de kwitantie slechts globaal spreekt over de
betaling van 'alle de voorschreven penningen', zonder een bedrag te noemen.
In een algemene beschouwing zal een verklaring voor dit verschijnsel beproefd
worden.
NOTEN
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Acta scabinorum libertatis Oirschotensis de anno 1639, 1, blz. 15 - 23.
Ibid., blz. 23 e.v.
Ibid., blz. 25.
Ibid., blz. 27.
Ibid., blz. 35.
Ibid., blz. 37.
Ibid., Q, blz. 1 - 23.
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ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP JASPER MATHYS WILLEM
LAURENSSEN
(doodslag op zondag 23 januari 1639)
Oirschots schepenprotocol van 1639, blz. 195 - 197.
SAMENVATTING
Slachtoffer: Jasper zoon van Mathys Willems Laurenssen
Dader:
Jan Peterszoon Henricks uit Boxtel
Zoencommissie: geen
Inhoud van het accoord
A. Verzoening
Aan het begin van het accoord wordt gezegd, dat de familie van het slachtoffer, 'overmits 't voorschreven delict so onnosel is geschiet', de dader vergeven heeft. Aan het einde wordt dit herhaald en beloven beide partijen
zich aan het accoord te zullen houden.

R. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 21 gulden
b. kosten: 'voor de begraeffenisse, kerkerechten ende andersints'
70 gulden
2. geestelijke genoegdoening
e. een spynde van 1 mud rogge aan de armen
3. schulderkenning
b. wijken: nooit mogen wonen in Oirschot
door Oirschot komend, nooit door Hedel en Audenhoven
gaan
verder wijken als gewoon
AFWIKKELING
In het zoen-accoord zelf is de kwitantie voor alle betalingen opgenomen.

COMMENTAAR
De toedracht van het 'seer onnosel en groot ongeluck' kennen we uit een globale beschrijving in het zoen-accoord zelf. Daaruit horen we, dat de dader op
zondagavond 23 januari 1639 'door het huys' van Joorden Jans van Hersel
geschoten heeft, zonder dat hij iemand gezien had, door welk schot Jasper dodelijk getroffen werd. Maar waarom hij 'door het huys' schoot, wordt ons niet
onthuld. Het is mogelijk, dat de dader een wraakactie voerde tegen de familie
van Hersel, maar dit lijkt ons onwaarschijnlijk, omdat de nadruk zozeer gelegd wordt op onopzettelijkheid. Het is ook mogelijk, dat de dader in de valavond aan het stropen was. Het slachtoffer op bezoek bij de familie van Hersel kan iets gehoord hebben en voor het raam zijn gaan kijken en daar door
een zeer slordig schot van de dader geraakt zijn. We kunnen alleen maar gissen.
Wanneer we letten op de data van doodslag en zoen-accoord, kunnen we ons
niet onttrekken aan de indruk, dat er een verband bestaat tussen het sluiten
van het voorgaande accoord en het registreren van het onderhavige. Met andere woorden: wij vermoeden, dat de dader, geleerd door het gebeurde van de
vorige zoen, een bewijs heeft willen hebben, dat zijn reeds eerder gepleegde
daad verzoend was. Aangezien het accoord tevens kwitantie voor de betaling
inhoudt, kan het mondeling reeds eerder tot stand gekomen zijn.
Bij het sluiten van het accoord wordt de familie van het slachtoffer vertegenwoordigd door diens vader, twee broers en twee zwagers. De dader wordt slechts
vertegenwoordigd door twee gemachtigden uit Boxtel, wier relatie tot de dader
niet wordt aangeduid.
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Wat de voorwaarden betreft: verbanning uit Oirschot - in de zin van daar-nooitmogen-wonen is, zoals we reeds meermalen zagen, voor een niet-inwoner gebruikelijk. Het relatief lage zoengeld en de relatief hoge kosten van 'begraeffenisse, kerkenrechten ende andersints' lijkt ons een zekere camouflage.
Slotbeschouwing
In de loop van de bespreking der laatste zeven zoen-accoorden is reeds een poging gewaagd, om te verklaren, waarom Oirschot na 1629 teruggreep naar de
- nog niet lang - verlaten zoenprocedure. Om dit optreden helemaal te begrijpen, moet men zich enigszins inleven in de Oirschotse mentaliteit. Eeuwenlang
had Oirschot op alle gebied zijn eigen zaken weten te regelen tot volle tevredenheid van de Oirschotse mensen. Toen Oirschot - met de hele, latere, Meijerij - in de twaalfde eeuw bewust koos voor aansluiting bij het hertogdom Brabant
- in tegenstelling tot de Meierij se locale adel, die in de volgende eeuwen vrijwel
verdween of werd vervangen - was het niet de bedoeling, dat de hertog van
Brabant of de overgebleven, maar gekortwiekte, locale adel zich te veel met
zijn zaken zou gaan bemoeien. Men voelde zich best in staat, om het eigenbestuur volgens eigen-recht te regelen. De hertog en de plaatselijke heer mochten best 'heren' zijn, mits ze het Oirschotse eigene respecteerden en het in zijn
wezen lieten. De Hollandse verovering van 's-Hertogenbosch en de aanspraken op de Meierij werden ervaren als de onwettige bezetting door een vreemde
mogendheid. 'Bevrijding van het drukkende Spaanse juk' werd als propagandistische humbug doorzien. Holland werd en wordt nog steeds min of meer
- om een legandarisch woord van oud-streekarchivaris Mr. A. van Agt te gebruiken - als het 'buitenste buitenland' beschouwd. Juist als tijdens de Duitse
werd tijdens de Hollandse bezetting alle sabotage van het onwettig gezag als
wettig gezien.
De bedoeling van de bemoeienis van het Staatse gezag met de zoen-accoorden
was, om zoveel mogelijk 'zoengeld' binnen te krijgen. Nu hing de hoogte van
het aan de overheid te betalen zoengeld op een of andere manier samen met
het aan de familie van het slachtoffer te betalen zoengeld. Deze familie had
er geen enkele baat bij, om die 'overheid' veel geld in handen te spelen en werkte
daarom vlot mee, om het aan haar te betalen zoengeld buiten het schriftelijk
accoord te houden of daarin te camoufleren.
Dit is volgens ons de verklaring voor de gesignaleerde raadsels in de laatste
zoen-accoorden.
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I.

DE OIRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN
A. ZOENEN WEGENS DOODSLAG
Ontstaan en achtergrond der zoenprocedure
door J. Lijten

Bij het begin van ons onderzoek betreffende de zoen-accoorden wegens doodslag
in Oirschot - nu al meer dan zeven jaar geleden - hebben wij erop gewezen, dat
in de zoenprocedure grondgedachten uit de Germaanse rechtsorde en uit het
Christendom aanwezig waren, met name steunend op de publicatie van Dr. J.
van Herwaarden.I)
Om inzicht te krijgen in het wezen van de zoenprocedure is het goed, ons globaal op de hoogte te stellen van het ontstaan en de achtergronden daarvan. Wij
zullen dit doen aan de hand van het bewerkte Habilitationsschrift van Hartmut
Hoffman.2)
Dat ontstaan moeten we zoeken in de ijzeren eeuw, tussen 900 en 1000 toen het
Karolingische rijk uit elkaar gevallen was. De desintregratie van west-Europa
was in die tijd sterker dan bij de ineenstorting van het Romeinse rijk. De oude
volkswetten, die voor een groot gedeelte in het rechtssysteem van het Romeinse
rijk geïntegreerd waren, bleven ook van kracht _.11 het Merovingische en Karolingische rijk, dat geleidelijk aan de plaats van het Romeinse rijk in west-Europa
innam. De meeste zaken werden plaatselijk geregeld. Het centrale bestuur stelde
zich ten doel het regelen van geschillen en bestraffen van misdaden, die anders
tot een vete zouden uitgroeien.
Na de dood van Lodewijk de Vrome was het centrale staatsgezag steeds verder
afgebrokkeld. De oude graafschappen functioneerden aanvankelijk nog als hogere bestuursinstanties, maar de plaatselijke vazallen onttrokken zich steeds meer
aan de macht der graven en hertogen, hetgeen resulteerde in willekeur en onderlinge ruzies, die dikwijls ontaardden in jarenlang durende vete's. Slachtoffer van
die anarchie werden vooral de weerlozen: de gewone man (boeren), vrouwen,
reizenden, geestelijken en kerkelijke instellingen. 3)
Vooral in Aquitanië (Zuidwest-Frankrijk) hebben bisschoppen getracht aan deze anarchie paal en perk te stellen. Aanvankelijk schijnen de bijeenkomsten van
bisschoppen en hogere adel, graven en hertogen, die daartoe werden gehouden,
vooral nadruk gelegd te hebben op het ontzien van kerkelijke personen en bezittingen zonder veel resultaat. Geleidelijk ging men meer nadruk leggen op het
ontzien van alle weerlozen en zo wist men de massa van het volk te winnen voor

een soort volksbeweging. Men betrok de gewone man ook bij 'het concilie', 'concilium' of volksvergadering, waarop een vredesaccoord over de vete's werd aangenomen en al degenen, die deze 'vrede' braken, in de ban werden gedaan. Bekend
is nog het concilie van Limoges in 994. Bij zo'n volksvergadering stroomden
vele duizenden mensen, zelfs uit verre streken, samen. Zij brachten de relieken
van de plaatselijke heiligen mee, waardoor deze heiligen persoonlijk aanwezig
werden geacht en daarmee hun kerk, hun stad, of zelfs heel het bisdom, waarvan de heilige niet alleen het symbool was maar ook de hoogste vertegenwoordiger. 4 )
Het is verwonderlijk, dat noch Hoffmann noch andere mij bekende auteurs hebben gewezen op de overeenkomst van deze volksbeweging met een soortgelijke
beweging, die door Julius Caesar in Gaine (Frankrijk) werd begonnen en die
daar lange tijd in zwang bleef. Om de eenheid en saamhorigheid van de pas onderworpen Gallische stammen te versterken, liet Caesar de stamhoofden herhaaldelijk bij elkaar komen in een vergadering, die 'concilium' genoemd werd
en die een godsdienstig en bestuurlijk karakter droeg. Het was zijn bedoeling,
de bevolking van de provincies te laten samensmelten tot één geheel, om zo een
homogeen rijk te vormen. 5 ) In later tijd werd zo'n concilium of provinciale landdag regelmatig gehouden. Bij die landdag waren de volksstammen niet alleen
vertegenwoordigd door hun leiders maar ook door hun tekens: beelden en inscripties. De bedoeling was, om de eenheid te bevorderen en zo een toestand
te scheppen van vrede en rust, die door de heerschappij van Rome aan de wereld werd verzekerd, de Pax Romana, die tegen eventuele aanvallen van buiten
diende verdedigd te worden. In de latere eeuwen van het Romeinse rijk gingen
de bisschoppen hoe langer hoe meer deze taak overnemen.6)
Wanneer we letten op de punten van overeenkomst, lijkt de conclusie voor de
hand te liggen, dat de bisschoppen van de tiende eeuw, teruggrijpend op de idee
van de Pax Romana, hun taak van enkele eeuwen daarvoor weer hebben opgenomen en op overeenkomstige wijze hebben trachten uit te voeren. Zij konden
7
echter weinig resultaat bereiken zonder medewerking van enig wereldlijk gezag: )
Waar het gezag van de territoriale vorsten nog krachtig was, wilden deze graag
meewerken met de bisschoppen bij het tot stand brengen van deze godsvrede
en wisten zij daarvan te profiteren door hun gezag over hun vazallen te versterken.8 )
De godsvredebeweging is ontstaan als een practische oplossing voor een moeilijke situatie van werkelijke of dreigende anarchie, die het hoogste resultaat bereikte, wanneer kerkelijk en wereldlijk gezag samenwerkten en gesteund werden
door een algemene volksovertuiging. Pas in later tijd is men de practische volksbeweging onder leiding van geestelijk en wereldlijk gezag ideëel gaan onderbouwen. Dit zal gebeurd zijn door rechtsgeleerden maar ook door historici, die de
ontwikkelingslijn bespeurden en naar het voorbeeld van de klassieke geschied-
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schrijvers de ideeën, die zij zagen groeien, in de mond legden van hoofdrolspelers in hun verhaal, zoals Orderitus Vitalis zijn visie op de godsvrede heeft
neergelegd in de toespraak van paus Callixtus 11 op het concilie van Reims in
1119.9)

reldlijk gezag niet zo hard nodig was, zal ze toch in onze regio, waar aan de
periferie van het Duitse rijk het centrale gezag nauwelijks voelbaar was, een
vruchtbare voedingsbodem gevonden hebben. Sedert de vestiging van het Brabantse hertogelijk gezag in onze regio in de twaalfde eeuw viel de adel onder
de hertogelijke rechtspraak. Het voorkómen en bedwingen van vete's tussen leden van het gewone volk bleef echter een zaak van locale jurisdictie.

Bij alle idealisme van 'de eerste religieuze volksbeweging van de middeleeuwen' 10) verloor men de realiteit niet uit het oog. Men heeft zich nooit ingebeeld, de grote oorlog of de kleine plaatselijke strijd te kunnen uitroeien, maar
heeft getracht vooral deze onderlinge strijd van plaatselijke heren in te dammen
en de kwalijke gevolgen voor onschuldige buitenstaanders te weren. Bij elke uitbarsting van vijandelijkheden trachtte men tot een 'vredesverdrag' te komen.
Door samenwerking van geestelijk en wereldlijk gezag werden de overtreders van
deze 'vrede' getroffen door rijks- en kerkban, die echter slechts effect had, indien deze uitsluiting uit de wereldlijke en kerkelijke gemeenschap erkend en gedragen werd door de overgrote meerderheid van de bevolking.
Men heeft zich afgevraagd, of hierdoor een nieuw rechtsinstituut werd geschapen. Voor een nieuw rechtsinstituut in strikte zin lijken geen aanwijzingen aanwezig. Dit was ook niet nodig, zolang samenspel van geestelijk en wereldlijk gezag
aanwezig was en werd gedragen door een algemene volksovertuiging.
Sommigen hebben getwijfeld, of de zoenprocedure, zoals die uit de latere middeleeuwen bekend is, wel een uitloper was van deze godsvredebeweging. Dit is
begrijpelijk, omdat men de zoenprocedure alleen kende in de geïnstitutionaliseerde vorm van de steden. Voor de Oirschotse zoenprocedure lijkt die afkomst
veel duidelijker, want in de Oirschotse zoenaccoorden is niet alleen geregeld sprake
van 'zoen en vrede' en 'op soenbreeck ende vredebreeck', maar daar staat de
zoenprocedure ook dichter bij haar oorspronkelijke vorm.
Dit was alleen mogelijk in een tamelijk kleine, gesloten en overzichtelijke gemeenschap. Het ligt voor de hand, dat in zich snel uitbreidende, grotere en minder overzichtelijke gemeenschappen door een krachtig gezag de godsvredebeweging gemakkelijk geïnstitutionaliseerd zou worden. We zien dan ook in de
zich snel ontwikkelende steden van de late middeleeuwen het instituut van de
'peysmekers', dat is 'vredemakers' verschijnen, een college, dat met publiekrechtelijke autoriteit bij doodslag een 'vredesaccoord' oplegt. Een dergelijk instituut
had al een voorloper gehad in de tijd van bisschop Raimundus van Mende in
het massif tentral (1031 - 1051), waar door de bisschop en de graaf twaalf 'iudiciarii"rechtsprekenden' werden aangewezen, die zouden uitmaken, welke voorwaarden zouden gelden bij een eventueel gesloten vredesaccoord 'constitutio
pacis'. 11 )
De godsvredebeweging had zich immers vanuit Aquitanië via Bourgondië en
Noord-Frankrijk uitgebreid tot Vlaanderen. 12) Ofschoon zij zich in het Duitse
rijk niet zo sterk heeft verspreid, omdat ze daar door een sterker centraal we-

Zo troffen wij de situatie aan in Oirschot bij het begin van ons onderzoek in
13
de oudst-beschikbare bronnen vanaf 1463. ) Het is natuurlijk jammer, dat wij
niet over gegevens beschikken, om de daaraan voorafgaande ontwikkeling te beschrijven, maar als wij de ontwikkeling gedurende meer dan anderhalve eeuw
in kaart brengen, zal daardoor mogelijk een globale indruk kunnen ontstaan
van de eerdere situatie.
Uit de oudste bronnen omtrent de Oirschotse zoenprocedure is duidelijk, dat
er in de laatste jaren van de vijftiende eeuw een hechte samenwerking was tussen de plaatselijke geestelijke en wereldlijke overheid bij het tot stand brengen
van zoen-accoorden bij doodslag. Van belang daarbij was natuurlijk het grote
gezag van het aloude Oirschotse kapittel. Wanneer we ons beperken tot de zoenaccoorden, die vóór 1500 gesloten werden, blijkt, dat in bijna alle gevallen zowel priesters als regenten in de functie van arbiter bij de zoenen optraden.
In de eerste zoen traden als arbiters op de deken, twee kanunniken, een priester,
de schout van de heer en een regent.") Bij de tweede zoen trad de schout van
de heer als arbiter op. 15 ) Bij zoen nr. 3 zagen we als zodanig een kanunnik en
17
een regent. 16 ) Bij zoen nr. 4 waren twee priesters en drie regenten arbiters ) en
18
in nr. 5 twee priesters, de schout van de heer en twee regenten. ) Bij zoen nr.
6 was de autoriteit van de arbiters nog zwaarder: de deken, een kanunnik (van
Eindhoven maar van Oirschotse afkomst) een priester, de schout van Moergestel
(ook van Oirschotse familie) en drie regenten, 19 ) terwijl in nr. 7 drie regenten
optraden. 20) Alleen in zoen nr. 8 zagen we geen personen met geestelijk of wereldlijk gezag optreden. Alle arbiters waren ons onbekend. Mogelijk waren ze
allen afkomstig van Eindhoven. 21 ) In de daarop volgende zoenaccoorden vóór
1500 traden als arbiters steeds ook personen op met geestelijk en/of wereldlijk
22
gezag: in nr. 9 de schout van de heer en drie regenten; ) in nr. 10 twee priesters,
24
23
)
in
nr. 12 twee regenten; 25 )
de schout en een regent; ) in nr. 11 de schout;
27
in nr. 13 een priester en een regent; 26) in nr. 14 twee priesters en vier regenten. )
In de loop van het onderzoek hebben wij er al op gewezen, dat herhaaldelijk
sprake was van het 'tusschenspreecken' van 'goedemannen', die soms ook
'keersluyden' werden genoemd. In hen moeten we wel mensen zien met een natuurlijk gezag in de gemeenschap, die hun best deden, om vete's te 'keren', te
voorkomen. Wij menen daarom, dat we in Oirschot een evenwichtige samenwerking mogen constateren van geestelijk en wereldlijk gezag, gesteund door
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een brede volksovertuiging. Dat was de ideale grondslag om de zoenprocedure
goed te doen gedijen. Wanneer we hierbij in ogenschouw nemen, dat in Oirschot de zoenprocedure tot in de zeventiende eeuw in zwang is gebleven, terwijl
er een complete rechterlijke organisatie bestond, die capabel was om deze materie te behandelen, moet de Oirschotse volksovertuiging wel sprekende voordelen gezien hebben in de zoenprocedure boven rechtspraak van boven af.

Samenvattend kunnen we zeker zeggen, dat de zoenprocedure in Oirschot door
heel de gemeenschap werd gedragen. Zo is het begrijpelijk, dat ze zo lang en
in haar oorspronkelijke vorm in stand bleef.

Deze voordelen lagen voor de hand en worden ons bij overweging vanzelf duidelijk. Wij moeten er rekening mee houden, dat ruzie tussen twee of meer personen dikwijls voortkwam uit een of andere tegenstelling tussen twee families.
In een tamelijk gesloten gemeenschap, waar iedereen iedereen kende en men van
elkaar dikwijls de meest intieme dingen wist, bestond weinig privacy, waarop
wij tegenwoordig zo gesteld zijn. Een doodslag was dan ook niet enkel een zaak
van dader en slachtoffer maar ook van twee families en dan niet slechts in de
enge zin, waarin wij dit tegenwoordig opvatten maar meer van een tamelijk uitgebreide clan. Familie en buren was dikwijls voor een belangrijk gedeelte identiek. Familieleden werden in die tijd, ook in de zoenakten, aangeduid met het
woord 'vrienden' in de betekenis van een bijeenhorende clan of club. In die omstandigheden was een zoen-accoord tussen twee families een heel wat betere voldoening voor de gekwetste partij niet alleen psychisch maar ook reëel. Een
bestraffing van de dader met lijfstraf, eventueel doodstraf, of een boete te betalen aan de overheid betekende nauwelijks iets voor de gekwetste familie en evenmin voor het herstel van de vrede in een gespannen situatie. De zoenprocedure
had de volle aandacht voor het slachtoffer, die in de huidige tijd dikwijls wordt
gemist. Slachtoffer was immers niet alleen de gedode maar evenzeer zijn familie
en zeker het gezin, waarvan hij kostwinner was. De zoenprocedure, hoewel dikwijls tijdrovend, was het best geëigend om een troebele sfeer te klaren en groeiende vijandschap en vete's te voorkomen. Met deze vorm van rechtsbedeling
werd bovendien een andere moeilijkheid voorkomen en wel, dat de schepenen
een dorpsgenoot zouden moeten veroordelen. In tegenstelling tot grotere steden
was in Oirschot de afstand tussen regenten en andere inwoners niet groot. Van
een patriciaat als in grotere steden was in Oirschot geen sprake. Men kan ervan
uitgaan, dat in Oirschot bijna iedere inwoner wel enige familierelatie had met
een der regenten. Pas uit later tijd is een bestudeerbaar rechterlijk archief bewaard. Daaruit komt naar voren, dat de Oirschotse schepenen huiverig waren,
om processen toe te laten op de criminele rol. Indien maar enigszins mogelijk
werd een verzoek van de schout tot inhechtenisneming en procedure op de criminele rol afgewezen. Hij werd dan verwezen naar de ordinaris dingrol, waar
op civiele wijze geprocedeerd moest worden en waar de schout geen lijfstraffen
doch slechts boeten kon eisen. Tegenover niet-inwoners was de houding enigszins anders en tegen landlopers en dergelijken, die door de volksovertuiging als
misdadigers beschouwd werden, werd vrij vlot een criminele procedure toegestaan.
Deze mentaliteit zal ook in eerdere eeuwen haar invloed hebben doen gelden.

Enkele keren hebben we geconstateerd, dat de heren ingrepen in de zoenprocedure, in zoverre zij erop stonden, dat ook met hen een zoen zou worden gesloten. Wij vonden echter geen aanwijzing, dat de heren de zoenprocedure als
zodanig zouden hebben tegengewerkt. Bij de oudste verleningen van eigen-recht
in Vlaanderen in de twaalfde eeuw werd het zoenrecht als zo'n belangrijk punt
gezien, dat de steden er heel wat voor over hadden, om dit recht te handhaven. 2 t) In de snelgroeiende Vlaamse steden is het zoenrecht al snel geïnstitutionaliseerd. Van daaruit heeft dit verschijnsel zich vermoedelijk verspreid, zoals
af te leiden valt uit het feit, dat dit geschiedde in Antwerpen, toen deze stad
in 1357 onder Vlaams bestuur kwam. 29 ) In Oirschot is het nooit tot een institutionalisering gekomen en is de zoenprocedure voor doodslagen in haar meer oorspronkelijke vorm als iets zo vanzelfsprekends beschouwd, dat we kunnen
aannemen, dat de gewoonte reeds bestond voór de Brabantse occupatie van de
latere Meierij in de twaalfde eeuw. 'Vo& 1500 werd de zoenprocedure ook van
de zijde der heren als iets zo vanzelfsprekends beschouwd, dat de schout van
dc heer er regelmatig aan meewerkte door als arbiter op te treden. Dat de schout
van de hertog niet als zodanig optrad, lijkt ons zijn reden daarin te vinden, dat
er in die tijd nog geen afzonderlijke schout van de hertog voor elk kwartier was,
maar dat de hoogschout van stad en Meierij als zodanig optrad, zeker wat de
uitoefening van hoge jurisdictie betrof, zodat er vóór 1500 nog geen schout van
de hertog in Oirschot woonachtig was. 30)
Kenmerkend is, dat bij de redelijk uitgebreide optekening van het Oirschotse
gewoonterecht nooit iets over de zoenprocedure op schrift is vastgelegd, terwijl
er van het Oirschotse erfrecht reeds een volledige redactie uit 1283 bekend is.
De oorzaak daarvan lijkt ons te liggen in de aard der zoenprocedure, waarin
de regeling voor elk geval lag in handen van de partijen en de eventueel gekozen
arbiters. Er kon moeilijk iets anders vastgelegd worden dan de algemene volksovertuiging, dat in geval van doodslag een verzoening diende te geschieden, maar
deze overtuiging was blijkbaar zo levendig, dat een schriftelijke vastlegging overbodig geacht werd. Die levendigheid blijkt uit het telkens weer optreden van
keersluiden: 'door tusschenspreecken van goede mannen'. Wij kunnen dus zeggen, dat de zoenprocedure in Oirschot puur gewoonterecht geweest is. De ontwikkeling van dit Oirschotse gewoonterecht is daarom enkel te volgen aan de
hand van de ter beschikking staande zoen-accoorden.
Wij hebben in de loop van enkele jaren deze ontwikkeling gadegeslagen, maar
het zal goed zijn, om die ervaring wat te expliciteren. Wij hopen daarmee in
een slotaflevering deze studie af te ronden.
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II.

GENEALOGIE SOMERS
door H. Teurlincx

1.

Adam Janse Somers
x Johanna Peters
kind o.a.:
Johannis, volgt 2

2.

Johannis Somers
ged. Geertruidenberg 28 dec. 1670, overl. Raamsdonk 4 aug. 1731
x Raamsdonk 5 mei 1696
Agnetis Mathijsse Kamp
kind o.a.:
Adamus, volgt 3

3.

Adamus Somers
ged. Waspik 3 feb. 1700
x Raamsdonk 20 jan. 1723
Maria Wildemans, ged. Dussen 9 nov. 1703
kinderen o.a.:
3.1. Johannes, volgt 4
3.2. Maria Anna, ged. Waspik 5 juni 1725

4.

Johannes Somers
ged. Waspik 2 nov. 1723, overl. Oirschot 7 mrt. 1788
x Waspik 10 okt. 1747
Anna Petronella Spruijt, ged. Leuven, overl. Oirschot 3 feb. 1812
kinderen:
4.1. Maria Johanna, ged. Geertruidenberg 13 mrt. 1748, overl. Oirschot
11 nov. 1815
Elisabeth
Maria, ged. Geertruidenberg 25 dec. 1749, overl. Oirschot
4.2.
21 juli 1811
4.3. Adamus, volgt 5 (Oirschotse tak 1)
4.4. Carolina Jacoba, ged. Oirschot 17 juni 1754, overl. aldaar
25 juni 1754
4.5. Martina Jacoba, ged. Oirschot 23 dec. 1755
4.6. Johannes Baptist, volgt 7 (Veldhovense tak)
4.7. Thomas Carolus, volgt 25 (Oirschotse tak 2)
4.8. Maria Anna, volgt 28 (Oirschotse tak 3)
4.9. Gijsberta Maria, ged. Oirschot 22 juni 1765, overl. Leuven 2 apr. 1847
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6.2. Maria Elisabeth, geb. Oirschot 19 feb. 1825, overl. aldaar
27 dec. 1825
6.3. Johannes Cornelis, geb. Oirschot 23 sep. 1826
6.4. Ludovicus, geb. Oirschot 4 apr. 1828, overl. aldaar 7 okt. 1828
6.5. Clara Josepha, geb. Oirschot 8 juli 1829
6.6. Louis Theodorus, geb. Oirschot 26 okt. 1831
6.7. Joseph Johannes, geb. Oirschot 25 dec. 1833, overl. aldaar
27 feb. 1834
6.8. Maria Barbara, geb. Oirschot 16 dec. 1834
6.9. Geertruida Hendrika, geb. Oirschot 21 jan. 1838

4.10. Anna Carolina, ged. Oirschot 27 dec. 1767, overl. aldaar 1 apr. 1800
4.11. Helena Eleanora, ged. Oirschot 18 jan. 1770
4.12. Philippus Jacobus, volgt 30 (Oirschotse tak 4)

OIRSCHOTSE TAK 1
5. Adamus Somers (4.3.)
ged. Oirschot 8 mei 1752, overl. aldaar 25 dec. 1838
beroep: schoolonderwijzer
x Oirschot 12 juli 1778
Anna Johanna Essens, ged. Oirschot 21 mei 1757
kinderen:
5.1. Petronella Johanna, ged. Oirschot 12 apr. 1779, overl. aldaar
2 nov. 1816
x Oirschot 16 juli 1809
Hendrik van Beers, ged. Oirschot 21 nov. 1774
5.2. Joannis Baptist, ged. Oirschot 28 feb. 1781
x Antonia Maria van Schijndel
5.3. Maria Elisabeth, ged. Oirschot 28 apr. 1783, overl. Oirschot
15 mrt. 1879
x Oirschot 24 nov. 1816 Peter Vlijmincx, ged. Oirschot
19 jan. 1786
5.4. Clara Joanna, ged. Oirschot 12 aug. 1785, overl. aldaar 23 sep. 1799
5.5. Thomas Carolus, ged. Oirschot 24 okt. 1787, overl. aldaar
22 jan. 1791
5.6. Josephus Johannes, volgt 6
5.7. Thomas Carolus, ged. Oirschot 3 feb. 1792
5.8. Philippus Jacoba, ged. Oirschot 31 mei 1794, overl. 6 juni 1794
5.9. Martina, ged. Oirschot 21 aug. 1796, overl. aldaar 27 nov. 1870
x Oirschot 9 feb. 1823
Theodorus Beijssens, ged. Zeelst 17 nov. 1795
5.10. Antonius, ged. Oirschot 2 mrt. 1799
5.11. Clara, ged. Oirschot 5 mrt. 1802
6.

Josephus Joannes Somers (5.6.)
ged. Oirschot 17 nov. 1790, overl. aldaar 2 juli 1855
beroep: bakker
x Oirschot 23 juni 1822
Johanna Maria Spaapen, ged. Oirschot 23 mei 1797
kinderen:
6.1. Anna Geertruida, geb. Oirschot 16 juni 1823

VELDHOVENSE TAK
7.

Johannes Baptist Somers (4.6.)
ged. Oirschot 29 apr. 1758, overl. Veldhoven 23 jan. 1836
beroep: ontvanger der belastingen, president-schepen, sinds 1810 eigenaar
van "De Swaen" in Veldhoven 1 )
x Veldhoven 21 mei 1786
Antonetta van Don, ged. Veldhoven 14 nov. 1761, overl. aldaar
25 mrt. 1812
kinderen:
7.1. Johanna Wilhelmina, ged. Veldhoven 19 feb. 1787
x Oirschot 13 apr. 1823
Cornelis Spaapen, ged. Oirschot 15 mei 1788
7.2. Johannes Henricus, volgt 8 (Veldhovense tak, stam 1)
7.3. Johannes Baptist, ged. Veldhoven 22 apr. 1790
7.4. Maria Francisca, ged. Veldhoven 27 nov. 1791, overl. Rotterdam
20 mei 1856
x Cornelis van Dijk
7.5. Elisabeth, ged. Veldhoven 13 dec. 1793
x Johannes Franciscus Driessen, ged. Maastricht
7.6. Johannes Franciscus, ged. Veldhoven 24 juli 1795, overl. aldaar
3 jan. 1828
7.7. Maria Anna, ged. Veldhoven 4 apr. 1797, overl. Eindhoven
6 mei 1858
x Veldhoven 21 juli 1837
Gerardus Huijting, ged. Bergh 25 aug. 1810, overl. Eindhoven
28 jan. 1859
7.8. Antoon, ged. Veldhoven 2 dec. 1800
7.9. Leonard, volgt 9 (Veldhovense tak, stam 2)
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8.3. Johannes Baptista, geb. Veldhoven 22 nov. 1823, overl. Gestel
23 mrt. 1847
8.4. Antonius, volgt 10
8.5. Franciscus, geb. Veldhoven 27 apr. 1827, overl. aldaar 1 juni 1895

Het hoekpand, midden op
de foto, is het voormalige
pand De Swaen, dal
Johannes Baptist Somers
(7.) in 1810 verwierf.
Foto hoek Dorpstraat Locht- Heerseweg, 1925.
(Streekarchief, Fotocollectie
Veldhoven, nr. 1592)

7.10. Anna Catharina, ged. Veldhoven 30 mei 1804, overl. aldaar
19 apr. 1874
x Veldhoven 3 juli 1840
Henricus van de Sanden, ged. Veldhoven 4 sept. 1801, overl.
aldaar 31 jan. 1880

VELDHOVENSE TAK, STAM 1
8.

Henricus Johannes Somers (7.2.)
ged. Veldhoven 27 apr. 1788, overl. aldaar 23 sep. 1866
beroep: ontvanger der Rijksbelastingen
x Zeelst 6 mei 1819
Anna Catharina van Lierop, ged. Zeelst 18 apr. 1787, overl. Veldhoven
24 jan. 1856
kinderen:
8.1. Antonetta, geb. Veldhoven 21 juli 1820, overl. aldaar 9 feb. 1880
8.2. Johanna Maria, geb. Veldhoven 9 apr. 1822, overl. Zeelst
17 mei 1900

10. Antonius Somers (8.4.)
geb. Veldhoven 31 dec. 1825, over►. Cuijck 8 sept. 1908
beroep: boekhouder
x Gestel c.a. 13 nov. 1872
Maria Theresia Verstegen, geb. Gestel c.a. 22 mrt. 1836
kinderen:
10.1. Anna Catharina, geb. Gestel 7 dec. 1876
10.2. Cornelis Joannes Rudolf, geb. Gestel 11 mei 1878
10.3. Maria Emilia, geb. Gestel 17 dec. 1880
10.4. Maria Catharina, geb. Gestel 31 mrt. 1883

NOOT
(1) Voor de functies van Johannes Baptist Somers te Veldhoven, zie: Campinia V-IX,
hoofdstuk Notulen.... van de dingbank Veldhoven-Zeelst-Blaarthem, met name V,
9, 52; VI, 142. Voor het bezit van De Swaen, zie Campinia XVI, 51-54, artikel van
A. van Run daarovei.
(wordt vervolgd)
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KEMPISCHE CURIOSA 7
HET RAADHUIS IN VERWACHTING
door J. Lijten
Wat heeft dat nu te betekenen, zult u misschien vragen. Toch heeft het Oirschotse
raadhuis zich wel degelijk serieus voorbereid op de komst van de ooievaar, al
is dat dan bijna driehonderd jaar geleden.
In de zomer van 1692 was er een grootonderhoudsbeurt (een van de vele) nodig
voor het toen bijna honderdtachtigjarige raadhuis. Volgens goed gebruik werd
dit onderhoud publiek aanbesteed. Het bestek werd in summiere vorm opgenomen in het aanbestedingscontract. Het omvatte voornamelijk reparaties aan ramen, kozijnen en vensters maar daarnaast ook de opdracht tot iets nieuws, aldus
geformuleerd: 'Item om boven op den Raethuyse te maecken eenen oijversnest
in forma en daeronder te hangen een clocxken tot luijdens toe.' Naast het benodigde ijzerwerk zou ook het hout door het dorpsbestuur geleverd worden, maar
de aannemer zou met de burgemeester ( = gemeente-ontvanger) naar Den Bosch
moeten gaan, om daar het benodigde hout zo voordelig mogelijk in te kopen.
Het klokje zal als brandklok bedoeld zijn. In tijd van nood was dat alarm vlugger te bedienen dan de brandklok in de toren, waar men eerst een heel eind moest
klimmen, om de klok te kunnen luiden. Het was heel praktisch gezien, om het
klokketorentje te combineren met een 'oijversnest', maar het is niet waarschijnlijk, dat men deze combinatie zou hebben gekozen, als er geen reële kans was
geweest op aanneming van de aangeboden bouwplaats.
Nog een ander nieuwtje moest door de aannemer worden uitgevoerd en dat is
nog steeds aanwezig, zij het in enigszins andere uitvoering: 'Item sal den tiennemer moeten maecken een buertien (bordje) lanck drie voeten en breet 2 voeten
met eenen lijst daerboven, om voor het Raethuys gehangen te werden tot het
opplecken van de placaten'. Het aanplakbord van het raadhuis is dus al bijna
drie eeuwen aanwezig.
Het hele werk werd op 9 juli 1692 'ten overstaen van alle de schepenen en eenige
van den Eede als getuijgen' aangenomen door Jan Dielis van Ginhoven voor
de som van 'achtendertich gulden, dico 38-0-0'.
Of het echtpaar Ooievaar zich metterdaad op het raadhuis gevestigd heeft, is
ons helaas onbekend.
Bron: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 8378.

Jan Coppens heeft de dakkapellen erbij getekend.
Deze waren toen aanwezig en zijn pas afgebroken in 1756.
(Prot. v. allerhande akten 1756, fol. 96)
De halve vensters van de ramen horen er natuurlijk aan. De duimen zijn
notabene nog aanwezig. Het is onbegrijpelijk, dat Oirschot zo'n belangrijk
monument zo lang in zijn hemdsmouwen laat staan.
Tekening: Jan Coppens, Haghorst.
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IV.

DE LATIJNSE SCHOOL VAN OIRSCHOT
door J. Lijten

Er is weinig gepubliceerd over het onderwijs in de middeleeuwen en het gepubliceerde is dan dikwijls nog van geringe kwaliteit. Nog in 1987 achtte de gepensioneerde longarts, K. Witsenburg zich geroepen om een 'Catalogus van 125
Nederlandse Latijnse scholen' te publiceren. Niet alleen bleek de man niet in
staat tot enig zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, maar zelfs was het hem
onmogelijk, om de hem op de gevraagde tijd aangeleverde, exacte en gedocumenteerde gegevens over de Oirschotse Latijnse school te verwerken, zodat zijn
'informatie' over onze school in hoofdzaak bestaat uit ongefundeerde beweringen.
Zelfs het boek van professor Post kan bij de oppervlakkige lezer een verkeerde
indruk wekken, met name de daarbij gevoegde kaart, die als titel draagt 'Scholen vóór de reformatie in de noordelijke Nederlanden', maar die genoemd had
moeten zijn 'Ons bekende scholen vóór de reformatie in de noordelijke Nederlanden'. 1 ) Post schrijft wel: 'Dat er veel meer scholen zijn geweest dan op de
kaart vermeld worden, is zonder meer duidelijk' 2), maar bij het bekijken van
de kaart zijn de meeste lezers dit vergeten, als zij het al gezien hebben. Zo geeft
de kaart voor de hele Meierij nog geen tien scholen, terwijl er zeker vele tientallen geweest zijn. Vermeldingen van scholen in de bronnen, zeker van kleinere
scholen, zijn uiterst toevallig. Uit die toevallige vermeldingen van scholen in zeer
kleine dorpen kan worden afgeleid, dat zeker nog een hele rij van dat soort dorpen - en a fortiori de grotere plaatsen - ook een school heeft gehad. 3 ) Hieruit
valt af te leiden, dat in onze streken het voorschrift van het vierde concilie van
Lateranen, om bij elke parochiekerk een school op te richten, in het algemeen
in toepassing is gebracht. 4)
In principe had elke parochie een school. Zo werd bij de oprichting van de parochie Best in 1553 bepaald, dat er ook een school mocht worden opgericht. 5 )
Als men daaruit zou willen afleiden, dat er toen in Best een school gebouwd
is, vergist men zich. De school werd bij de oprichtingsakte van de parochie gelegaliseerd. Zij bestond reeds van te voren en beschikte ook van te voren over
een eigen schoolgebouw, zoals blijkt uit de vermelding van de school naast de
kerk als belendend perceel in 1550. 6)
HET BEGRIP SCHOOL
Met het woord 'school' kan men aanduiden het gebouw of het onderwijsinstituut. Maar het werd vroeger ook nog in een andere betekenis gebruikt. In vele
kleinere dorpen had men tot in het begin van deze eeuw veelal scholen met slechts
t wee leerkrachten: de bovenmeester en de ondermeester. De ondermeester had

dan gewoonlijk de laagste drie leerjaren les te geven en de bovenmeester de
hoogste drie leerjaren. De afdeling van de ondermeester met zijn leerlingen werd
'de kleine school' genoemd en die van de bovenmeester 'de grote school'. Zo
heb ik nog vele oudere mensen over hun schooltijd horen spreken. Het woord
'school' duidt daar dus aan een schoolafdeling met een eigen lokaal en een eigen
leerkracht. Wij zullen er terdege rekening mee moeten houden, dat in de bronnen het woord 'school' dikwijls in deze laatste betekenis wordt gebruikt. Zo wordt
9
in de Oirschotse kapittelstatuten van 1293, 7 ) ca. 1459, 8) 1472 ) en ook in het
10
eedsformulier van de scholaster ) het woord school in het meervoud gebruikt.
Dit wijst er tevens op, dat de Oirschotse school in de dertiende en veertiende
eeuw twee (of meer?) afdelingen had.
HET ONDERWIJS
Twee (of meer) afdelingen was bij de belangrijke scholen algemeen, tenzij misschien in perioden van verval of crisis. Toch moeten we niet de fout maken,
om de lagere afdeling als 'Nederlandse' (in zoverre we dit begrip kunnen gebruiken) en de hogere als Latijnse school te zien. Deze scheiding is op den duur wel
gekomen maar in Oirschot niet vóór 1648. Dit hangt samen met de oorsprong
van dit onderwijs.
Vanaf het begin van het christendom in onze streken was de kerkelijke taal Latijn. Misdienaars en zangers moesten enigszins wegwijs gemaakt worden in het
Latijn. Daaruit groeide enig onderricht in het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van Latijn. Men leerde dus geen Latijn vanuit een eerder geleerde volkstaal,
die tot ver in de middeleeuwen nog primitief was, maar men leerde twee talen
naast elkaar: een primitieve spreektaal en een schrijfbare cultuurtaal. Dit had
tot gevolg, dat de primitieve volkstaal, waarin nauwelijks zinsconstructies bestonden, deze dikwijls overnam van het Latijn, welke dan weer niet pasten en moesten
worden bijgeschaafd. Zo is de tegenwoordige Nederlandse taal vooral op de middeleeuwse scholen gegroeid.
Dat het zo gegaan is, blijkt het best uit het handboek, dat heel de middeleeuwen
op de lagere afdeling van de school gebruikt is, 'de Donaat', geschreven in het
Latijn door Aelius Donatus, de leermeester van de H. Hieronymus in 350. Meer
dan duizend jaar is dat boek, herschreven en weer herschreven en aangepast,
de bron geweest van de eerste Latijnse kennis van kinderen van een jaar of tien,
t waalf. I I) De leerlingen, die 'de Donaat' en daardoor de grondprinciepen van
de Latijnse taal kenden, konden overgaan naar de hogere afdeling van de school.
De scholen op de kleinere dorpen gingen niet verder dan de stof voor de lagere
afdeling, als ze al zover kwamen. Als die scholen behoorlijk waren, konden de
leerlingen daarvandaan naar de hogere afdeling van een grotere school.
Het handboek voor het Latijn van de hogere afdeling was in de tijd, waarover
wij informatie hebben het Doctrinale van Alexander de Villa Dei. In de zestien-
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de eeuw werd onder invloed van de humanisten meer gewerkt in de richting van
klassiek Latijn. Hierdoor werd het Latijn echter een dode taal, terwijl het middeleeuws Latijn een levende taal was gebleven, die de leerlingen in de hogere
afdeling ook onderling moesten spreken en die de voertaal was van alle college's
en handboeken aan de universiteiten van heel West-Europa. 12 ) Daarnaast werd
in de hogere afdeling van een goede school een algemene wetenschappelijke en
godsdienstige vorming gegeven, zodat een school als de Oirschotse de volledige
opleiding was voor diverse functies ook voor priesters, van wie de overgrote meerderheid in Oirschot nooit universitaire studies gevolgd had, 13 )

tel gebleven. Deze bestuurstaak omvatte twee zaken: de benoeming van de rector op voordracht van de scholaster 21 ) en het toezicht op de goede gang van
zaken op de school en op de persoon van de rector, die als een in dienst van
het kapittel staande functionaris werd beschouwd, 22 )

DE OIRSCHOTSE SCHOOL IN DE OUDSTE TIJD
Uitgaande van het voorafgaande mag men veronderstellen, dat Oirschot vanaf
zijn ontstaan als parochie een school heeft gehad. Frenken zegt dan ook: 'De
geestelijkheid der oude Lieve-Vrouwe-parochie zal wel reeds in cle Karolingische
tijd een school hebben geëxploiteerd'34) Als oudste vermelding van de Oirschotse
school noemt men gewoonlijk de kapittelstatuten van 1293. 15 ) I mpliciet lijkt me
de school reeds vermeld in het levensverhaal van de 1-1. Odulphu.s. 16) Daar wordt
verteld, dat Odulphus gestudeerd heeft., priester gewijd is en er dan over denkt,
om kloosterling te worden, maar op verzoek van zijn ouders eerst enige tijd we,.kzaam blijft in de zielzorg te Oirschot. Als argument van de ouders wordt opgc
geven, dat hij daar (in Oirschot) is geboren en opgevoed. Men kan daar toch
niets anders in lezen dan dat hij, zoals ook later gebruikelijk was, heel zijn
ding in Oirschot gehad heeft. 17 )
Frenken heeft wel gezegd evenwel zonder enig objectief argument - dat het aannemelijk zou zijn, dat Odulphus een monnik van Sint-Truiden was.
En Jan
Rogier, destijds streekarchivaris in Oirschot, trachtte Dom. C. Damen van de
Sint-Paulusabdij te Oosterhout, die toen het leven van Odulphus bestudeerde,
achter deze zienswijze te krijgen. Deze liet echter weten, dat daarvoor geen enel argument aanwezig was" Odulphus had zich echter van deze touwtrekkerij niets aangetrokken en zich na zijn studie en enkele jaren priesterlijk werk
n Oirschot naar Utrecht begeven, omdat hij monnik-missionaris wilde worden.

MET SCHOOLBESTUUR
Vat wij weten over de oudste tijd van de Oirschotse school, steunt voor het grootste gedeelte op de bepalingen daaromtrent in de Oirschotse kapittelstatuten. De
nand tussen kerk en school in de middeleeuwen is duidelijk, het bestuur over
le school was echter een andere kwestie. Op verschillende manieren kwam het
estriur over de scholen in de steden in de loop van de veertiende, vijftiende of
zestiende eeuw aan het stadsbestuur. 20) Voor Oirschot gold dit niet. Het bestuur
van de Oirschotse school is tot in de zeventiende eeuw in handen van het kapit-

HET DAGELIJKS BESTUUR: DE SCHOLASTER
In 1248 richtte hertog Hendrik III van Brabant in het kapittel van de H. Oda
te Sint-Oedenrode het dekenaat en de scholasterij op. 23 ) Deze ingreep had ten
doel, om zowel in het kapittel als in het schoolwezen in bestuurlijk opzicht orde
op zaken te stellen. Als voornaamste taak van de scholaster wordt genoemd,
dat hij moet zorgen voor een competente leerkracht. Voor Oirschot is een dergelijke hertogelijke ingreep wel bekend aangaande het dekenaat maar niet wat
de scholasterij betreft. Er is echter geen enkele aanleiding, om te denken, dat
er veel verschil geweest is tussen Oirschot en Sint-Oedenrode.
Zowel Post 24) als Frenken 25 ) schijnen ervan uit te gaan, dat de scholaster aanvankelijk zelf les gaf. Het is echter waarschijnlijker, dat de scholaster noch in
Sint-Oedenrode noch in Oirschot ooit zelf les gegeven heeft, maar dat de functie is ingesteld, toen de school al wijd en breed functioneerde, om een meer professioneel en alert bestuur te creëren.
Nu wordt in de instellingsakte van de Rooijse scholasterij bepaald, dat een nieuwe scholaster evenals een deken door de kanunniken gekozen werd en dat de
gekozen kandidaat, als hij geschikt was, door de hertog benoemd moest worden. 26 ) Uit de context is duidelijk, dat deze bepaling gemaakt is, om het kapittel te dwingen een bekwaam persoon te kiezen.
Nu waren de Brabantse hertogen wel vlot, om de door henzelf gemaakte bepalingen opzij te zetten, als het hun beter uitkwam, maar om aan de benoeming
door de hertog van een scholaster de conclusie te verbinden, dat de school domaniaal bezit was, lijkt ongegrond. De benoeming zal als regel gevolgd zijn na
de keuze door de kanunniken, zoals dat in Oirschot ook gebeurde bij de deken.
Aangezien het Oirschotse kapittel tot in de zeventiende eeuw steeds heeft vastgehouden aan de eigen keuze, ondanks enkele pogingen van de hertog, om zijn
protégé te pousseren als deken, kunnen we niet anders veronderstellen dan dat
het kapittel ook bij de benoeming van de scholaster aan zijn eigen keuze heeft
vastgehouden.
De taak van de scholaster wordt al summier omschreven in de statuten van het
28
kapittel 27 ) maar uitgebreider en exacter in de eedsformule van de scholaster. )
Zijn taak was het, te zorgen voor een rector, die geleerd was en goed les kon
geven. Deze diende hij ter benoeming voor te dragen aan het kapittel en hem
zijn salaris uit te betalen, dat zelfs met evenzoveel woorden genoemd wordt in
de eedsformule: 4 mud rogge en 4 mud gerst. Daarnaast had hij de zorg voor
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het materiële onderhoud van de schoollokalen. De benoeming van een ondermeester (of meerdere) voor de lagere afdeling zal, zoals op meerdere plaatsen,
aan de rector zijn overgelaten.

Na deze is ons geen scholaster bekend vóór Jan Daems van Nuenen, de stichter
van het Jan-Daems-gasthuis in de Molenstraat, die in 1608 bij de visitatie van
45
het kapittel door bisschop Masius als zodanig wordt genoemd. ) Hij overleed
46
in 1614. ) Zijn opvolger was kanunnik Lucas de Gaule, die bij de visitatie door
bisschop Zoes in 1615 als zodanig vermeld wordt, maar die niet resideerde, wat
voor de school natuurlijk ongunstig was. 47 ) Deze werd in 1627 opgevolgd door
Matheus Leermans, die zijn canonicaat in Oirschot vermoedelijk slechts zag als
een sport op de ladder, om hogerop te komen en in 1633 vertrok naar Brusse1. 48 ) Van 1633 tol 1651 functioneerde Cornelius Poirters uit Oisterwijk, die
werd opgevolgd door Peter van Andel, gereformeerd en sinds 1646 nominaal
en sinds 1648 functionerend secretaris van Oirschot. 49 ) Deze zou het einde van
de Oirschotse school meemaken.

DE NAMEN VAN ENKELE SCHOLASTERS
Slechts door toevallige vermeldingen zijn ons de namen van enkele scholasters
bekend. De scholaster Jan zoon van Wouter Toyart, die in 1487 vermeld wordt
bij een pacht, die van hem afkomstig was, 29) zal vroeg in de veertiende eeuw
geplaatst moeten worden, daar zijn vader, Wouter Toyart bekend is als rentmeester van de hertog voor de Meierij rond 1300. 30) Vermoedelijk heeft hij het
jaargetijde gesticht voor zijn vader en moeder en zijn broer Rutger, die pastoor
was geweest in Baerle.31) Jan de Menhert is bekend doordat hij in 1335 een kwitantie gaf voor een geloste schuld aan Lodewijk Berthout van Berlaer, heer van
Helmond. 32) Twee scholasters, een Albertus en een Wilhelmus, worden vermeld
in de oorspronkelijke tekst van het jaargetijdenboek van het Oirschotse kapitte1. 33) Zij zullen vermoedelijk geplaatst moeten worden in de veertiende of de
eerste helft van de vijftiende eeuw. Willem Vos wordt genoemd als scholaster
35
in 1363. 34) Hij had een natuurlijke zoon Jan ) en is mogelijk de Wilhelmus
Scholasticus van het jaargetijdenboek. In 1383 was hij overleden en werd zijn
opvolger, Henrick zoon van Yda Elsenhoet, door de hertogen Wenceslaus en
Johanna benoemd. 36)
Henrick van Petershem, een bastaard uit de familie van de heren van Oirschot,
blijkt in 1445 scholaster te zijn en op dat moment in Leuven te studeren. 37 ) Anders dan Frenken lijkt te suggereren, was deze studie aan de universiteit (studium generale) geheel overeenkomstig de kapittelstatuten en zeker in het belang
van kapittel en school. Hij is zeker dertig jaar scholaster geweest, want in 1475
had hij dezelfde functie nog, zoals blijkt uit het hem gegeven verlof, om een
testament te maken.38) Bij het vaststellen van de kapittelstatuten d.d. 1472.11.26
tekende hij als eerste zonder daarbij enige kwaliteit te noemen. 39) Van hem zijn
twee natuurlijke zonen bekend, Rutger 40) en Henrick.41 )
De volgende ons bekende scholaster was Gysbrecht Peterszoon van der Hert,
oomzegger van de eveneens Oirschotse kanunnik Gerard van der Schaut. Wij
vonden hem het eerst als scholaster vermeld in 1536; hij was toen pas 29 jaar.42 )
Hij komt herhaalde malen voor in de schepenprotocollen, waarbij zijn kwaliteit
van kanunnik en scholaster gewoonlijk genoemd wordt. Hij was 35 jaar scholaster, maar had geen enkele wijding ontvangen en was slechts clericus 'onder
een simpel cruen'; hij had twee natuurlijke dochters, Cathelijn en Elsbene, zoals blijkt uit het testament, dat hij d.d. 1571.07.07 maakte ten overstaan van
schepenen. 43 ) Hij overleed in 1575 en werd opgevolgd door Anthonius Berwout

DE RECTOR
De taak van de rector was vanzelfsprekend het onderwijs. Hij moest daartoe
niet alleen voldoende geleerd zijn maar ook een goed docent, zoals in de eedsformule van de scholaster is ungedrukt. 50) In die eed komt ook tot uiting, dat
dc taak van de rector zich mede uitstrekte tot de koordienst van het kapittel,
waar hij bepaalde zangen moest inzetten en leiding geven aan de scholierenzangertjes. Dit omvatte nogal wat in een kapittelkerk als de Oirschotse, waar
elke dag een gezongen hoogmis was. Ook als we aannemen, dat een groot gedeelte van het koorofficie werd gereciteerd, zal de assistentie van de rector en
zijn zangertjes toch herhaaldelijk nodig geweest zijn bij gezongen lauden en
vespers. V66r de instelling van de cantorij zal de rector de muzikale leiding gehad hebben van alle gezongen onderdelen van het officie.
Ook de eigenlijke onderwijstaak was geen sinecure. Wij hebben wel geen gegevens over de Oirschotse school, maar deze zal veel overeenkomst vertoond hebben met andere. Zo vermeldt het rooster van Gouda zes lesuren op zes dagen
per week en nog drie op zondag. 51 ) Vacanties waren er weinig. In Alkmaar waren twee vacanties in het jaar van elk twee weken, maar dan moesten nog verschillende zaken vooral in de kerk doorgaan. 52 ) Wij hebben wel het vermoeden,
dat in Oirschot tijdens de oogst ongeveer een maand vacantie was. Dan moesten
allen van klein tot groot meehelpen bij het handmatig maaien, binden en binnenhalen van de graanoogst.
Daarbij waren de klassen voor ons onvoorstelbaar groot. In Alkmaar worden
600 leerlingen vertneld onder 6 leerkrachten, maar in 's-Hertogenbosch 1000 leerlingen onder 7 leerkrachten. Dat er 150 leerlingen in één schoollokaal zaten,
schijnt niet ongewoon geweest te zijn. 53 )
Bovendien had de rector nog het toezicht op de scholieren tijdens de pauzes en
zelfs buiten de schooltijd. Er heerste dan ook, als de school goed wilde zijn,
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een strenge tucht en de rector had vergaande strafbevoegdheid.54) Zijn inkomen
bestond voor het grootste deel uit de schoolgelden, die de ouders van de leerlingen betaalden.

de enige gegradueerde kanunnik, bij de volgende visitatie door bisschop Zoes
in 1615, die zegt, dat 'de pastoor geen jongelui van de school moet aftrekken,
wat een inbreuk op de rechten van de schoolmeester is'.61) De opmerking van
kanunnik Gevardus van Ostade zal in deze context vertaald moeten worden met
62
'dat de pastoor ook op moet houden met school doen'. ) Het wordt nog versterkt door de verklaring van pastoor Peter van Vladeracken over de school,
waarin hij 'zegt, dat de schoolmeester zijn taak niet voldoende vervult, omdat
hij teveel in beslag genomen wordt door zijn taak als kapittelnotaris; dat hij van
mening is, dat er een leerkracht bij moet komen en dat hij (de schoolmeester)
ernstig vermaand moet worden, om meer zorg aan de school te besteden en niet
zoveel in herbergen te komen'.63)

Wat de personen van de Oirschotse rectoren betreft, beschikken we vóór de zeventiende eeuw over slechts twee namen. Mr. Dirck Back wordt terloops genoemd
in 1556 als ontvanger van een legaat en als huurder van een huis. 55 ) Drie jaar
later hebben zijn erfgenamen kwestie met de scholaster over achterstallige uitbetaling. 56) Behalve deze is nog bekend 'Mr. Willem van de Ven sangmeester
ende schoolmeester', die gesignaleerd werd op het Caeciliafeest in 1593. 57 ) Voor
het overige beschikken we enkel over gegevens betreffende de rectoren in de zeventiende eeuw. Deze komen bij de eindperiode der Oirschotse school ter sprake.

DE SCHOOL IN DE ZEVENTIENDE EEUW: VERVAL, HOOGBLOEI EN
ONDERGANG.
VERVAL
De laatste decennia van de zestiende eeuw waren voor de Meierij onrustige tijden. Vele, dikwijls min of meer ongeordende, legertroepen maakten vooral het
platteland onveilig. Het kapittel had geruime tijd een toevlucht gezocht binnen
de veilige stadsmuren van 's-Hertogenbosch. Dit ontbreken van bestuurlijk toezicht was ongunstig voor de school, die het toch al moeilijk had in omstandigheden, die de aandacht en concentratie afleidden. De toestand van de school
zal dus niet florissant geweest zijn op het moment, dat Peter van Vladeracken,
oud-docent van de Bossche school en bekend humanist, in 1604 pastoor werd
in Oirschot. Hij wordt soms genoemd als rector of docent aan de school en soms
als scholaster, maar was geen van beide. Als rector wordt in 1605 genoemd heer
en meester Cornelis Jan Mercx.58 ) Deze is de enige, ons bekende, rector, die,
zoals uit deze titulatuur blijkt, priester was. Scholaster was in 1608 en vermoedelijk al eerder Jan Daems van Nuenen. 59) Wat er aan de hand geweest is, kunnen we alleen afleiden uit het verslag van de visitatie van het kapittel door bisschop
Masius in 1608.60) Daaruit blijkt, dat drie kanunniken, onder wie de scholaster,
bij het onderzoek naar de kwaliteit van het kerkelijk officie ongevraagd ter sprake
gebracht hadden, dat de cantor een nog jonge geestelijke was, die les volgde bij
pastoor van Vladeracken. Bij het verschijnen van de pastoor werd door de bisschop hierop niet ingegaan. Het lijkt, dat de kanunniken niet te spreken waren
over het optreden van de pastoor. Het is practisch zeker, dat deze geen vrede
had met het zijns inziens te lage peil van de Oirschotse school en daarom enkele,
vermoedelijk de meestbelovende, leerlingen particulier les was gaan geven. Dit
was niet alleen een motie van wantrouwen aan het adres van school, rector en
tevens van het kapittel als schoolbestuur maar ook een financieel nadeel voor
de rector. Deze zienswijze wordt bevestigd door de opmerking van Folkert Reys,

De mening van pastoor van Vladeracken, dat de schoolmeester meer zorg aan
zijn school zou moeten besteden, werd gedeeld door kanunnik Wouter van
Cuyck.64) De overtuiging, dat een tweede leerkracht nodig was, werd ook uitgesproken door de langst residerende kanunnik, Jaspar de Vos, die tevens wees
op de noodzaak van restauratie van het schoolgebouw.65) Er werd nog gewezen op de absentie van de scholaster, Lucas de Gaule, die natuurlijk niet bevorderlijk was voor de goede gang van zaken op de school. Alle kanunniken, die
hun mening gaven over de school, konden ermee instemmen, dat het dorpsbestuur
samen met het kapittel de school zou gaan besturen, als het deze wilde subsidiëren.
De bisschop heeft blijkbaar in deze gunstige omstandigheden en misschien zelfs
op verzoek van het kapittel het dorpsbestuur benaderd, om de school op deze
voorwaarde te subsidiëren. In zijn brief van 1615.07.21, een week na de visitatie, wees het dorpsbestuur deze suggestie vooralsnog van de hand op het motief,
'dat om in de schoole eenen goeden rectoir ende ondermeester te hebben oft eenen schoolmeester alleen te houden, stont tot laste van den scholaster ende capitulle ....' Wel had het dorpsbestuur 'omme te thoonen de goede affectie, die
wy hadden totter schoole' het schoolgeld verdubbeld van 10 stuiver tot 20. 66)
Tot het veranderen van dit Oirschotse standpunt zouden ingrijpende externe factoren pas de doorslag geven.
Uit de aangehaalde gegevens komt de situatie van de Oirschotse school van het
begin van de zeventiende eeuw naar voren. Afgaande op de formulering, die
het dorpsbestuur gebruikt, kunnen we ervan uitgaan, dat bij een school met twee
afdelingen gesproken werd van een rector en een ondermeester en bij een school
met slechts één afdeling van een schoolmeester. De eerste situatie werd voor Oirschot als normaal beschouwd, de tweede als een teken van verval. Als we op
deze terminologie mogen afgaan - en dat lijkt ons legitiem - heerste de situatie
van verval reeds kort na het midden van de zestiende eeuw, want Mr. Dirck Back
wordt in 1556 en 1560 'schoolmeester' genoemd en evenzo Mr. Willem van de
Ven in 1593.67)
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De schoolmeester van 1615 wordt in de aangehaalde stukken nergens met name
genoemd. Wel wordt gezegd, dat hij tevens als kapittelnotaris fungeerde. Kapittelnotaris in die tijd was Mr. Lambert van Boxtel, die fungeerde in 1611 en
1623 68 ) en die tevens als schoolmeester in 1619 genoemd is. 69)

'Wij .... schepenen der vryheyt van Oirschot doen condet eenen yegelycken certificerende mits desen voor de gerechte waerheyt .... dat binnen dese vryheyt
is een seer goede Latijnsche schoole, waerinne de kynderen ende studenten werden geleert tot Dialecticam inclus ende bequaem gemaeckt om te mogen gaen
naer een universiteyt off de philosophie; alwaer oyck de voorschreven kynderen
genoch werden geleert ende geïnstueert in de godtvruchticheyt, hebbende goede
gelegenheyt, nyettegenstaende de tegenwoordige retorsie, alhyer schier alle daegen misse ende andere goddelycken dyenst te hooren; ende dat tegenwoordich
Mr. Henrick Leermaekers rectoir is der voorschreven schoolen, hebbende bequaeme ondermeesters onder hem synde seer wel geleert ende godvruchtich, syne schoolen seer well gaede slaende ende de voorschreven kynderen, als voorschreven is, in de geleertheyt ende godtvruchticheyt seer well oeffenende ende
deselve kynderen daerinne een seer goeden voirganck gaende; by weleken voorschreven rectoir veele ende treffelycke kynderen soo uuyt Hollant, 's-Hertogenbossche als andere omliggende steden ende plaetsen studii causa (om te studeren) syn woonende ende te cost gaende ende dye aldaer oyck well naer henne
meriten worden getracteert, des wy selffs daegelycks oyck gesien ende van anderen verstaen hebben ....'
Even plotseling als deze hoogbloei was begonnen, zou hij ook weer door externe factoren worden beëindigd.

HOOGBLOEI
De externe factoren, die een ingrijpende verandering brachten in de situatie van
de Oirschotse school, lagen op militair en politiek terrein. Na de verovering van
's-Hertogenbosch door de staatse troepen in 1629 kwam de Bossche Latijnse
school in gereformeerde handen. De staten bliezen hun aanspraken op de Meierij wel hoog van de veilige Bossche muren, maar hun ambtenaren waagden zich
slechts af en toe onder zwaar militair escorte in de Meierij om de buit binnen
te halen. In feite bleef in Oirschot het bestaande bestuur en ook de school doorfunctioneren. Deze Oirschotse school werd onmiddellijk een toevlucht voor vele
katholieke leerlingen uit 's-Hertogenbosch en zelfs uit Holland. Noch de leiding
noch het gebouw van de school waren daarop berekend, Het dorpsbestuur greep
zeer effectief in. Op het schoolgebouw van twee lokalen werd een verdieping
gezet, zodat men beschikte over vier lokalen. Deze vernieuwing en uitbreiding
werd reeds gerealiseerd in 1629 blijkens de nog aanwezige jaarankers. Het is wel
merkwaardig, dat noch een longarts noch een architect deze cijfers konden lezen. Er werd een zeer bekwame rector aangetrokken in de persoon van Mr. Wouter van Stiphout, voordien leraar aan de Latijnse school van Diest, waar hij de
H. Joannes Berchmans onder zijn leerlingen had. Op 1 november 1629 aanvaardde hij zijn functie, vermoedelijk op proef of op een voorlopige afspraak, want
pas op Sint-Jan (24 juni) 1630 sloot hij een contract van 6 jaar met het dorpsbestuur. 70) In 1636 had dit contract vernieuwd moeten worden. Er is blijkbaar
wel over gesproken en Wouter van Stiphout heeft minstens zijn voornemen om
te blijven uitgesproken, maar hij achtte zich niet gebonden, toen hij in het voorjaar van 1637 werd weggekocht door de Latijnse school van Turnhout. Op 27
maart 1637 stond hij op vertrek, zoals blijkt uit de brief van een zijner ondermeesters, J. v.d. Venne, die in de onrustige oorlogsomstandigheden uit Oirschot
gevlucht was, maar verzocht om toch als schoolmeester gecontinueerd te
worden.71 )
Geen van de ondermeesters zal echter zwaar genoeg bevonden zijn, om de leiding op zich te nemen. Het dorpsbestuur trok daartoe aan Mr. Henrick Leermaekers, tot dan secretaris van Liempde, die in 1637 in functie trad, in 1646
gecontinueerd werd en functioneerde tot 1648.10.01. 72)
De kwaliteit van de Latijnse school tijdens zijn rectoraat wordt beschreven in
een authentieke schepenverklaring d.d. 1639.10.17, welke zo illustratief is, dat
wij ze u niet willen onthouden.73 )

ONDERGANG
Na de vrede van Munster werd in 1648 de godsdienstige en politieke reformatie
van de Meierij resoluut ter hand genomen. Mr. Henrick Leermaekers heeft nog
als rector gefunctioneerd tot 1 october 1648 en werd toen ontslagen, ofschoon
er voor hem geen gereformeerde opvolger beschikbaar was. Om niet alle onderwijs onmogelijk te maken, liet men Geraert Lenaerts van Gestel in dienst blijven tot 1649. Hij zal de leerkracht van de laagste afdeling geweest zijn, waar
vermoedelijk reeds in de tijd van Mr. Henrick Leermaekers geen Latijn meer
werd gegeven. Dit vermoeden is gebaseerd op een doorbetaling door de rector
'aen de meester der Duytsche schoole'.74) Hij kreeg zijn ontslag, toen er een gereformeerde schoolmeester beschikbaar kwam en heeft later gewerkt als klerk
bij secretaris Peter van Andel. Deze gereformeerde opvolger was Anthony Hermans de Craen, die in 1673 ca. 24 jaar schoolmeester bleek te zijn. 751 Met dat
al was practisch een deel van de Latijnse school afgesplitst als zuiver Nederlandstalige school, die zonder tussenkomst van een rector rechtstreeks onder het dorpsbestuur viel.
Ondanks het herhaald aandringen van de Oirschotse predikant Ds. Aelstius 76)
kon pas in 1652 een rector worden aangetrokken in de persoon van Caspar
Duytz. 771 Na de genoemde perikelen zullen zich nauwelijks leerlingen hebben
gepresenteerd, zodat de functie amper lonend was. Caspar Duytz hield het dan
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ook spoedig voor gezien en werd per 1653.08.20 predikant in Vessem en Hoogeloon, vanwaar hij in 1668/9 promoveerde naar Oerle. 78 ) Ds. Johannes Aelstius
heeft tijdelijk vervangen.79) Wij hebben nog niet achterhaald, wanneer de volgende rector, Johannes Willemszoon van Dussel, benoemd is. Hij was in 1660
in functie 80) en trad vrijwillig af in 1666 ten gunste van Nicolaas van Vlodrop, 81 )
die in functie bleef tot zijn dood in januari 1674. 82 ) De Oirschotse predikant,
Robbertus Immens, wist te bewerken, dat de Raad van State d.d. 1674.04.21
zijn studerende veertienjarige zoon Johannes benoemde tot rector. 83 ) De bedenkelijke gang van zaken bij de school lezen we in een authentieke schepenverklaring van 1678.06.22.84) Aangaande rector Nicolaas van Vlodrop verklaren zij,
dat deze meer tijd besteedde aan zijn functie van notaris en procureur dan aan
zijn school, maar niettemin het toen vorstelijke salaris van meer dan 400 gulden
opstreek, zijnde 250 gulden van het land, 100 gulden van 'de gemeynte van Oirschot' en nog 8 mud koren van de kapittelinkomsten.

SAMENVATTING
Het geheel overziende kunnen we zeggen, dat de Oirschotse Latijnse school vermoedelijk van vei& de Karolingische tijd en gedocumenteerd vanaf de dertiende
eeuw een volledige schoolopleiding verzorgd heeft. Onder het bestuur van het
kapittel en diens scholaster werd die opleiding gegeven in twee afdelingen, totdat ze in de onrustige tijd van de zestiende eeuw tot één afdeling terugviel, terwijl een tweede afdeling als dringend gewenst beschouwd bleef worden.

Ook zijn opvolger streek dit riante salaris op zonder ooit les te geven, omdat
hij 'buyten op de hooge school studerende' was. Zijn vader, de predikant, nam
waar, maar had op het laatst slechts zijn vier jongste zoontjes als leerlingen. Na
de dood van de achttienjarige 'rector' rond de jaarwisseling 1677/8 vonden de
regenten het welletjes en oordeelden het 't beste, om 'de rectorsplaetsche' en daarmee dus de school op te heffen. Hierna vonden we niets meer over de school,
zodat we slechts kunnen concluderen, dat de eeuwenoude Oirschotse Latijnse
school als zodanig in 1678 in stilte ten onder ging, terwijl de lagere afdeling als
' Nederduytsche' dorpsschool bleef voortbestaan en in 1920 werd omgezet in een
R.K. lagere school, die nu gevestigd is aan de Spoordonkseweg en haar bekendste
oud-leerling tot patroon koos.
Het aantal leerlingen zal na 1652 steeds erg klein geweest zijn, zodat het niet
aanlokkelijk was, om een der grote schoollokalen van de Latijnse school te gebruiken. Blijkens een verklaring t.o.v. schepenen d.d. 1674.12.03 85 ) had men
tot leslokaal voor dit kleine groepje beslag gelegd op de bijsacristie van de SintPetrus-kerk aan de kant van de markt, waarin ook een aparte buitendeur werd
aangebracht. Het Franse bezettingsleger liet in 1672 deze deur echter dichtmetselen, waarna rector Nicolaas van Vlodrop en later ook Ds. Immens hun lessen
aan huis gaven. De dichtgemetselde deur is nog te zien. Men kan daaraan ook
bekijken, dat zij niet oorspronkelijk was en blijkbaar apart voor de Latijnse
school was aangebracht. De uitspraak, dat het Oirschotse dorpsarchief eeuwenlang 'op de Latijnse school' werd bewaard, zal men dus letterlijk moeten nemen. Het archief werd namelijk bewaard in de kamer juist boven het vertrek,
waar in de vervaljaren vóór 1672 de Latijnse school werd gehouden.

Na een korte hoogbloei van 1629 tot 1648, waarin de school onder het dorpsbestuur en de leiding van bekwame rectoren vier afdelingen telde, werd ze enige
ijd als melkkoetje gebruikt door enkele profiteurs, om in 1678 een stille dood
lt.- sterven.
Ons rest nog het gebouw, waai in de school haar hoogbloei beleefde en dat Oirin respect volle piéteit voor de toewijding van het voorgeslacht als een van
kostbaarste monum, men dient te beschouwen.
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V.

KINDERARBEID, 1870 - 1890
(wettelijke maatregelen en globale situatie in Veldhoven Meerveldhoven, Zeelst en Oerle)
door J. Suijkerbuijk

Op 5 mei 1889, nu honderd jaar geleden, kwam er een wet tot stand "tot het
tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van
vrouwen", de zgn. Arbeidswet. Deze wet kwam in de plaats van de wet van 19
september 1874 "tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarlozing van
kinderen", ook wel genoemd het "Kinderwetje van Van Houten". Hoewel dit
Kinderwetje als zodanig nog niet veel betekende, wordt het toch algemeen beschouwd als de eerste sociale wet, die in Nederland werd afgekondigd. De
totstandkoming ervan betekende dan ook een principiële doorbraak in de arbeidsverhoudingen in ons land.
Alvorens het initiatief-wetsontwerp van mr. Samuel van Houten werd aangenomen, waren er vele discussies aan vooraf gegaan en vele rapporten en ambtelijke nota's geschreven, niet zelden met elkaar tegensprekende conclusies. In deze
bijdrage willen we trachten na te gaan hoe de eerste schreden in de sociale wetgeving werden gezet tussen 1870 en 1890 en hoe de situatie was ten aanzien van
de kinderarbeid in Zeelst, Veldhoven-Meerveldhoven en Oerle in die periode.
Eén van de kenmerken van de 19e eeuw is de industriële revolutie. Reeds in de
18e eeuw in Engeland in gang gezet, volgde al spoedig verschillende landen op
het vasteland van Europa. De stoommachine zorgde daarbij voor een geweldige
opvoering van de produktie in vele sectoren en voor een daling in de produktiekosten. Om in de hevige concurrentiestrijd, die daarbij ontstond, te kunnen overleven als bedrijf, werd gezocht naar zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten.
Kinderen voldeden aan deze voorwaarde en vooral in de grote Europese industriesteden leidde dit tot grove uitbuiting van jongens en meisjes door de fabrikanten, die enkel oog hadden voor de produktie en het zo laag mogelijk houden
van de produktiekosten. Met de omstandigheden waaronder de kinderen moesten
werken, werd geen rekening gehouden.
Schrijnende toestanden, zoals bijvoorbeeld op vrij grote schaal in Engeland voorkwamen (o.a. in de mijnbouw), bleven in Nederland beperkt. Ons land kende
niet die stormachtige industrialisatie, zoals die in Groot-Brittannië en bijvoorbeeld ook in België plaatsvond. Tot ver in de 19e eeuw was die ontwikkeling
in Nederland veel kleinschaliger. Kleine fabriekjes en vooral huisarbeid voerden
nog lang de boventoon. Maar ook in Nederland zijn gevallen bekend, waar kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar werkdagen maakten van 11 uur. Rapporten
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van verschillende commissies maakten daar in die tijd melding van. Over het
algemeen was men het er wel over eens dat het werken in fabrieken voor kinderen zeer nadelig was voor 'hunne ligchamelijke maar ook hunne verstandelijke
en zedelijke ontwikkeling". Maar men was aan de andere kant van mening, dat
men er niet buiten kon en kinderarbeid werd dan ook beschouwd als een maatschappelijk gegeven.

met zijn radicale opvattingen nagenoeg alleen, maar allengs kreeg hij toch meer
steun. Van Houten, een Gronings politicus, nam binnen het liberalisme met zijn
denkbeelden over de sociale kwestie, waarvan de kinderarbeid een onderdeel
vormde, maar ook over de hevig woedende schoolstrijd en de uitbreiding van
het kiesrecht, een aparte plaats in. Traditionele liberale ideeën waren in zijn ogen
aan grondige herziening toe en dat werd hem uiteraard niet altijd in dank afgenomen.
Van Houten drong eind 1872 nog maar eens aan op initiatieven van de regering,
maar de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, mr. J.H. Geertsema (opvolger van Thorbecke) weigerde hierop in te gaan. Van Houten diende daarop
zelf een initiatief-wetsvoorstel in "strekkende tot het tegengaan van overmatige
arbeid van kinderen en van hunne verwaarlozing door schoolverzuim". Het gehele voorstel luidde als volgt:

In het midden van de vorige eeuw komen uit diverse maatschappelijke geledingen en ook uit onderwijskringen, geluiden naar voren, dat er iets tegen de kinderarbeid gedaan moet worden. Vóór die tijd waren er al incidenteel protesten
geweest, maar deze vonden nog weinig weerklank. In Noord-Brabant werd al
in de dertiger jaren door de rooms-katholieke geestelijkheid scherp tegen kinderarbeid geageerd. Kinderen werd verboden om te gaan werken in de fabrieken
(waarvan de eigenaars veelal van protestantse huize waren) tot aan hun Eerste
Heilige Communie, die zij op ca. 12-jarige leeftijd ontvingen. De actie kwam
niet zozeer voort uit sociale bewogenheid met het lot van de arme kinderen, maar
uit angst voor de verderfelijke invloed, die van de fabrieken uitging, vooral ten
aanzien van het geloof. Gericht tegen voornamelijk de oprukkende wolindustrie
in Noord-Brabant, was dit de eerste maatregel tegen de kinderarbeid, die enig
succes had.
Vanwege de steeds terugkerende protesten tegen de kinderarbeid, werden van
regeringswege diverse onderzoeken en enquetes onder fabrikanten gehouden,
maar de liberale gedachte (Thorbecke) stond vooralsnog effectieve overheidsbemoeiïng in de weg. Kinderarbeid diende niet aan wettelijke banden gelegd te worden en bovendien was de situatie in Nederland veel minder ernstig dan in andere
landen, aldus de liberalen. De staatscommissie, die in 1869 onderzoek naar de
kinderarbeid in Nederland verrichtte, concludeerde o.a. dat het veel effectiever
zou zijn om ouders te verplichten hun kinderen tot aan een bepaalde leeftijd
naar school te sturen. Dit leidde tot weerstanden in confessionele kringen vanwege het nog nagenoeg ontbreken van bijzonder onderwijs. "Liever geen onderwijs, dan openbaar onderwijs", was hun stelling. Overigens moet men wel
bedenken dat ouders, vanwege de heersende armoede, vaak verplicht waren om
hun kinderen al op jonge leeftijd te laten werken.
De regering bleef nog een passieve houding aannemen. Thorbecke, minister van
Binnenlandse Zaken in het kabinet, wilde voorlopig afwachten. Wellicht dat ondernemers zelf maatregelen wilden nemen en dat was volgens hem te verkiezen
boven overheidsbemoeiienis.
Hoewel nog aarzelend en lang niet algemeen, was er toch een proces in gang
gezet, om iets tegen de kinderarbeid te ondernemen, al stonden ook de voorstanders van wettelijke maatregelen niet altijd op één lijn. In de politiek was
mr. Samuel van Houten de voortrekker. Aanvankelijk stond hij, als liberaal,

AFDEEL1NG 1
Van den arbeid van kinderen

Artikel 1.
Behalve in het bij art. 2 omschreven geval is het verboden, kinderen beneden
twaalf jaren in dienst te nemen of te hebben.
Artikel 2.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vergunning te verleenen, om jongens
van tien tot twaalf jaren in fabrieken ten arbeid te stellen mits:
le. zij niet langer dan zes uren eiken werkdag en niet tusschen acht uur des
avonds en zes uur des morgens arbeiden;
2e. hun minstens gedurende drie uren eiken werkdag onderwijs worde gegeven; en
3e. aan alle verder aan de vergunning te verbinden voorwaarden worde voldaan.
De verleende vergunning kan ten allen tijde worden ingetrokken.
Artikel 3.
Wegens overtreding van art. 1 zijn aansprakelijk de hoofden van gezinnen, en
de hoofden van bestuurders der ondernemingen, in of bij welke het kind in
dienst is bevonden.
Heeft de indienstneming plaats gehad buiten weten van de bij het vorig lid aansprakelijk gestelden, en bewijzen deze, dat zij de overtreding, onmiddellijk na
daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden, dan wordt degene aansprakelijk gesteld, die het kind in dienst heeft genomen.
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Artikel 4.
.

Overtreding van art. 1 wordt gestraft met geldboete van 1 3 tot f 25, en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen, te zamen of afzonderlijk.
Bij herhaling van overtreding binnen een jaar na eene vroegere veroordeeling
wordt altijd gevangenisstraf toegepast.
AFDEELING 11
Van den leerpligt
Artikel 5.
De gemeenteraden zijn bevoegd aan ouders en voogden de verpligting op te
leggen, om, behoudens regtmatige redenen van verhindering, hunne kinderen
en pupillen van het begin van hun achtste tot het einde van hun twaalfde jaar
voldoend onderwijs te doen genieten, en verzuim van dezen pligt strafbaar te
stellen.
Aan de volgens het vorige lid op te leggen verpligting wordt geacht voldaan
te worden: le. wanneer het kind geregeld eene openbare of bijzondere school
voor lager of middelbaar onderwijs bezoekt; en 2e. wanneer het voldoend huisonderwijs geniet, om zijne ontwikkeling met die van de leerlingen der openbare school voor lager onderwijs gelijken tred te kunnen doen houden.

Zoals Van Houten in de uitgebreide memorie van toelichting verklaart, was het
opnemen van het artikel over de (partiële) leerplicht noodzakelijk om een eind
te maken aan de op grote schaal voorkomende huisarbeid door kinderen. Vanwege het niet overal aanwezig zijn van onderwijsvoorzieningen, wordt de uitvoering van dit artikel overgelaten aan de gemeenteraden.
Zoals te verwachten was, werd over het ontwerp verschillend gedacht. Er werd
een commissie van rapporteurs ingesteld en in hun eindrapport plaatsten zij vele
kritische kanttekeningen bij het ontwerp, al waren zij wel overtuigd van de goede bedoelingen van Van Houten. De verschillende maatschappijvisies, ook binnen de commissie zelf, kwamen in de beoordeling sterk naar voren. Naast het
rapport van de commissie, kwamen ook van verschillende andere groeperingen
en individuele personen reacties, zowel negatieve als positieve. Een kleine greep
uit de reacties:
— er was niet voorzien in een controle-apparaat
— leerplicht moest worden losgekoppeld
— verplicht onderwijs op de niet-katholieke scholen, was voor katholieken zoiets
als vrijheidsberoving
— arbeidsverbod voor kinderen beneden 12 jaar, zou er toe leiden dat kinderen
ouder dan 12 jaar harder moeten werken
— de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en het Nederlandsch Schoolverbond juichten het voorstel toe.

Het gaat te ver om alle reacties op het wetsvoorstel te bespreken: voor sommigen gaat het veel te ver, anderen vonden het nog niet ver genoeg gaan. Naar
aanleiding van alle reacties bracht Van Houten toch enige wijzigingen aan in
zijn voorstel. Huisarbeid en arbeid in de agrarische sector vielen niet meer onder de verbodsbepaling en er werd een overgangsregeling aan toegevoegd. Hoewel iedere verandering ook weer reacties uitlokte, diende Van Houten het
gewijzigde ontwerp tenslotte bij de Tweede Kamer in.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd elk woord gewogen en nog talloze
wijzigingen voorgesteld. Toen de wet tenslotte werd aangenomen, was er nog
maar een mager aftreksel overgebleven van het oorspronkelijke ontwerp. De aangebrachte wijzigingen hadden het ontwerp geheel uitgehold. Van Houten was
evenwel van mening dat het beter was om een wet aangenomen te krijgen, die
in ieder geval een stap in de goede richting was. Halstarrig vasthouden aan alle
standpunten, zou het hele voorstel in gevaar kunnen brengen en dat wilde hij
tot elke prijs voorkomen. Het politieke klimaat was nog niet rijp voor al te radicale veranderingen op sociaal gebied. De "economisten" voerden nog de boventoon.
De wettekst, gepubliceerd in het Staatsblad luidde als volgt:

STAATSBLAD
VAN TIET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
/1 50

IV E T van den 19den September 1874 , houdende
maatregelen tot liet tegengaan van overmatigen
arbeid en rerwaarloozing van kinderen.

WIJ WILLEM 111, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER
NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GLIOOT-IIERTOG 1, A N
LUXEMBURG, ENZ., ENZ. ENZ.

Allen , die deze zullen zien of' hooren lezen , salut! doen te
weten :
Alzoo Wij in overweging hebben genomen , dat oenige maatregelen bohooren te worden genomen , ten einde ovormatigen arbeid
en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan;
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Zoo is het, . dat Wij , don Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevolen , dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten,
Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Artikel 1.
Het is verboden kinderen beneden twaalf jaren in dienst
te nomen of in dienst te hebben.
Artikel 2.
Het verbod van art. 1 is niet toepasselijk op huisselijko en
persoonlijke diensten en op veldarbeid.
Artikel 3.
Wegens overtreding van art. 1 zijn aansprakelijk de hoofden
of bestuurders der ondernemingen, in of bij welke het kind in
dienst is bevonden.
Heeft do indienstneming plaats gehad buiten weten van de bij
het vorig lid aansprakelijk gestelden , en bewijzen deze, dat zij
de overtreding, onmiddellijk na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden, dan wordt degene aansprakelijk
gesteld, die het kind in dienst heeft genomen.
Artikel 4.
Overtreding van art. 1 wordt gestraft met geldboete van f 3
tot f 25 _en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen , te zamen of
afzonderlijk.
Bij herhaling van overtreding binnen een jaar na oene vroegere
veroordeeling wordt altijd gevangenisstraf toegepast.

Overgangsbepalingen.
Artikel 5.
Hot verbod van art. 1 dezer wet is gedurende het eerste jaar
na haar in werking treden slechts van toepassing op kinderen
beneden tien jaren, en gedurende het daarop volgende jaar
slechts op kinderen beneden elf jaren.

Gegeven to 's Gravenhage , den 19den September 1874.
WILLEM.
De Minister van Justitie,
VAN LYNDEN VAN SANDENBURG.

Uitgegeven den vier en twintigsten September 1874.
De Minister van Justitie,
VAN LYNDEN VAN SANDENBURG

Hoewel er boetes werden vastgesteld voor overtreding van de wet, was er geen
directe controle op de naleving. Dit werkte uiteraard ontduiking van de verbodsartikelen in de hand, waardoor het effect van het Kinderwetje voor een groot
gedeelte verloren ging. Van de kant van de ondernemers werd nog heftig geprotesteerd tegen de uitzondering van het arbeidsverbod, dat gold voor huis- en
veldarbeid, echter zonder resultaat.
Onder invloed van de oprukkende industrialisatie en mechanisatie, groeide ook
de bewustwording onder de arbeiders, wat zich o.a. uitte in de oprichting van
vakverenigingen. De publieke opinie ten aanzien van de arbeiders wijzigde ook
en dit was tevens merkbaar in de politiek. De economische crisis in de eerste
helft van de tachtiger jaren, de daarmee gepaard gaande hoge werkloosheid (vooral in de juist in die jaren zeer strenge winters), de onrust onder de arbeiders en
de opkomst van het socialisme, droegen hiertoe bij. In 1886 werd een parlementaire enquete gehouden en toen werd duidelijk onder welke omstandigheden in
de fabrieken gewerkt moest worden. Als gevolg van de enquete en de gewijzigde
publieke opinie, kwam in 1889 een nieuwe wet tot stand "houdende bepalingen
tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen". Deze wet kwam in de plaats van het kinderwetje. Opvallend verschil met het kinderwetje, is dat ook de arbeid van vrouwen in de wet
is opgenomen en op één lijn wordt gesteld met de arbeid van kinderen beneden
de 16 jaar. De minimumleeftijd blijft 12 jaar, deze leeftijdsgrens werd pas in
1911 gewijzigd in 13 jaar. Om de uitvoering van de wet te controleren werd ook
wettelijk voorzien door de instelling van een arbeidsinspectie. Voor de aanvankelijk slechts 3 aangestelde inspecteurs, was het uiteraard een onmogelijke taak
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Enkele markante (gedeelten van) artikelen uit de Arbeidswet 1889 zijn:
Art 1
Onder arbeid verstaat de wet alle werkzaamheden in of voor eenig bedrijf, behalve: 1. werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw,
boschbouw, veehouderij of veenderij; 2. werkzaamheden buiten fabrieken en
werkplaatsen in of voor het bedrijf van hem, bij wien degene die ze verricht inwoont, voor zoover die werkzaamheden ook buiten eenig bedrijf in eene huishouding of stalling plegen voor te komen.
Art. 3.
Het is verboden een kind beneden twaalf jaren arbeid te doen verrichten.
Art. 4.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt door Ons, hetzij onvoorwaardelijk,
hetzij voorwaardelijk, verboden een persoon beneden zestien jaren en in fabrieken en werkplaatsen eene vrouw bepaalde soorten van arbeid te doen verrichten, op grond van de gevaren voor de gezondheid of het leven, welke die soorten
van arbeid, hetzij in het algemeen, hetzij bij niet inachtneming van zekere voorwaarden, door de wijze waarop zij verricht worden of door de verwerkt wordende stoffen, voor een persoon beneden de zestien jaren of voor een vrouw
opleveren.
Art. 5.
Het is verboden den arbeid van een persoon beneden zestien jaren of van eene
vrouw in fabrieken en werkplaatsen vroeger te doen aanvangen dan te 5 uren
des voormiddags of later te doen eindigen dan te 7 uren des namiddags, met
dien verstande, dat het aantal uren, gedurende welke die arbeid wordt verricht,
niet meer dan elf per etmaal bedrage.
Art. 6.
Hij die een persoon beneden zestien jaren of eene vrouw arbeid doet verrichten
in fabrieken en werkplaatsen is verplicht te zorgen, dat die arbeid ten minste
\korde afgewisseld door één rusttijd van een uur tusschen 11 uren des voormiddags en 3 uren des namiddags.

De fabriekskinderen: "Leve mijnheer van Houten !"
(prent uit de Nederlandsche Spectator van 1874)
om in het gehele land toezicht te houden. Een ander opvallend punt is dat huisarbeid en veldarbeid opnieuw niet onder de verbodsbepalingen vallen. Vandaar
ook dat de huisarbeid vooral onder vrouwen na de inwerkingtreding van de wet
sterk toenam.

Art. 7.
Het is verboden een persoon beneden zestien jaren of eene vrouw op zondag
arbeid te doen verrichten in fabrieken en werkplaatsen.
Art. 8.
Het is verboden eene vrouw arbeid te doen verrichten in fabrieken en werkplaatsen
binnen vier weken na hare bevalling.
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Art. 12.
Onder de bevelen van onze Minister, met de uitvoering van dezen wet belast,
wordt het toezicht op die uitvoering opgedragen aan ten hoogste drie door ons
te benoemen inspecteurs, wier werkkring en bevoegdheden door ons bij algemeenen maatregel van bestuur worden geregeld.
Art. 26.
Deze wet treedt in werking de 1 sten januari 1890. Op hetzelfde tijdstip vervalt
de wet van 19 september 1874 (Staatsblad no. 130).
Gegeven op het Loo, den 5den mei 1889.
WILLEM

DE SITUATIE IN VELDHOVEN, ZEELST EN OERLE
Over de lokale situatie in Veldhoven, Zeelst en Oerle is niet zo veel bekend, bronnen ontbreken over dit onderwerp. Fabrieken zoals in de steden, waren er niet.
Oerle was nagenoeg nog geheel agrarisch, met een aantal verzorgende beroepen.
In Zeelst was wel nijverheid. Deze bestond voornamelijk uit wevers, in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw een huiselijke arbeid bij uitstek.
Hierbij werden de kinderen al op jonge leeftijd ingeschakeld. Er waren eveneens
een aantal steenbakkerijen, waar jongens tussen 12 en 16 jaar werkten. In Veldhoven was meer verscheidenheid in ambachten. Het merendeel bestond uit wevers, steenbakkers en schoenmakers. In deze bedrijfjes werkten enkele arbeiders
in loondienst.
Buiten ons gezichtsveld is het werk, dat door kinderen verricht werd op de boerderijen. Aangenomen mag worden dat daar de kinderen van jongsaf meehielpen. Dit blijkt onder meer uit het schoolbezoek, dat een daling vertoont in de
voor boeren drukke periodes.
Na de invoering van het Kinderwetje, verzocht de kantonrechter in Eindhoven
in oktober 1874 aan de gemeenten, behorende tot zijn jurisdictie, om een onderzoek in te stellen naar de uitvoering van de wet. Gevraagd werd om opgave te
doen van die kinderen, tussen 10-12 jaar, die werkzaam waren in de fabrieksnijverheid.
De burgemeester van Oerle antwoordde dat hij de wet niet kende, omdat hij
de wettekst nooit had ontvangen. Nadat hem deze alsnog was toegezonden, antwoordde hij dat er in zijn gemeente geen kinderen van die leeftijd in loondienst
waren. Ook de burgemeester van Veldhoven gaf dit als antwoord.

Anders lag het in Zeelst. In tegenstelling tot wat de burgemeester aanvankelijk
als antwoord gaf op de circulaire, blijkt dat er wel kinderen tussen 10-12 jaar
in loondienst zijn. Van de 4 kinderen, blijken er zelfs 2 jonger dan 10 jaar te
zijn. Zij werken met tussenpozen, vnl. bij wevers. De officier van justitie deelt
daarop aan de burgemeester mee, dat deze kinderen niet meer in een fabriek
of werkplaats mogen werken en dat het voor de kinderen beter zou zijn als ze
naar school gaan.
Door de gemeente-veldwachter worden de kinderen aangezegd dat zij niet meer
mogen werken. Als de officier van justitie enkele dagen later informeert of er
aan zijn aanbeveling gehoor is gegeven, deelt de burgemeester mee, dat 2 van
de 4 kinderen naar school gaan. De andere 2 kinderen worden door hun vader
onderwezen, die meent dat hij dat net zo goed kan. Deze eigenzinnige vader was
Adrianus Maas, de gemeente-veldwachter.
In 1878 kwam de Schoolwet tot stand. Art. 82 van deze wet bepaalde dat de
gemeenteraden verbodsbepalingen konden vaststellen omtrent het arbeiden van
kinderen. De verordeningen waren gericht tegen het schoolverzuim. De wetgever was van mening dat door stimulering van het schoolbezoek, de kinderarbeid
vanzelf zou afnemen (zoals de Staatscie. in 1869 al had geconcludeerd en Van
Houten in eerste instantie had voorgesteld). De gemeenten mochten zelfs beloningen uitloven voor trouw schoolbezoek. Met de uitvoering van dit artikel werd
weinig haast gemaakt. In Oerle werd op 15 december 1881 de gemeentelijke verordening tegen het grote schoolverzuim afgekondigd en in de beide andere gemeenten ongeveer tegelijkertijd. Ongetwijfeld zullen zij aan deze bepaling zijn
herinnerd:
Art. 1 van de gemeentelijke verordeningen, die nagenoeg gelijkluidend zijn, bepaalde dat onder schooltijd geen arbeid verricht mocht worden door kinderen
beneden de 12 jaar.
Het is opmerkelijk dat deze bepaling, in tegenstelling tot het dan nog geldende
Kinderwetje, ook van toepassing is op huisarbeid en op het werk op de boerderij. Het is des te opmerkelijker dat in de Arbeidswet 1889 het werk in de agrarische sector opnieuw niet onder de verbodsbepalingen valt. Men hield de sociale
kwestie gescheiden van de schoolkwestie.
Over de omstandigheden, waaronder de kinderen in Veldhoven, Zeelst en Oerle
in de periode 1870 - 1890 moesten werken is ons weinig bekend. De arbeidstijden waren lang en de lonen zeer laag. Toch vormden de uiterst geringe inkomsten
vaak een welkome, ja zelfs noodzakelijke aanvulling op het gezinsinkomen. Zoals al eerder vermeld, het werk op de boerderij en ook veel huisarbeid onttrekt
zich grotendeels aan onze waarneming. Deze verborgen kinderarbeid komt niet
aan de oppervlakte.
Op de steenbakkerijen werden kinderen vooral ingeschakeld om stenen te ver-
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sjouwen van de "droogtafels" naar de ovens. Bij de thuiswevers moesten kinderen veelal het spinnewiel draaien of de spoelen opwinden. Daarnaast werden
kinderen al van jongsaf meegenomen naar het veld, om te wieden, aardappels
te rooien en zo meer.
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Art. 10 van de Arbeidswet 1889 bepaalde dat iedere ondernemer waar personen, jonger dan 16 jaar en vrouwen werkten, in het bezit moest zijn van een
arbeidskaart. Deze kaart werd afgegeven door de burgemeester en bevatte de
persoonlijke gegevens van de betrokkene. Het gemeentebestuur moest van de
afgifte van deze kaarten registers bijhouden. Van de gemeenten VeldhovenMeerveldhoven, Zeelst en Oerle zijn deze registers bewaard gebleven. Aan de
hand van deze registers zou bepaald kunnen worden hoeveel kinderen jonger
dan 16 jaar in loondienst werkzaam waren. De registratie is evenwel niet geheel
betrouwbaar, vooral niet de eerste jaren na de invoering in 1890. De aantallen
die in de jaarverslagen van de gemeenten worden vermeld, wijken sterk af met
de aantallen geregistreerde kaarten. Deze verschillen zijn te verklaren door onnauwkeurigheid van de opsteller van het jaarverslag, of door onvolledige informatie, maar zeker ook door onwetendheid bij de ondernemers van de wettelijke
bepalingen. Door de rijks- en provinciale overheid worden circulaires naar de
gemeenten verzonden, inzake het niet op correcte wijze uitvoeren van deze wetsbepaling. Vergelijking tussen jaarverslagen en registers van afgegeven arbeidskaarten gaat toch mank, omdat de gegevens in het jaarverslag een moment-
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Grafieken van het aantal kinderen in loondienst volgens opgaven
in de gemeenteverslagen.
Het aantal meisjes in Oerle en Veldhoven, dat in loondienst werkzaam is,
is te verwaarlozen.
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opname zijn, terwijl arbeidskaarten het gehele jaar door werden afgegeven. Bovendien werden ze ook afgegeven, als iemand slechts enkele weken in loondienst
was. Als deze werknemer op 31 december niet in het bezit was van een arbeidskaart, werd hij niet geteld voor het jaarverslag. Voor het jaarverslag worden
wel de thuiswerkende kinderen meegeteld, voor zover dit mogelijk was. Ook dit
gegeven maakt vergelijking moeilijk, want voor thuiswerk was geen arbeidskaart
nodig.
Ter illustratie: in 1890 werden in Zeelst 8 kaarten uitgereikt aan kinderen, maar
volgens het jaarverslag waren er in totaal 28 jongens en meisjes in loondienst.
In Veldhoven werden 21 arbeidskaarten uitgeschreven in 1890 en het jaarverslag
vermeldt slechts 12 arbeidende kinderen.
In de periode 1890-1900 werden in Oerle slechts 19 arbeidskaarten aan kinderen
tussen 12 en 16 jaar uitgereikt. De meesten waren voor kinderen, die werkzaam
waren in de steenbakkerijen van Adriaan van der Mierden en van Peter Jonkers. De kinderen van Peter Jonkers werkten ook op 13-jarige leeftijd reeds mee
in het bedrijf. De werktijden voor de kinderen waren van 06.00 - 12.00 uur en
van 14.00 - 19.00 uur, in totaal 11 uur. Er werd gewerkt van maandag t /rn zaterdag, met uitzondering van de kerkelijke feestdagen.
In Zeelst werden in de laatste 10 jaar van de vorige eeuw 98 arbeidskaarten en
in Veldhoven maar liefst 146 kaarten in het register geschreven. De jongsten waren
12 jaar, maar de meeste kinderen waren omstreeks 14 jaar.
Hoewel niet helemaal betrouwbaar, nemen we de aantallen, genoemd in de gemeentelijke jaarverslagen, als uitgangspunt om na te gaan, wat globaal de omvang was van de kinderarbeid in de drie gemeenten. We vergelijken deze cijfers
met het totale aantal kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar, in de gemeenten Zeelst,
Oerle en Veldhoven-Meerveldhoven. Als we het aantal vertrokken en ingekomen personen gelijk stellen, kunnen we aan de hand van de geboorteregisters
bepalen hoeveel kinderen er waren. We krijgen dan het volgende beeld:

in loondienst
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Het aantal meisjes in loondienst is in Oerle en Veldhoven-Meerveldhoven te verwaarlozen. In Zeelst daarentegen zijn er wel vele meisjes werkzaam, vooral in
de weverijen:
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Al met al laten de cijfers een tamelijk grillig verloop van de kinderarbeid in de
drie gemeenten zien.
Van wantoestanden in de bedrijven en bedrijfjes in Veldhoven, Zeelst of Oerle
is ons niets bekend. De plaatselijke overheid verkeerde in de veronderstelling,
dat het met de kinderarbeid, feitelijk een aanvaard maatschappelijk gegeven,
en vooral met de mistoestanden daarin wel meeviel. Maar toch, ieder kind, dat
dagelijks in een fabriek of werkplaats 11 uur moet werken, is er altijd één te
veel! Gelukkig begon men dat ook 100 jaar geleden te beseffen.
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door M. Verweij
Redactionale
Michiel Verwey, geboren te Oirschot, studeerde aan de Katholieke Universiteit
Leuven, waar hij in 1986 het licentiaat klassieke philologie behaalde. In 1987
verwierf hij aan deze universiteit het diploma middeleeuwse studies. Hij werkt
thans aan een dissertatie over de litteraire werkzaamheid van de Oirschotse
pastoor Peter van Vladeracken. Met instemming van prof. Dr. J. IJsewijn, waarvoor wij deze erkentelijk zijn, schreef hij de voorliggende studie ter publicatie
in Campinia.
Het voornaamste centrum van het Humanisme in de Meierij was 's-Hertogenbosch. De rol van Oirschot in deze stroming was veeleer uitermate bescheiden.
Er is in Oirschot geen humanist of neo-Latijns auteur van enig belang geboren
en de bloei van de Latijnse school in het tweede kwart van de 17e eeuw was
niet zozeer aan de faam of de kwaliteit van het Oirschotse onderwijs te danken,
alswel aan het feit dat de voornaamste inrichtingen van Latijns onderwijs van
katholieke signatuur na 1629 gesloten waren. Toen Oirschot in 1648 net als de
rest van de Meierij aan de Republiek der Verenigde Nederlanden werd toegewezen, was het met deze kortstondige bloei snel gedaan.
Ondanks dit alles heeft er in het begin van de 17e eeuw toch in Oirschot een
auteur verbleven, die zijn sporen in het Humanisme van die dagen heeft verdiend. Deze auteur, Petrus Vladeraccus of -in het Nederlands- Petrus van Vladeracken, was in 1571 te 's-Hertogenbosch geboren als het zesde kind van
Christoffel van Vladeracken en Christina Bellaert 1). Zijn vader, geboren in Geffen, conrector van de Latijnse school van Amersfoort in 1551, leraar aan de
Latijnse school van 's-Hertogenbosch in 1559 of 1561, rector aldaar in 1591,
+ 15 juli 1601 2), had zich voor het onderwijs verdienstelijk gemaakt door het
samenstellen van enkele werken als de Polyonyma ciceroniana, de Selectissimae
Latini sermonis phrases, - in welke werken Cicero als model voor de Latijnse
taalstudie werd gesteld -, Plauti flores en de Dialectices epitome. Petrus werd
frater bij de Broeders des gemenen levens en leraar aan de Bossche Latijnse
school. De Biografen uit de 17e, 18e en 19e eeuw laten hem ook rector van die
school worden na het overlijden van zijn vader in 1601. Bewijzen hiervoor ontbreken echter. Tijdens zijn Bossche tijd schreef hij enkele werken die niet als
schoolboek bestemd zijn in de zin van de werken van zijn vader, maar die ten
dele wel uit het schoolmilieu voortkomen, ten dele echter ook aansluiten bij de
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actualiteit: Tobias (1598) 3), een bijbels drama, in de enige editie gevolgd door
een Congratulatio aan de schepenen van 's-Hertogenbosch, Exsequiarum funebrium Philippo II Hispaniarum Regi Sylvaeducis exhibitarum brevis et extemporalls quaedam descriptio (1600) 4), een beschrijving van de uitvaartplechtigheden voor Filips II die in Den Bosch werden gehouden, een Carmen scholasticum seu natalitium pro anno Jubilari 1600 5), verloren gegaan, en een Diarium
rerum per singulos dies in obsidione Silvaeducensi per principem Mauritium Nassovium gestarum (1602) 6), een beschrijving van het beleg van 's-Hertogenbosch
door prins Maurits in 1601. Verder bleef er nog een gedicht van hem bewaard
op de dood van Christoffel Plantin in een handschrift van het Antwerpse Plantin - Moretusmuseum naast gedichten van zijn vader en zijn broer Joannes bij
dezelfde gelegenheid 7). Dit laatste gedicht wijst op de contacten tussen de familie Vladeraccus en de bekende Antwerpse drukkerij, contacten die ook voor
de Diva Virgo Oirschottana van belang zullen blijken te zijn. In al deze werken
betoont Petrus Vladeraccus zich een overtuigd aanhanger van de katholieke contrareformatie en een fervent tegenstander van het calvinisme en van de daaruit
voortgekomen Republiek der Verenigde Nederlanden.

meinse ritus wilde maken. In deze brief maakt Vladeraccus melding van "alias
tum nostras tum etiam parentis nostri lucubrationes, ad exercitia scholastica spectantes, quae (si aliquando videbitur) impressa facilius distrahentur" (andere werken zowel van ons als van onze vader met betrekking op de oefeningen in de
school, die (als het ooit zal blijken) gedrukt gemakkelijker verspreid (lett. verscheurd) worden). Ons is niet bekend om welke werkjes het gaat; gedrukt zijn
ze in ieder geval niet. De tweede brief, gedateerd 1 augustus 1614, bevat het verzoek het manuscript "uti a me scriptus est" (zoals het door mij geschreven is)
terug te sturen, omdat Vladeraccus het een en ander wilde toevoegen en wijzigen.

In 1603 of 1604 verlaat Petrus Vladeraccus 's-Hertogenbosch en wordt pastoor
van Oirschot. De motieven voor deze overgang zijn niet duidelijk. Alle auteurs
die over Vladeraccus geschreven hebben in biografische lexica e.d. vermelden
hem als lid van het kapittel, hij wordt echter in de bronnen, zoals de visitaties
van 1608 en 1615, nooit als zodanig genoemd, maar enkel als "pastor". Vladeraccus kon echter in Oirschot het onderwijs niet vergeten. Bij de visitatie van
bisschop Zoes in 1615 klaagde dan ook een van de betrokkenen dat de pastoor
de school moest verlaten: "debere etiam pastorem relinquere scholam". Wat
de aard van zijn schoolse activiteiten is geweest, is ons niet duidelijk. Het kan
zijn dat hij binnen de school les gaf, mogelijk ook heeft hij de beste studenten
uit de school gehaald en dan zelf onder zijn hoede genomen. Hij was in ieder
geval geen scholaster van het kapittel. Vladeraccus stierf op 6 januari 1618 en
werd in de St. Petruskerk begraven waar zijn zerk nog ligt.
Tijdens zijn verblijf in Oirschot schreef hij ook een boekje over O.L.V. van den
H. Eik de Diva Virgo Oirschottana ad sacram quercum, opgedragen aan Aartshertog Albrecht van Oostenrijk die in die tijd het gezag voerde over de (Spaanse) Nederlanden, waar Oirschot op dat moment toe behoorde. Hoewel het werkje
in 1612 voltooid werd en vervolgens naar de Antwerpse drukkersfirma PlantinMoretus werd gestuurd om het te publiceren, is het daar ondanks de goedkeuring van Gijsbert Coeverinx, Librorum censor, nooit gedrukt. I.v.m. deze poging om het gedrukt te krijgen zijn twee brieven van Vladeraccus aan het
drukkershuis bewaard 8). De eerste brief, gedateerd 7 november 1612, bevat buiten het verzoek het werkje in kwestie te drukken tevens de bestelling van een
aantal liturgische boeken voor het kapittel dat de overgang van Luikse naar Ro-

Wat er verder met het manuscript gebeurd is, is onbekend op één belangrijk feit
na: Augustinus Wichmans heeft het bij het samenstellen van zijn Brabantia Mariana gebruikt en er zelfs een passage uit het begin uit geciteerd. Deze Augustinus Wichmans 9) (1596-1661) trad in 1613 in de abdij van Tongerlo in, werd in
1630 pastoor van Mierlo en 1632 pastoor van Tilburg waaruit hij in 1634 verdreven werd. Tot 1642 bleef hij in ballingschap deze functie waarnemen, toen
hij coadjutor van Tongerlo werd. Op 22 juni 1644 volgde hij Theodorus Verbraecken op als abt van Tongerlo. Uit deze levensloop blijkt dat we één hypothese over de lotgevallen van dit werk kunnen uitsluiten, n.l. dat Vladeraccus
het manuscript terugvroeg op aanvraag van Wichmans.
Dientengevolge blijven voor dit verzoek om terugzending slechts twee motieven
over, n.l. het motief dat Vladeraccus zelf in zijn brief noemt, in welk geval we
dit serieus en oprecht verstaan, of een misschien zelfs wat geergerde uiting van
ongeduld van Vladeraccus, in welk geval het in de brief genoemde motief als
beleefde inkleding dient. Of het manuscript daadwerkelijk teruggestuurd is, is
eveneens onbekend, al neemt Nauwelaerts aan dat het inderdaad naar Oirschot
is teruggekeerd, waarbij hij geen verklaring weet voor het feit dat Wichmans
het in handen heeft gekregen 10). We zouden voor dit gedeelte van de geschiedenis van de Diva Virgo twee scenario's kunnen opstellen. Ofwel is het handschrift teruggestuurd, waarvoor geen bewijzen zijn, maar wat op zich toch de
redelijkste hypothese lijkt, ofwel is het toch in Antwerpen gebleven. Als het naar
Oirschot is gekomen, kon Wichmans die in de buurt pastoor was, het werk raadplegen tussen 1630 en 1632 (datum van het verschijnen van de Brabantia Mariana). Indien het manuscript in Antwerpen gebleven is, kon hij het daar raadplegen.
In beide gevallen is het ook nog mogelijk dat hij het handschrift in zijn bezit
heeft gekregen en dat het later in Tongerlo verzeild raakte. Verwant aan de laatste
hypothese is de theorie dat Wichmans bij zijn onderzoek inlichtingen vroeg bij
de pastoor van de diverse parochies en dat de pastoor van Oirschot hem toen
het handschrift van de Diva Virgo toestuurde. Als men nu de diverse mogelijkheden overloopt en toetst, komt o.i. de "Antwerpse" theorie als de minst waarschijnlijke naar voren. Immers, op de eerste plaats is er geen reden (voor zover
wij weten tenminste) waarom Moretus het handschrift niet zou terugsturen; op
de tweede plaats is raadpleging ter plaatse gemakkelijker voor te stellen in Oir-
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schot dan in Antwerpen: men kan geen duidelijke periode aanwijzen waarin Wichmans te Antwerpen onderzoek kan hebben gedaan, aangezien hij in 1628
novicenmeester in Tongerlo werd (tot 1630) en daarvoor bezig was met verschillende andere historische en theologische werken; op de derde plaats is het gemakkelijk zich voor te stellen dat Wichmans bij zijn onderzoek naar Mariaheiligdommen bij de verschillende parochies inlichtingen inwon, waarbij hij in
Oirschot, zoals we boven al hebben gesuggereerd, gewezen kon worden op het
handschrift van Vladeraccus, terwijl het minder gemakkelijk is aan te nemen
dat het handschrift door Wichmans ontdekt zou zijn, als het bij een drukkerij
lag. Dientengevolge zouden we uit onze scenario's de volgende hypothese willen
voorstellen: het handschrift werd door Moretus teruggestuurd en werd bij het
onderzoek van Wichmans door de toenmalige pastoor van Oirschot boven gehaald, mogelijk zelfs naar Wichmans toegestuurd. Indien Wichmans het in Oirschot heeft geraadpleegd, is het na de overgang tot de Republiek in 1648 verloren
gegaan. Indien hij het manuscript toegezonden kreeg, heeft hij het ofwel in 1634,
toen hij uit Tilburg verdreven werd, verloren ofwel meegebracht naar Tongerlo,
waar het dan later verloren is geraakt bij de Franse revolutiel».

gebouw als zodanig en met name de rol die kanunnik Joannes Daems daarin
gespeeld heeft. Deze Joannes Daems had zelf meermalen genezing gevonden na
aanroeping van Maria, waarvoor hij een grotere kapel liet bouwen in 1605 of
1606.

Hoe dit ook zij, dat Wichmans het handschrift voor zich had, blijkt uit zijn eigen commentaar: "Habeo ipsum autographum m.s. penes me, ex quo sequentia haec desumpsi" (Ik heb het eigenhandig geschreven manuscript voor me,
waaruit ik het volgende genomen heb), de zin waarmee hij zijn citaat begint,
en "Hactenus de verbo ad verbum ex praedicto Vladeracci libello" (Tot hier
woord voor woord uit het bovengenoemde boekje van Vladeraccus), de zin waarmee hij de geciteerde passage afsluit. Op grond van de afsluitende zin zouden
we mogen concluderen dat de passus getrouw is overgenomen zonder inkrimpingen, weglatingen of toevoegingen. Toch is er wellicht één nota toegevoegd
en wel dat de toren van Oirschot waar Vladeraccus even over spreekt, kort voor
het publiceren van de Brabantia Mariana door bliksem is getroffen en zo lager
is dan voorheen. Deze verwijzing naar de blikseminslag van 1627 is echter cursief gedrukt en als zodanig duidelijk als latere toevoeging te herkennen. Dat de
geciteerde passage het begin van het werkje vormt, is zeer aannemelijk, aangezien de tekst begint met een algemene beschrijving van Oirschot, wat wellicht
als inleiding bedoeld is.
De ons bekende passage begint met een algemene schets van Oirschot, vooral
vanuit religieus oogpunt. Vladeraccus noemt Odulphus, de St. Petruskerk, het
kapittel, de St. Odulphuskerk (in Best), de kapel van St. Joris en de twee Mariakapellen. Van de laatste noemt hij eerst het Boterkerkje, om dan over te gaan
tot een beschrijving van de kapel van de H. Eik. Hij geeft beknopt de geschiedenis van het vinden van het beeld weer, tegelijk met het ontstaan van een verering. Vervolgens beschrijft hij de jaarlijkse bedevaart, de geschiedenis van het

Voor het vervolg zijn we aangewezen op een samenvattend overzicht dat Wichmans ervan geeft. Deze deelt mede dat in het derde hoofdstuk wordt verteld dat
Vladeraccus zelf in 1606 een onderzoek heeft ingesteld naar de genezingen. Hij
vroeg toen aan ieder die genezing had ondervonden, dat te getuigen, wat door
verscheidenen inderdaad gedaan werd ten overstaan van vertegenwoordigers van
wereldlijk en geestelijk gezag.
Vladeraccus komt tot een elftal echte ("authentica") genezingen: hernia, een zeer
zware hoofdpijn van tien jaar, doofheid, onafgebroken koorts, een mank en
kruipend meisje dat weer kon lopen, blindheid, een gevaarlijk abces of gezwel,
een vrijwel zekere dood die afgewend was, een slapheid of matheid ("languor")
van drie jaar, die verdween, en de "cephalalgia" of hoofdpijn van een vrouw
uit Berchem bij Antwerpen die na van deze kapel gehoord te hebben, vijftien
sacra (missen?) liet houden en van alle pijn genezen werd, terwijl tegelijk haar
stoelgang die drie weken lang verhinderd was, weer mogelijk werd. De laatstgenoemde dubbele genezing geschiedde in 1611. Of de opmerking van Wichmans
dat de meesten die baat vonden, drie zaterdagen achtereen deze plaats bezochten, ook nog uit Vladeraccus stamt, is niet met zekerheid te zeggen. Of er na
de beschrijving van deze genezingen nog iets volgde in de Diva Virgo is evenmin
bekend. Men kan aannemen dat het werkje na de beschrijving van geschiedenis,
plechtigheden en wonderbaarlijke genezingen eindigde.
De stijl van het bewaarde fragment is het best te betitelen als geleerd. Daarvan
getuigen de ingewikkelde zinnen, de Griekse woorden die gebruikt worden en
de citaten. Voor concrete opmerkingen aangaande deze aspecten verwijzen we
naar de noten bij de tekst.
Voor de totstandkoming van dit geschrift zijn twee zaken van kapitaal belang.
Ten eerste was Vladeraccus o.i. actief betrokken bij de contrareformatie. In zijn
werken treft men zowel polemische trekken als duidelijk opbouwende kenmerken aan. De vernieuwing van binnenuit die een essentieel onderdeel van de contrareformatie was, blijkt in Oirschot o.m. uit de overgang van Luikse naar
Romeinse ritus, welke juist plaats vond toen Vladeraccus pastoor was. Hij schreef
zelf in naam van het kapittel de bestelling voor de boeken volgens de nieuwe
ritus (cf supra). Ook de Diva Virgo, de bouw van de nieuwe kapel in 1605 of
1606 door Joannes Daems en het onderzoek van Vladeraccus uit 1606 vinden
hun plaats in de interne versterking die o.m. door de grotere aandacht voor de
Mariaverering werd beoogd. Van deze vernieuwde Mariacultus is het bedevaarts-
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centrum van Scherpenheuvel in de Nederlanden de belangrijkste exponent.
Scherpenheuvel genoot de speciale bescherming van de aartshertogen Albrecht
en Isabella, die het in 1605 stadsrechten hadden verleend en die de bouw van
een nieuwe kerk hadden laten beginnen in 1609. Scherpenheuvel ook is het object van een werk van de befaamde Zuidnederlandse filoloog Justus Lipsius, de
Diva Sichemiensis sive Aspricollis, nova eins beneficia et admiranda (1605) 12).
Eerder, in 1604, had Lipsius al een Diva Virgo Hallensis geschreven. De Scherpenheuvelse Diva Virgo is het tweede gegeven dat voor onze Oirschotse Diva
Virgo van groot belang is geweest. Vladeraccus heeft dit werk ongetwijfeld gekend: hij verwijst in de ons bekende passage naar Lipsius (zie de noot bij de
tekst). Bovendien vertonen structuur van de twee werken een grote gelijkenis:
eerst beschrijving, dan wonderen, al gaat bij Lipsius nog een overweging over
het nut van het werk vooraf. Misschien reden om te veronderstellen dat zulks
ook bij Vladeraccus het geval was? Tot slot zijn er ook frappante overeenkomsten
tussen de verschillende genezingen, waarvan de meest treffende zeker de genezing van "cephalalgia" is (bij Lipsius hoofdstuk 33). Een nadere studie over het
verband tussen de Scherpenheuvelse en Oirschotse Virgines hopen we later te
kunnen maken. Op dit moment lijkt het veilig de volgende gang van zaken te
veronderstellen. Kort na 1605, d.w.z. na het verschijnen van het werk van Lipsius krijgt Vladeraccus dit boek in handen. In dezelfde tijd, misschien zelfs onder invloed van dit boek, bouwt Joannes Daems de vergrote kapel. Vladeraccus
stelt vervolgens zijn onderzoek in, dat definitief wordt afgesloten in 1611 of 1612,
waarna hij zijn tekst voltooit, laat censureren en naar de drukker stuurt in 1612.
Aldus ontstaat in het kader van de contrareformatie en onder directe invloed
of zelfs in navolging van Lipsius, die uiteindelijke ook met de drukkerij van Plantin en Moretus in nauw contact stond, het werk waarvan wij de lezer het enig
bekende fragment hieronder aanbieden.
Onze tekstuitgave bestaat uit twee delen. Ten eerste geven we de Latijnse tekst
van het bij Wichmans geciteerde fragment, waarbij de interpunctie aan het hedendaags gebruik werd aangepast en eventuele fouten werden hersteld. Bij de
tekst zijn enkele kritische noten gevoegd i.v.m. de bovengenoemde interpolatie
van Wichmans en de Griekse citaten. Na de tekst bieden we een vertaling die
enkel bedoeld is als werkvertaling bij de Latijnse tekst.

NOTEN BIJ DE INLEIDING

1.

Men zie over het leven van Petrus Vladeraccus M.A. Nauwelaerts, Latijnse school
en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, Tilburg, p. 179-183, in Nationaal biografisch woordenboek, 8, Brussel, 1979, k. 859-861, beide met opgave van oudere
literatuur (hoofdzakelijk artikelen in biografische woordenboeken en in werken over
het bisdom 's-Hertogenbosch).

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Men zie over Christoffel van Vladeracken eveneens de twee hierboven genoemde
bijdragen van M.A. Nauwelaerts, resp. p. 157-162 en k. 856-858.
Van de Tobias is één exemplaar bekend en wel in de bibliotheek van het Provinciaal
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen van Noord-Brabant in Tilburg. Een
editie van dit stuk wordt door ons in Leuven voorbereid, samen met het thematisch
verwante stuk Tobaeus van Cornelius Schonaeus (1540-1611).
Het enig bekende exemplaar bevindt zich in de Bibliotheca Regia te Brussel. De tekst
werd door L.J.W. Smit gepubliceerd in de Handelingen van het Provinciaal Genootschap over 1903-1909, p. 239-251.
Deze tekst schijnt samen met de Exsequiae in één band te hebben gezeten. Het Brusselse exemplaar van de Exsequiae bezit het Carmen echter niet meer.
Het Diarium, in tegenstelling tot de andere werken die in 's-Hertogenbosch verschenen, is in Leuven uitgegeven. Ook hier is slechts één exemplaar bekend, opnieuw
in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap, tegenwoordig in Tilburg. Van
de tekst gaf L.J.W. Smit een Nederlandse vertaling in bovengenoemde handelingen, p. 215-238.
Hs. 202, bl 25 b-26a. Nauwelaerts vermeldt in het Nationaal biografisch woordenboek, dat deze gedichten zijn uitgegeven door M. Sabbe. Of dit zo is en waar dit
dan gebeurd is, is ons nog niet bekend.
Deze brieven zijn uitgegeven door M.A. Nauwelaerts, Quatre leftres de Petrus Vladeraccus (1570-1618), in: Humanistica Lovaniensia, 20 (1971), p. 255-266, als nr.
3 en 4, p. 264-266.
Men zie over Wichmans het artikel van N.J. Weyns in het Nationaal biografisch
woordenboek, 5, Brussel, 1972, k. 1003-1009.
Zie zijn voetnoot 1 bij brief 4 in zijn bovengenoemde editie in Humanistica Lovaniensia p. 266: "sans doute le manuscrit a-t-il été renvoyé par Moretus; on ignore
comment ce manuscrit est venu entre les mains de Wichmans".
Archivaris Rogier van Oirschot heeft al in 1963 geïnformeerd of dit manuscript in
Tongerlo was, hetgeen negatief werd beantwoord door de toenmalige archivaris
aldaar.
Men zie over Lipsius het artikel van M.A. Nauwelaerts in het Nationaal biografisch
woordenboek, 10, Brussel, 1983, k. 403-416. Wij raadpleegden de tekst van de Diva
Sichemiensis in de editie van de Opera omnia, te Antwerpen bij Plantin verschenen
in 1637, deel 3, p. 721-748. De Diva Virgo Hallensis is in hetzelfde deel te vinden
op p. 687-720.

TEKST
Oirschottum municipium est Campiniae sive,- ut Lipsius indigetatt)-, Campaniae, peramplum, D. Odulphi Confessoris (uti Laurentius Surius non obscure
testatur 2 )) natali solo clarissimum, turris altitudine conspicuum, templi - licet
ex opere lateritio - elegantia et amplitudine non ignobile, collegii canonicorum
of ficiique divini, -musicam praesertim si quis spectare velit-, celebritate adeo laudabile ut etiam diversis non obscuri nominis civitatibus hoc encomio palmam
praeferat. Duas habet parochias, alteram D. Petro (quae collegialis est ecclesia),

126.

127.

alteram S. Odulpho (qui eodem quo ipsius templum aedificatum est loco, natus
est) sacram. Sacella ibidem conspiciuntur tria, unum D. Georgio dedicatum, cui
adstructum est ex toparcharum gentis Merodae munificentia xenodochium, pauperculorum viatorum azylum. Reliqua duo Deiparae Virginis hyperduliae sacrata
sunt, quorum maius visendae suspiciendaeque est antiquitatis, non procul a D.
Petri basilica, sed aliud versus Zephyrum recenter extructum est in erica, loco
prorsus solitario et ab hominum cultura vicinaque cohabitatione remoto.
Hic fama est bubulcos ante duo circiter saecula in arena ripae ad fluvium Alpha
sive Aa 4) casu invenisse imagunculam Deiparae Virginis eamque quercui fluvio
adiactum lapidis vicinae (cui iam sacellum aedificatum est contiguum) adligasse, deinde subplices ad genua provolutos Deiparam Virginem in ea honorasse.
Fertur etiam eamdem imaginem a Beersianis inde ablatam summo mane postero die loco ubi primum deposita erat, fuisse deprehensam. Hinc locus ille religiosa coli coepit reverentia ab Oirschottanis nostris idque eo proclivius quod prima
etiam visitatione diversi febribus levarentur.
Instituta deinde fuit eius et imaginis et loci ab ecclesiastici ordinis proceribus
solennis frequentatio, quae Sabbathi die proximo ante festum D. Ioannis Baptistae vel alterius iam currentis saeculi memoria hoc modo servata fuit ut in praesentia etiam celebratur, ut pastor cum suo acolytho hora octava matutina
parochiali adornatus habitu ex D. Petri prodiens insideat currui ad hoc ex onere
certi cuiusdam arvi et domicilii ab inhabitante colono ad utrumque vehendum
destinato comitantibus tum carrucis tum pedestri itinere diversis utriusque sexus
hominibus. Ubi ad locum hunc Virgini-Matri sacrum perventum est, fit concio
sub dio, postea laudes decantantur Deiparae Matri. Quod quidem multis annis
ita fuit observatum dum nulla ibidem constructa esset aedicula. Tandem ex maiori
numero ob quotidianam quasi medelam eo confluentium oblationibus lignea primum fuit extructa domuncula. Quae licet horrenda ista bellorum tempestate aliquantisper fuerit eversa, adservata tamen in D. Petri templo primum, deinde
Silvaeducis fuit imago nec minus locus singulis diebus Sabbatinis ab adversa adfectis valetudine desiit cum praesenti etiam relevamine frequentari.
Dominus autem Ioannes Daems Nunensis, scholarcha sive, ut vulgus adpellat,
scholaster Oirschottanus, cum post devastatam aediculam, uti supra memoravimus, ligneam, extructam videret a nostris demunculam lateritiam ita angustam
ut nullum altare et praeter imaginem vix quatuor flexis sendentes genibus posset
homines capere cumque frequentiorem quotidie multitudinis non iam ex vicinis
dumtaxat, red etiam remotioribus undique locis videret confluxum, ob benificam Matris misericordiae in adflictum genus humanum (ut gtgfiaTOCCUT£Q0ll dicam) cMourowyiap huic quod iam conspicitur sacello quadrigentos cis florenos
inpendit extruendo, praecipuam materie partem ipse Republica Oirschottana subpeditante. Singulari siquidem bonus iste vir zelo et devotione hunc erga locum
adficitur, quod et antea remel et postea, veluti adfirmat, saepius divinam in se
opem ibi sit expertus. Nam ante sacelli extructionem memoriam qua diuturno

tempore destitutus in universum prope erat -nescio an Aain-yov hoc malum Celsus 1.3c.20 intelligat 5)-, recuperavit anno 1605. Deinde sequenti anno sacello iam
recens extructo ex gravissimo lapsu pridie Adsumptionis Deiparae Virginis brachio graviter luxato invocata D. Virgine subito sese restitutum adseverat. Anno
deinde sequenti, nimirum 1607, proxime circa dominicam Palmarum, non tantum molesto, verum etiam periculoso gutturis dolore ibidem sacrificans relevatur.
1.
2.
3.
4.
5.

lustus Lipsius, Diva Sichemiensis sive Aspricollis, 8 (Opera omnia, 1637, deel 3, p.
729): "Campaniam tractum Brabantiae dicimus latum vastum".
Laurentius Surius, De probatis sanctorum historiis, Coloniae Agrippinae, 1579, deel
3, p. 710-713.
Na "altitudine" volgt de volgende interpolatie van Wichmans cursief gedrukt: "at
haec nuper de coelo tacta, supremo vertice inminuta est".
Aa ( = "water") blijkt een oude naam van de Beerze te zijn geweest; Alpha (de Griekse naam voor de letter A) staat misschien eenvoudigweg voor A.
Celsus, De medicina, 3, 20, 1: "Lethargum Graeci nominarunt." Als men het Grieks
uitspreekt volgen de regels van het itacisme, klinkt kritkee-yo als k(nkieyog.

PROEVE VAN VERTALING
Oirschot is een vrijheid in de Kempen (Campinia) of, zoals Lipsius zegt, Campania, zeer uitgestrekt, befaamd als geboorteplaats van de H. belijder Odulphus (zoals Laurentius Surius duidelijk getuigt), merkwaardig door de hoogte van
zijn toren, niet gering door de elegantie en grootte van zijn kerk, ook al is deze
van baksteen, zo lofwaardig door de befaamdheid van zijn kapittel en kerkelijke dienst, vooral als men op de muziek let, dat het zelfs boven verscheidene steden van niet geringe naam de overwinningspalm wegdraagt. Oirschot heeft twee
parochiekerken, de een gewijd aan St. Petrus, welke de kapittelkerk is, de andere gewijd aan St. Odulphus die op dezelfde plaats waar zijn kerk is gebouwd,
geboren is. Men ziet er eveneens drie kapellen, een aan St. Joris toegewijd, waarbij
door de mildheid van de heren uit het geslacht Merode een gasthuis is gebouwd,
een toevluchtsoord voor armoedige reizigers. De twee andere zijn toegewijd aan
de dienst van de H. Maagd, Moeder van God, waarvan de grootste van een bewonderenswaardige ouderdom is, niet ver van de St. Petruskerk, maar de andere onlangs ten westen van het dorp is gebouwd op de hei, op een volkomen
eenzame plaats, verwijderd van menselijke activiteit en naburige bebouwing.
Het verhaal gaat dat hier herders ongeveer twee eeuwen geleden op het zand
van de oever bij de rivier de Aa bij toeval een beeldje van de H. Maagd, Moeder
van God, vonden, dat in een naburige eik op een steenworp afstand van de rivier plaatsten (waar nu dichtbij de kapel is gebouwd), vervolgens dat zij zich
als smekelingen op hun knieën wierpen en in dat beeld de H. Maagd, Moeder
van God, vereerden. Men zegt ook dat hetzelfde beeld door de Beersenaren vandaar werd weggehaald, maar de volgende dag 's ochtends op de plaats waar het

128.
aanvankelijk neergezet was, werd gevonden. Vanaf toen begonnen onze Oirschottenaren die plaats met godsdienstige eerbied te bezoeken en dat nog met meer
inzet, omdat al bij het eerste bezoek verscheidenen van hun koorts werden
verlicht.
Vervolgens werd door de geestelijkheid een plechtige bedevaart naar beeld en
plaats ingesteld, die op zaterdag dichtst bij St. Jan de Doper volgens de traditie
al twee eeuwen op dezelfde wijze wordt gehouden als op dit moment. De pastoor
komt met zijn acolyth om acht uur 's ochtends in zijn priesterlijk gewaad uit
de St. Petruskerk en gaat op een wagen zitten, daartoe ten laste van een bepaald
stuk land en huis door de boer die het bewoont, bestemd om hen beiden te vervoeren, waarbij ze vergezeld worden door diverse mensen van beider kunne zowel in wagens als te voet. Wanneer men bij deze aan de Moedermaagd gewijde
plek is gekomen, vindt er onder de open hemel een preek plaats en zingt men
daarna lofgezangen. Dit werd al vele jaren zo gedaan, toen er geen kapelletje
was gebouwd. Eindelijk werd uit de geschenken van de in groten getale door
de vrijwel dagelijkse genezing, daarheen samenstromenden voor het eerst een
houten gebouwtje neergezet.
Hoewel dit in die afschuwelijke oorlogstijd voor een tijdje verwoest was, bleef
het beeld echter bewaard, eerst in de St. Petruskerk, later te 's-Hertogenbosch,
en hielden degenen die door ziekte getroffen waren, niet minder op op elke zaterdag, ook in de hedendaagse verlichting (van krijgsrumoer) de plaats te bezoeken.
Toen de eerwaarde heer Joannes Daems van Nuenen, scholarch of, zoals het
volk hem noemt, scholaster van Oirschot, na de verwoesting van het houten gebouwtje, zoals we boven vermeldden, zag dat de onzen een bakstenen huisje hadden opgetrokken, zo klein dat het geen altaar en buiten het beeld nauwelijks
vier man op hun knieën kon bevatten, en toen hij de grote toeloop van volk
niet alleen uit de buurt, maar ook uit allerlei verder gelegen plaatsen zag, schonk
hij vanwege de weldadige liefde (om het duidelijk te zeggen) van de Moeder van
barmhartigheid jegens het ellendig menselijk geslacht tegen de 400 gulden om
de kapel te bouwen die men nu ziet, terwijl het Oirschotse bestuur het grootste
deel van het materiaal ervoor verschafte. Die man wordt immers toch door een
buitengewone ijver en toewijding tegenover die plaats bewogen, omdat hij vroeger eenmaal en later (na zijn schenking), zoals hij zegt, regelmatig daar goddelijke hulp ondervond. Want vóór de bouw van de kapel kreeg hij in 1605 zijn
geheugen terug, waarvan hij langdurig bijna geheel verstoken was (ik weet niet
of Celsus, 3,20, deze ziekte met "lethargos" bedoelt). Hij verzekert verder dat
hij toen hij het jaar daarop, toen de nieuwe kapel al gebouwd was, na een zware
val op de vooravond van O.L.V. Hemelvaart zijn arm ernstig ontwrichtte, de
H. Maagd aanriep en plotseling hersteld was. Het daaropvolgend jaar, dus in
1607, rond Palmzondag, werd hij, nadat hij daar gebeden had, van een niet alleen pijnlijke, maar ook gevaarlijke keelpijn genezen.

II.
HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
door C. Schollen
62. MOLENSTRAAT 4 en 6, (sectie F 6314)
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft dit
perceel als volgt:
"Wit dorpshuis met dwars zadeldak met rode pannen"
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars respectievelijk bewoners de volgende personen:
A. HESTER ARNOLDUS VAN HEES (overl. 13.01.1661),
WED. PETER HENRICX VAN OSTADEN (overl. 28.03.1641)

1641

"huijs, hoff en cleijn huijsken"
grootte: 25 royen; aanslag 3g. 10st. 8p.
(verpondingsboek I, fol. 121)
B.

C.

AERT PETERS VAN OSTADEN EN
JAN JANSEN MOESKOPS, gehuwd met
MARIA PETERS VAN OSTADEN
bij testament 10.07.1660
omschrijving, grootte en aanslag als onder A;
1661 verkoop van een gedeelte aan: JENNEKEN WED.
JAN DIELIS VAN DE VEN
" 't Cleijn huijsken " grootte: 12 1/2 royen; aanslag 1g. 3st. 8p
(verpondingsboek I, fol. 120 en 121 en oud notarieel archief
inv.nr.5066, fol 52)

1660

24.08.1726
door koop
JAN REIJNIERS VAN HEUMEN
(over1.12.05.1750)
"huijs en hoff"
grootte: 12 1/2 royen; aanslag 2g. 7st .
(verpondingsboek II, fol.127 en oud rechterlijk archief Oirschot
inv.nr.293. fol. 39v.)

bij testament 1751
D. ARNOLDUS JAN VAN HEUMEN
(overl. 29.12.1755)
omschrijving, grootte en aanslag als onder C.
(verpondingsboek II, fol. 127 en 83v; III, fol. 104.)

130.

131.
E.

PETERNEL BAIJENS, WED. EN ERFGENAAM VAN
ARNOLDUS JAN VAN HEUMEN
omschrijving, grootte en aanslag als onder C.
(verpondingsboek III, fol.104; IV, fol. 74.)

1756

F.

bij deling
JAN ARNOLDUSSE VAN HEUMEN
omschrijving, grootte en aanslag als onder C.
(verpondingsboek IV, fol. 74; V, fol. 118; VI, fol. 117
en O.R.A. inv. nr. 276, fol. 331v.)

1782

De kohieren der huizen 1791 nr. 197, 1791-1806 nr. 190/197 en 1806 nr. 196
vermelden als eigenaar: JAN ARNOLDUSSE VAN HEUMEN.
Het kohier der huizen 1808 nr. 201/196
vermeldt als eigenaren: ARNOLDUS, IDA, EN JOHANNA kinderen van
JAN ARNOLDUSSE VAN HEUMEN.
De kadastrale leggers geven de volgende eigenaren:
G. ARNOLDUS, IDA EN JOHANNA VAN HEUMEN
sectie F 822: huis, schuur en erf, grootte: 4R. 22E.
sectie F 823: tuin, grootte: 5R. 50E.
(artikel 234, volgnrs. 12,13.)

1832

H.

JUSTINUS NICOLAAS NUIJENS, gemeente secretaris
omschrijving en grootte als onder G.
1927 verkoop
(artikel 4293, volgnrs. 1,2.)

1908

I.

ALBERTUS PETRUS BERNARDUS SCHILTE,
meubelfabrikant
omschrijving en grootte als onder G.
1934 veiling
(artikel 5279, volgnrs. 1,2.)

1927

J.

JOHANNES VERHOEVEN, expediteur
NICOLAAS VERHOEVEN, expediteur
JOHANNA VERHOEVEN, koopvrouw
omschrijving en grootte als onder G.
(artikel 5619, volgnrs. 2,3.)

1934

133.

132.
K. JOHANNES VERHOEVEN, expediteur en consorten
JOHANNA VERHOEVEN
omschrijving en grootte als onder G.
(artikel 5986, volgnrs. 1,2.)
L.

JOHANNES VERHOEVEN, expediteur
omschrijving en grootte als onder G.
1955 veiling
(artikel 5988, volgnrs. 1,2.)

1940

1940

M. FRANCISCUS SMETSERS, cafehouder (overl. 14.05.1959)

1955

1959
JOHANNA MARIA VAN STRALEN, WED. FRANCISCUS
SMETSERS, cafehoudster, eigenaar voor 4/7 deel
CORNELIS ADRIANUS SMETSERS, metselaar, eigenaar voor 1/14 deel
WILHELMINA MARIA SMETSERS, z.b., eigenaar voor 1/14 deel
JOHANNES FRANCISCUS SMETSERS, metselaar, eig. voor 1/14 deel
JOHANNA MARIA SMETSERS, diensbode, eigenaar voor 1/14 deel
MARIA JOANNA SMETSERS, z.b., eigenaar voor 1/14 deel
FRANCISCUS SMETSERS, metselaar, eigenaar voor 1/14 deel
sectie F 822: huis, schuur en erf, grootte: 4A. 22 ca.
1966 bijbouw en gedeeltelijke vernieuwing,
de nieuwe omschrijving is als volgt:
sectie F 822: huis, erf, danszaal, bergplaats, en noodwoning,
grootte: 4A. 22CA.
sectie F 823: tuin, grootte: 5A. 50CA.
(artikel 6785, volgnrs. 1,2,3.) scheiding in 1979.
N. JOHANNES FRANCISCUS SMETSERS, cafehouder
omschrijving en grootte als onder M.

1979

bij, door koop in 1984:
sectie F 3667: huis en tuin, Molenstraat 4 en Rijkesluisstraat 9A
grootte: 5A. 28CA.
19.06.1987 hermeting sectie F 823, nu: 3A. 90CA.
23.12.1987 hermeting en vereniging van de secties F 822, F823, F 3667,
de nieuwe omschrijving is als volgt:
sectie F 6314: huis, cafe, zaal, winkel, binnenplaats en tuin,
grootte: 13A. 72CA.
bij, door koop in 1987: "HUIJS DE WERELD" Molenstraat 8
sectie F 821: huis, erf en bergplaats, grootte: 3A. 51CA.
Erf en bergplaats nu: overdekte schietbaan voor handboogschutters.
(zie ook voor dit perceel CAMPINIA, 15e jaarg. (1985 pag. 80-84).

Pand Molenstraat 6 te Oirschot
(Foto mevrouw Smetsers)
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KEMPISCHE CURIOSA 8
HOE NIEUW ZIJN NIEUWE NAMEN
door J. Liften
Op vele plaatsen komt een Nieuwstraat voor. Ooit zal die straat een nieuwe straat
geweest zijn. Het is dan wel de vraag, hoelang dat is geleden. Zo is de Oirschotse Nieuwstraat vermoedelijk ontstaan uit een vijftiende-eeuws uitbreidingsplan
van Oirschot. In het Oirschotse schepenprotocol van 1495 (fol. nv()) is tenminste
sprake van een perceel 'aen de nye straet'. Spoedig zal de Nieuwstraat definitief
tot de kom van het dorp behoord hebben, want in 1547 verkoopt Danel Ardt
Danelszoon van der Ameyden een huis met grond aan de Nieuwstraat, dat eerder in het bezit was geweest van de Tafel van de H. Geest, aan Peter Peterszoon
van Breugel, die op dat moment schepen was. (Prot. 1547, fol. IXv 0). De Oirschotse Nieuwstraat zal dus ongeveer 500 jaar nieuw zijn.
Of de Nieuwendijk in Spoordonk ook zolang nieuw is, lijkt te betwijfelen, hoewel er in 1500 sprake is van een straat 'geheyten den nyen dyck', die gelegen
is 't'Spordonck' maar nader aangeduid 'tusschen der gemeynten van Oesterwyck'
(Prot. 1500, fol. XXIXv0). Hij kan dan moeilijk op dezelfde plaats gelopen hebben als de tegenwoordige.
Sommige namen lijken recent te zijn uitgevonden, maar kwamen toch al eeuwen eerder voor. Zo wordt de 'Odulfus-hof' beschouwd als een uitvinding van
pastoor Maas. Nu willen wij niet ontkennen, dat de Bestse pastoor van Oirschotse
afkomst een inventief man is. Hij heeft daar al vele bewijzen van gegeven. Toch
vermeldt het Oirschotse schepenprotocol van 1527 (fol. CXLVII) reeds een 'Sint
Toloff-hoff in Best by der capelle'.
Nu is het bekend, dat grote uitvindingen zoals de boekdrukkunst door meerdere
personen zijn uitgevonden. Gewoonlijk is er dan geen groot tijdsverschil tussen
die uitvindingen. Hier kan Oirschot (of Best?) dus weer op een belangrijk record bogen, dat echter wel niet opgetekend zal worden in het Guinnes book of
records.
Wij weten, dat er in vroeger eeuwen, zeker op de dorpen, weinig wegen verhard
waren. Een van de uitzonderingen was in 1529 (prot., fol. CIII) de 'kerckpat
geheyten dat Steenstraetken', die dus al meerdere eeuwen met een harde bestrating en een taaie naam gestoffeerd is.
Ook taai is de naam Rij kesluisstraat en even taai de misvatting van buitenlanders, die daar onherroepelijk een s over het hoofd zien en menen, dat ter plaatse
de rijke lui wonen. Toch ontleent de straat haar naam niet aan haar welgestelde

bewoners maar aan de sluis van Rijk, die overigens in de bronnen meestal Ryckersluis wordt genoemd. Als men deze schrijfwijze had aangehouden, zou het
misverstand niet zo gemakkelijk zijn ontstaan. De sluis van Rijk lag ter hoogte
van het Sint-Joris-gasthuis. Daar ging de Lerpt onder de straat door en vervolgde zijn weg achter het gasthuis door, om met een sierlijke boog onder de Oudegrintweg (ondanks zijn ouderdom een tamelijk nieuwe naam) door te duiken
en zo het overtollige water van de kom van Oirschot in de richting van de Beerze te voeren. De Lerpt nam zijn oorsprong in de Pensenpoel, een spoelkuil op
de plaats, waar men nu de toegang van de markt af naar de Moriaan aan het
maken is. Hij liep vlak voor de huizen aan de zuidkant van de markt door tot
de Ryckersluis. Bij zijn doorgang onder de straat was dus een sluisje om het
water te regelen, dat bediend moest worden door de bewoner van het nabij gelegen huis. Dit was een servituut, zoals er verschillende waren in Oirschot. Lange
tijd heeft in het bewuste huis een zekere Rijk gewoond en aan hem ontleende
de sluis in de volksmond haar naam, zoals de straat later haar naam weer ontleende aan deze sluis. De Lerpt wordt reeds genoemd in het protocol van 1496
(fol. XXIIIvo) tesamen met het gasthuis als belending van een perceel. Hij is
in de loop der eeuwen echter zo vuil geworden, dat hij zich schaamde en onderdook in het rioleringssysteem.
Een oude naam voor een nieuwe zaak is ook die van het bosbad en sportcomplex 'De Kemmer'. Deze naam wordt al vermeld in het protocol van 1541, maar
zes jaar later is de vermelding uitvoeriger. (Prot. 1547, fol. LXII) Daar wordt
een rente vermeld uit 'husingen, gronden, hoff ende erffenisse daeraen gelegen
geheyten Kemmers stede, gelegen in Oirschot onder Kerckhof aen dat Moleneind'.
Ter plaatse heeft dus een boerderij gelegen, die haar naam vermoedelijk ontleende aan een (vroegere) bewoner.
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IV.

GENEALOGIE SOMERS
door H. Teurlincx
- vervolg -

VELDHOVENSE TAK, STAM 2
9.

Leonard Somers (7.9)
ged. Veldhoven 2 nov. 1802, overl. aldaar 20 dec. 1859
beroep: smid
x Eersel 6 sept. 1838
Johanna Regina van Sambeek, geb. Haecht 9 mei 1814, overl. Veldhoven
3 aug. 1884
kinderen:
9.1. Johannes Henricus, geb. Veldhoven 12 feb. 1840, overl. aldaar
18 nov. 1840
9.2. Johannes Baptista, volgt 11
9.3. Antonetta, geb. Veldhoven 6 juni 1843, overl. Haren
(gem. Megen c.a.) 25 aug. 1902
9.4. Jacobus, volgt 12
9.5. Antonius, volgt 13
9.6. Franciscus, volgt 14
9.7. Josephus, geb. Veldhoven 8 sep. 1850, overl. aldaar 13 dec. 1850
9.8. Josephus, vogt 15
9.9. Joanna Catharina, geb. Veldhoven 29 jan. 1855, overl. aldaar
7 feb. 1855
9.10. Maria Catharina, geb. Veldhoven 23 juli 1856
x Veldhoven 3 feb. 1883
Adrianus van Sambeek, geb. Veldhoven 4 jan. 1853

11. Johannes Baptista Somers (9.2)
geb. Veldhoven 5 sep. 1841, overl. aldaar 26 mrt. 1913
beroep: smid
x Gestel c.a. 22 apr. 1872
Helena Francisca van den Nieuwenhof, geb. Nuenen 21 nov. 1842,
overl. Veldhoven 27 nov. 1905
kinderen:
11.1. Henricus Leonardus, volgt 16
11.2. Leonardus Franciscus, geb. Veldhoven 8 jan. 1875

11.3. Carolus Antonius, geb. Veldhoven 18 apr. 1877, overl. aldaar
30 apr. 1878
11.4. Jacobus Franciscus, volgt 17
11.5. Henrica Regina, geb. Veldhoven 3 aug. 1880
x Veldhoven 24 sep. 1912
Carolus Josephus Gevers, geb. Valkenswaard 5 juni 1880
11.6. Josephus Antonius, geb. Veldhoven 4 jan. 1887
12. Jacobus Somers (9.4)
geb. Veldhoven 30 sep. 1844, overl. aldaar 28 juni 1921
beroep: koopman
x Veldhoven 13 apr. 1883
Petronella Groenen, geb. Veldhoven 25 nov. 1842, overl. aldaar
28 sep. 1909
kinderen:
12.1. Leonardus Johannes, volgt 18
12.2. Martinus Adrianus, geb. Veldhoven, 23 mei 1886, overl. aldaar
21 okt. 1886
12.3. Maria Johanna Regina, geb. Veldhoven 21 mei 1888, overl. Tilburg
22 apr. 1967
x Veldhoven 12 sep. 1918
Theodorus Norbertus Voskens, geb. Tilburg
13. Antonius Somers
geb. Veldhoven 11 nov. 1846, overl. aldaar 31 dec. 1883
beroep: wever
x Veldhoven 9 juli 1874
Hendriena Rooijers, geb. Veldhoven 23 mei 1852
kinderen:
13.1. Johannes Leonardus, geb. Veldhoven 18 mei 1875
beroep: meester-knecht
x Veldhoven 17 jan. 1921
Theodora van Schijndel, geb. St.-Michielsgestel 24 feb. 1891
13.2. Petrus Johannes, volgt 19
13.3. Jacobus, volgt 20
13.4. Joannis Franciscus, volgt 21
14. Franciscus Somers (9.6)
geb. Veldhoven 6 jan. 1849, overl. aldaar 4 nov. 1918
beroep: wever
x Veldhoven 27 april 1874
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16. Henricus Leonardus Somers (11.1)
geb. Veldhoven 17 jan. 1874, overl. Eindhoven 11 juli 1943
beroep: hoefsmid
x Valkenswaard 22 apr. 1913
Elisabeth Maria Gevers, geb. Valkenswaard 19 feb. 1879, overl Veldhoven
25 dec. 1944
kinderen:
16.1. Helena Maria Josepha, geb. Veldhoven 20 mrt. 1914
16.2. Karel Joseph Johannes, geb. Veldhoven 30 apr. 1915

KACHELS EN AANVERWANTE
Kinderspeelgoed in ruime sorteering.

15. Josephus Somers (9.8)
geb. Veldhoven 12 apr. 1852, overl. Eersel 30 okt. 1891
beroep: smid
x Veldhoven 22 mei 1886
Johanna Peeters, geb. Veldhoven 15 apr. 1853, overl. Veldhoven
14 mrt. 1914
kinderen:
15.1. Maria Regina, geb. Eersel 13 juni 1887
15.2. Leonardus Johannes, geb. Eersel 12 juli 1888, overl. aldaar
22 nov. 1888
15.3. Leonardus Johannes, geb. Eersel 31 aug. 1890, volgt 24
15.4. Josephina Maria, geb. Eersel 1 nov. 1891, overl. Veldhoven
27 feb. 1892

1

Handel in:

Aldegonda van Lierop, geb. Veldhoven 5 jan. 1850, overl. aldaar
6 feb. 1927
kinderen:
14.1. Joannes Leonardus, volgt 22
14.2. Regina Cornelia, geb. Veldhoven 12 apr. 1878, overl. aldaar
26 jan. 1940
x Veldhoven 7 mei 1904
Wilhelmus Moeskops, geb. Veldhoven 25 nov. 1865
14.3. Maria, geb. Veldhoven 2 mei 1880
x Veldhoven 14 mei 1908
Johannes Lambertus Aarts, geb. Strijp 14 nov. 1875
14.4. Jacobus Josephus, geb. Veldhoven 25 mei 1882
14.5. Antonia Helena, geb. Veldhoven 28 juni 1883
x Veldhoven 26 aug. 1917
Petrus Johannes Maria van Rooij, geb. Helmond 23 jan. 1893
14.6 Antonius Josephus, geb. Veldhoven 23 aug. 1885, overl. aldaar
24 feb. 1887
14.7. Antonius Josephus, volgt 23

VELDHOVEN.
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16.3. Maria Johanna Cornelia, geb. Veldhoven 7 juli 1917
16.4. Johannes Francescus Cornelis, geb. Veldhoven 10 feb. 1919
overl. aldaar 9 mrt. 1920
16.5. Johanna Francisca Cornelia, geb. Veldhoven 24 sept. 1920
16.6. Johannes Franciscus Cornelis, geb. Veldhoven 9 nov. 1922

19.10. Leonardus Joannis, geb. Veldhoven 13 juli 1914
19.11. Henrica Joanna Sebastiana, geb. Veldhoven 14 okt. 1915
20. Jacobus Somers (13.3)
geb. Veldhoven 22 juli 1879
beroep: damastwever
x Gestel c.a. 30 juni 1919
Maria Gerarda Verschuren, geb. Gestel 30 juni 1881
kinderen:
20.1. Antonius Josephus, geb. Veldhoven 25 apr. 1920
20.2. Adriana Henrica Maria, geb. Veldhoven 2 juli 1921
20.3. Hendrica Maria, geb. Veldhoven 9 nov. 1922

17. Jacobus Franciscus Somers (11.4)
geb. Veldhoven 19 apr. 1878
x Gestel c.a. 6 sep. 1911
Anna Maria Dimphia Louwers, geb. Gestel 23 mrt. 1883
18. Leonardus Johannes Somers (12.1)
geb. Veldhoven 30 okt. 1884
beroep: hoofd der school te Duizel
x Valkenswaard 1 okt. 1917
Catharina Christina Jaspers, geb. Valkenswaard 1 juli 1879
kinderen:
18.1. Johanna Ida Maria, geb. Duizel 11 juni 1919
18.2. Petrus Jacobus, geb. Duizel 29 aug. 1920
18.3. Johannes Jacobus, geb. Duizel 12 juni 1922
19. Petrus Johannes Somers (13.2)
geb. Veldhoven 30 jan. 1877, overl. aldaar 28 mei 1978
beroep: schoenmaker
x Veldhoven 23 apr. 1904
Petronella Smets, geb. Veldhoven 13 okt. 1872
kinderen:
19.1. Johanna Henrica, geb. Veldhoven 25 feb. 1905
overl. 25 mrt 1905
19.2. Antonius Leonardus, geb.Veldhoven, 25 feb. 1905
overl. 11 mrt. 1905
19.3. Antonius Johannis, geb. Veldhoven 3 nov. 1906
19.4. Johanna Hendrika, geb. Veldhoven 14 sep. 1907 overl. aldaar
30 mei 1910
19.5. Hendrika Huberta, geb. Veldhoven 13 nov. 1908, overl.
2 jan. 1909
19.6. Johanna Martina, geb. Veldhoven 13 nov. 1908, overl.
19 nov. 1908
19.7. Henricus Franciscus Johannis, geb. Veldhoven 10 mei 1911
19.8. Martinus Hubertus, geb. Veldhoven 29 apr. 1912, overl.
Eindhoven 13 jan. 1989
19.9. Joannis Leonardus, geb. Veldhoven 11 juni 1913

)
)

21. Joannis Francisca Somers (13.4)
geb. Veldhoven 23 sep. 1882
beroep: schoenmaker
le x Luijksgestel 19 mei 1908
Johanna Elisabeth Geboers, geb. Luijksgestel 19 mei 1877, overl Veldhoven
7 juli 1922
2e x Veldhoven 22 mei 1923
Wilhelmina Josephina van Esdonk, geb. Drunen 9 feb. 1879
kinderen uit eerste huwelijk:
21.1. Antonius Arnoldus, geb. Veldhoven 7 mrt. 1909
21.2. Josephina Henrica Leonarda, geb. Veldhoven 20 mrt. 1910,
overl. aldaar 17 mei 1910
21.3. Josephina Henrica Leonarda, geb. Veldhoven 2 juni 1911,
overl. aldaar 9 aug. 1911
21.4. Josephina Henrica Leonarda, geb. Veldhoven 13 mei 1912,
overl. Eersel 25 mei 1929
21.5. Arnoldus Bernardus Antonius, geb. Veldhoven 14 jan. 1913,
overl. aldaar 28 juli 1914
21.6. Arnoldus Petrus, geb. Veldhoven 21 okt. 1914
21.7. Henricus, geb. Veldhoven 18 mrt. 1919
21.8. Henrica Maria, geb. Veldhoven 27 sep. 1920
22. Johannes Leonardus Somers (14.1)
geb. Veldhoven 15 aug. 1875
beroep: linnenfabrikant
x Bladel c.a. 8 mei 1911
Johanna Maria Dijkmans, geb. Bladel 14 juli 1883
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kinderen:
22.1. Catharina Allegonda Mariá, geb. Veldhoven 30 apr. 1912
x Oirschot 3 juli 1931
Petrus Wilhelmus Smetsers, geb. Oirschot 15 juni 1906
22.2. Franciscus Joannis, geb. Veldhoven 23 feb. 1914, overl. Eindhoven
17 dec. 1988
22.3. Allegonda Catharina, geb. Veldhoven 20 feb. 1915
22.4. Johannes Josephus, geb. Veldhoven 23 mrt. 1916
22.5. Wilhelmus Willebrordus Maria, geb. Veldhoven 15 aug. 1917,
overl. Eindhoven 3 mrt. 1919
22.6. Leonardus Antonius, geb. Veldhoven 10 okt. 1918, overl. aldaar
17 juni 1919
22.7. Wilhelmus Willebrordus Josephus, geb. Veldhoven 28 mrt. 1920
22.8. Leonardus Petrus Paulus, geb. Veldhoven 29 juni 1922
22.9. Maria Helena, geb. Veldhoven 7 apr. 1925
23. Antonius Josephus Somers (14.7)
geb. Veldhoven 19 dec. 1888
beroep: damastwever
x Veldhoven 2 mei 1907
Maria Philofina Jansen, geb. Veldhoven 1 mei 1891
kinderen:
23.1. Franciscus Johannes Joseph, geb. Stratum 31 mei 1907
daags daarna aldaar overleden
23.2. Franciscus Servaas, geb. Veldhoven 9 sep. 1908
23.3. Elisa Maria, geb. Veldhoven 17 okt. 1910
23.4. Adrianus Petrus Paulus, geb. Veldhoven 29 juni 1912
23.5. Johannes Antonius, geb. Utrecht 16 nov. 1918
24. Leonardus Johannes Somers (15.3)
geb. Eersel 31 aug. 1890
beroep: schoenmaker

x

Hubertina Wouters, geb. Vessem 23 feb. 1890
kinderen:
24.1. Johanna Maria Theresia, geb. Veldhoven 23 feb. 1926
24.2. Adrianus Josephus Nicolaas, geb. Veldhoven 6 dec. 1920
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OIRSCHOTSE TAK 2
25. Thomas Carolus Somers (4.7)
ged. Oirschot 17 nov. 1760, overl. aldaar 22 nov. 1848
beroep: brouwer
x Oirschot 18 mei 1812
Helena Kemps, ged. Oirschot 21 apr. 1784, overl. aldaar 14 juli 1855
kinderen:
25.1. Anna Petronella, geb. Oirschot 5 dec. 1815, overl. aldaar 3 feb. 1893
25.2. Jan Baptist, geb. Oirschot 17 juni 1817, overl. aldaar 19 sep. 1881
25.3. Maria Anna, geb. Oirschot 4 juli 1819, overl. Engelen 5 dec. 1853
25.4. Maria Elisabeth, geb. Oirschot 28 dec. 1820, overl. aldaar 19 apr. 1905
25.5. Petrus Cornelis, volgt 26
25.6. Cornelis Anthony, geb. Oirschot 12 sep. 1824, ovel. aldaar 9 feb. 1829
25.7. Maria Catharina, geb. Oirschot 25 nov. 1826, overl. Antwerpen
6 mrt. 1899
26. Petrus Cornelis Somers (25.5)
geb. Oirschot 10 juni 1822, overl. aldaar 11 jan. 1886
beroep: timmerman
x Oirschot 12 apr. 1856
Francisca Verouden, geb. Esch 18 feb. 1825, overl Oirschot 17 apr. 1902
kinderen:
26.1. Mara Elisabeth, geb. Oirschot 5 nov. 1856, overl. aldaar 28 nov. 1856
26.2. Thomas Franciscus, volgt 27
26.3. Helena Maria, geb. Oirschot 23 mrt. 1859
26.4. Elisabeth Maria, geb. Oirschot 24 okt. 1860, overl. aldaar 13 apr. 1884
26.5. Maria Francisca, geb. Oirschot 31 jan. 1862, overl. aldaar 27 jan. 1940
26.6. Maria Anna, geb. Oirschot, 19 jan. 1863, overl. aldaar 13 mrt. 1863
26.7. Anna Maria, geb. Oirschot, 9 mei 1864
26.8. Henrica Jacoba, geb. Oirschot 23 juli 1865, overl. aldaar 6 aug. 1865
26.9. Henrica Martina, geb. Oirschot 15 juli 1868, overl.aldaar 3 jan. 1953
27. Thomas Franciscus Somers (26.2)
geb. Oirschot 3 dec. 1857, overl. aldaar 29 nov. 1913
beroep: timmerman
x Oirschot 24 juni 1886
Johanna van de Ven, geb. Middelbeers 20 nov. 1849
kinderen:
27.1. Francisca Maria, geb. Oirschot 21 apr. 1887
x Oirschot 19 nov. 1917
Lambertus Antonius van Vlokhoven, geb. Woensel 20 apr. 1876
27.2. Petrus Willebrordus Joseph, geb. Oirschot 7 okt. 1888
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Briefhoofd van de bekende Oirschottenaar Anthony Somers.
(Streekarchief, Briefhoofdencollectie Oirschot, nr.75)
OIRSCHOTSE TAK 3
28. Maria Anna Somers (4.8.)
ged. Oirschot 29 mrt. 1763, overl. aldaar 27 apr. 1828
beroep: logementhoudster
ongehuwd
kind:
Henricus Carel, volgt 29
29. Henricus Carel Somers
ged. Steken (Belg) 11 okt. 1785, overl. Oirschot 28 juni 1844
x Oirschot 16 mei 1824
Johanna Christina Goossens, ged. Deurne 7 mrt. 1797
kinderen:
29.1. Maria Anna, geb. Oirschot 14 feb. 1825, overl. aldaar
8 apr. 1910
x Oirschot 10 apr. 1850
Cornelis van de Schoot, geb. 's-Hertogenbosch 10 feb. 1811
29.2. Hendricus Joseph, geb. Oirschot 2 okt. 1826, overl. aldaar 12 jan. 1841
29.3. Jan Baptist, geb. Oirschot 7 feb. 1828, overl. aldaar 8 juni 1881
29.4. Martinus Carolus, geb. Oirschot 15 dec. 1829, overl. aldaar 21 apr. 1865
29.5. Johannes Amandus, geb. Oirschot 6 mrt. 1832
29.6. Anthony, geb. Oirschot 20 apr. 1834, overl. aldaar 4 feb. 1916

30. Philippus Jacobus Somers (4.12)
ged. Oirschot 3 juni 1773, overl. aldaar 23 feb. 1837
beroep: schoolonderwijzer
x Oirschot 26 apr. 1801
Maria de Kroon, ged. Oirschot 17 jan. 1775
kinderen:
30.1. Anna, ged. Oirschot 22 mrt. 1802
30.2. Jan Baptist, ged. Oirschot 9 aug. 1803
30.3. Antonius, ged. Oirschot 9 dec. 1807
30.4. Thomas, ged. Oirschot 9 dec. 1807
30.5. Theodorus, ged. Oirschot 1 aug. 1810, overl. aldaar 1 apr. 1811
30.6. Theodorus, geb. Oirschot 16 feb 1813 (daags daarna overleden)
30.7. Theodorus, geb. Oirschot 17 juli 1816
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V.

DE OIRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN
ZOENEN WEGENS DOODSLAG: OVERZICHT
door J. Lijten

Na het jarenlang opzoeken en uitwerken van 115 zoen-accoorden, die over een
periode van meer dan anderhalve eeuw in de Oirschotse archieven bewaard bleven, zal het mogelijk teleurstellend zijn, dat er niet zo'n scherpe lijnen te trekken vallen en dat de ontwikkeling van de zoenprocedure enigszins vaag blijft.
Nu is dat niet te verwonderen. Wat wij van de Oirschotse zoenprocedure konden opsporen, betreft immers slechts de uitloopperiode van een ontwikkeling,
die zich meerdere eeuwen van te voren zal hebben voltrokken. Daarnaast is de
Oirschotse zoenprocedure nooit geïnstitutionaliseerd. Het is altijd een costumiere
- gewoonterechtelijke - aangelegenheid gebleven, waarvan, voorzover wij weten, zelfs nooit enige schriftelijke optekening heeft plaatsgevonden, terwijl er
toch herhaaldelijk optekeningen zijn geweest van andere onderdelen van het Oirschotse gewoonterecht. Wij kunnen dus alleen lijnen trekken op basis van de
bestudeerde teksten van de bewaard gebleven zoen-accoorden. Dit moet natuurlijk met de nodige voorzichtigheid gebeuren.
Wij zullen eerst de verschillende facetten van de zoen-accoorden afzonderlijk
onder de loupe nemen en zo reeds enige kijk zien te krijgen op een mogelijke
ontwikkeling, om daarna te zien, of er mogelijk met betrekking tot de totaliteit
een ontwikkelingsschets gemaakt kan worden.

De arbiters
In wezen was een zoen-accoord een overeenkomst tussen twee families, die van
het slachtoffer en die van de dader. De families konden dit contract eventueel
sluiten zonder enige bemiddeling - een enkele maal kwam dat voor - maar in
de gespannen situatie na een doodslag was bemiddeling in de regel onontbeerlijk. Een doodslag was bovendien een ernstige verstoring van de openbare orde
en de vrede, zeker in een vrij gesloten gemeenschap. Het is daarom voor de hand
liggend, dat de leiders van zo'n gemeenschap, zowel op geestelijk als op wereldlijk terrein, de eerstaangewezen personen waren, om de verstoorde verhoudingen te herstellen en de bedreiging van de publieke rust af te weren. Daarbij moeten
we ook bedenken, dat de kerkelijke invloed op het openbare leven in die tijd
veel sterker was dan in de huidige. Dienovereenkomstig zien wij bij de arbiters
veel priesters en regenten. Tot de regenten hebben wij in het volgende overzicht
naast degenen, die schout, stadhouder of schepen geweest zijn, ook gerekend

degenen, die vorster of rentmeester waren en degenen, die in andere plaatsen
als regenten functioneerden en die meestal van Oirschotse afkomst waren. De
arbiters zijn dan soms voor een deel van buiten Oirschot en ons onbekend.
Vanaf zoen nr. 64 in 1570 werden in de regel geen arbiters met naam genoemd.
Vandaaraf zijn alleen die accoorden in de lijst opgenomen, waarbij arbiters met
naam genoemd werden. Dikwijls zijn dan echter niet alle arbiters genoemd.
Arbiters in zoen-accoorden
nr. jaar

1

tot.
aant. priesters regenten opmerkingen
arb.

1464
1467

8
4

4

2

3
1

3
4
5
6
7
8

1467
1473
1473
1476
1478
1478

4
6
5
7
4
4

1
2
2
3

1
3
3
4
3

9
10
11

1480
1480
1481

6
8
6

12
13
14
15
16
17
18
19
20

1493
1494
1496
1503
1504
1504
1505
1507
1510

4
6
6
6
6
8
8
4
6

2
2
2
1
4
2
2
1

2
4
4
4
2
1
2
1
1

21
22
23

1511
1513
1518

4
4
4

1
2
1

2
2
1

2

4
2
1

deken en 2 kann./schout
schout, anderen vermoed.
buiten-O.
kanunnik
schout
deken als overman, kanunnik
onbekende arb. vermoed. uit
Eindh.
schout, 2 onbekend
schout
schout, andere arb. onbek.
Eindh?
andere arb. verm. buiten-O.

deken en 3 kanunniken
schout van Geldrop; dader en
slachtoffer vermoedelijk uit
Zeelst
dader en slachtoffer verm. uit
Boxtel, moord ook daar gebeurd.
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24
25
26
27
28
29
30
31

1519
1519
1520
1520
1520
1526
1526
1526

6
4
5
4
4
6
6
4

3
2
1

2
1
3
4
4
3
3
1

32
33
34
35a
35b
35c

6

1

5

6

2

2

36
37

1527
1529
1531
1534
1535
1535
1535
1536

8
6
4
5

3
2
2
1

3
2

38
39
40

1536
1537
1538

6
4
9

41

1538

42
1539
43a 1539
43b 1539
44
1539
45
1541
46
1541

8
8
8
6
4
4

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

6
6
2

1542
1543
1545
1548
1548
1549
1550
1553
1554
1554
1554

1
2
2

3
5
4
2

1

1
2
1

4
5
5
6
3
2
4
3
2

149.

Dader uit Neeryssche

arb. v. dader verm. uit Turnhout, waar moord gepleegd was.
onderling acc. betr. medeschuld
oud-secretaris als regent gerekend
onderling acc. met mededader
mededader
hoofddader: schutter Middelbeers
vorster en oud-vorster als reg.
ger.
moord te 's-Hertogenbosch,
7 arb. onbek.
onderl. acc. voor moord te
St. Job in 't G.

schending asylrecht + ingrijpen
hertog

) onderlinge accoorden
5
4
4
3

2
1
1

2
2
3
2

Rooyse dader en slachtoffer

58
59
60
61

1556
1556
1556
1557

7
5
7
6

62
63
66
78
101
107

1566
1567
1580
1594
1608
1615

6
6
5
2
3
5

2
1

108
109

1617
1631

2
2

1
1

1
1

2
1

7
2
2
5
4
4
1
2
1
1

conflictsituatie Best-Oirschot
schout van de heer tevens stadhouder van Kempenland
dader verm. van buiten Oirschot
oud-schout en vorster
en andere goede mannen
schout v.d. heer overman; apart
geval.
en anderen
en anderen (slechts namens
dader)

Na het eerste kwart van de zestiende eeuw lijkt zich een geleidelijke verschuiving
voor te doen. De rol van de regenten gaat iets groter worden dan die van de
priesters. Wanneer er geen arbiters met name genoemd worden, lijkt dit ook
te wijzen op een meer directe bemoeienis van het schepencollege. Bij de ontleding van enkele zoenen hadden we ons niet kunnen onttrekken aan de indruk,
dat door het schepencollege als zodanig druk werd uitgeoefend op de partijen,
om tot een zoen te komen. De algemene indruk is, dat het schepencollege het
steeds meer als een specifieke taak is gaan zien, om bij doodslag verzoening tot
stand te brengen. De geestelijkheid wordt zeker niet uitgeschakeld, maar haar
taak wordt geleidelijk meer gezien als het bieden van hulp vooral in moeilijke
gevallen. Men zou kunnen zeggen: een geleidelijke saecularisatie van de zoenprocedure.
Parallel met het niet meer noemen van de arbiters verschuift ook het formele
karakter van de verzoening. De uitdrukkelijk gekozen arbiters doen een gezagvolle uitspraak, waaraan de partijen zich hebben te houden. De arbiters behouden zich soms nadere beslissingen voor afhankelijk van bepaalde externe
omstandigheden of van de houding der partijen. Wanneer geen arbiters met name genoemd worden, wordt de zoen geformuleerd als een accoord tussen twee
partijen. Het geheel lijkt ons in te houden, dat het optreden van autoriteiten
minder dwingend wordt en meer een morele beïnvloeding. Dit betekent ook, dat
aan de partijen meer eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven en dat ze dus
door de autoriteiten daartoe capabel worden geacht. Dit lijkt de conclusie te rechtvaardigen, dat de zoenprocedure de mentaliteit van de bevolking ten goede heeft
beïnvloed.
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Het zoengeld
Dikwijls leest men, dat het zoengeld volgens oude Germaanse wetten een vast
bedrag zou zijn, afhankelijk van de positie van het slachtoffer. Hiervan is in
Oirschot niets te merken. Zoals eigenlijk alles in Oirschot was ook het zoengeld
een punt van vrije onderhandeling. Vele factoren hadden daarop invloed. Wij
kregen de indruk, dat in Oirschot het levensonderhoud van de nabestaanden van
het slachtoffer en de draagkracht van de dader en zijn familie het zwaarst wogen. Maar we moeten er steeds aan denken, dat de voorwaarden als een geheel
pakket gezien moet worden.
Een speciaal gegeven is wel, dat het zoengeld meestal 'van 17 weken tot 17 weken binnen 's jaers' betaald moest worden: in drie termijnen met een interval
van vier maanden, zodat de gehele som binnen het jaar betaald was. Dit was
echter ook weer geen wet van Meden en Perzen. Naar omstandigheden waren
er dikwijls uitzonderingen, maar de bedoelde termijn komt zo dikwijls voor, dat
men van een gewoonte kan spreken. Andere regelingen zijn uitzonderingen, maar
aan het einde van de zestiende eeuw is deze gewoonte aan het uitsterven.
De regeling van de kosten is zozeer afhankelijk van de omstandigheden, dat er
geen lijn in te ontdekken is. Meestal zullen de kosten ter plaatse door de familie
van de dader betaald zijn, zodat ze in het accoord niet genoemd worden.

een bedevaart werd opgelegd. Van dan af werd het opleggen van een bedevaart
een uitzondering.
Bedevaarten in zoen-accoorden
nr.

jaar

opgelegde bedevaarten

1
2
3

1464
1467
1467

4
5
6
7
8
9

1473
1473
1476
ca. 1478
1478
1480

10

1480

11

1481

12

1493

13

1494

14

1496

15

1503

16

1504

17
18

1504
1505

19

1507

20
21

1510
1511

5 Wilsnack afkoopbaar met 13 Rijnsgulden
2 Rome 2 Wilsnack (2 daders)
1 Santiago afkoopbaar
1 Rome 1 St. Antoine en Viennois 1 Wilsnack 1 Sint
Joost op Zee
2 Rome (2 daders)
1 Rome 1 Wilsnack
2 Rome 2 Keulen 2 Trier (2 daders)
1 Rome door 1 van de 6 daders
1 Rome 1 Trier 1 Wilsnack
5 Rome
(5 daders)
5 Jabeke afkoopbaar met 4 Rijnsgulden )
2 Rome (3 daders: vader en 2 zonen; bedevaarten door
zonen)
1 Rome
1 Trier voorwaardelijk
2 Rome ) (2 zoenen voor 2 doodslagen met 2 daders)
1 Wilsnack )
1 Rome )
1 Trier ) (5 daders: elke bedevaart door 1 der daders)
1 Keulen )
1 Rome 1 Wilsnack 1 Keulen (alle min of meer voorwaardelijk)
1 Trier door de vader
(2 daders)
1 Rome 1 Wilsnack door de zoon )
1 Rome later afgelast vanwege oorlogsomstandigheden
1 Wilsnack 1 Trier
1 Rome 1 Santiago
1 Rome 1 Wilsnack door arbiters om te zetten in andere
goede werken
1 Rome afkoopbaar met raam in kerk
1 Trier 1 Keulen in 1 reis
1 Wilsnack afkoopbaar naar beslissing der arbiters
1 Trier 1 Aken
1 Rome afkoopbaar met 5 gulden voor de kerk

Zielmissen, kloosterwinningen en dertigsten
Zowel het begrip 'kloosterwinning' als het begrip 'dertigste' schijnt in de onderzochte periode verschoven te zijn. Beide gebruiken hadden ooit iets met zielmissen te maken. Duidelijke ontwikkelingen zijn hier nauwelijks te traceren. In zijn
algemeenheid kunnen we constateren, dat de geestelijke genoegdoening in de loop
der jaren enigszins vervaagt. Voor het schetsen van een ontwikkelingslijn zullen
we ons beter kunnen bezig houden met meer heldere zaken.
Bedevaarten
In de zoen-accoorden hebben bedevaarten een grote rol gespeeld. Bij het begin
van ons onderzoek hebben we de verwachting uitgesproken, dat in Oirschot de
bedevaarten eerder zouden verdwijnen dan in de steden, waar het zoenrecht
geïnstitutionaliseerd was. Dit blijkt achteraf niet zo. Het Oirschotse gewoonterecht was taaier dan een instituut.
Voor de duidelijkheid geven wij u eerst een overzichtstabel, om aan de hand
daarvan enkele saillante punten te bespreken. De eerste 40 zoenaccoorden vermelden we allemaal. Daar blijkt het een uitzondering te zijn, als er geen bedevaart wordt opgelegd. Na nr. 40 vermelden we alleen die zoen-accoorden, waarin
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22

1513

23

1518

24
25

1519
1519

26

1520

27
28

1520
1520

29

1526

30

1526

31
32
33
34
35a
35b
35c

1526
1527
1529
1531
1534
1535
1535

36

1535

37
38
39

1536
1536
1537

40
45
48
50
60
65
109
111

1538
1541
1543
1548
1556
1580
1631
1636

1 Rome binnen het jaar
1 Wilsnack binnen een half jaar daarna
1 Rome afkoopbaar met 6 Rijnsgulden aan vader van
slachtoffer
1 Trier binnen 17 weken
1 Rome afkoopbaar met 6 Rijnsgulden
1 Wilsnack 1 Keulen binnen het jaar
1 Trier binnen het half jaar
1 Rome afkoopbaar met 8 Rijnsgulden voor de kerk
1 Rome binnen het jaar
1 Trier binnen het jaar
1 Rome afkoopbaar tegen bedrag nader door arbiters vast
te stellen
1 Rome
)
beide afkoopbaar met 20 Rijnsgld. aan fam.
1 Santiago )
1 Rome 1 Wilsnack door 1 dader)
(2 daders)
1 Santiago door 1 dader
)
geen
1 Trier 1 Wilsnack afkoopbaar met 2 Rijnsgld.
geen (medeschuldige van nr. 25)
1 Rome afkoopbaar met 16 zoengulden
1 Trier (mededader)
geen (mededader)
1 Geel
1 Trier 1 Keulen afkoopbaar tegen nader door arbiters
vast te stellen bedrag (hoofddader)
1 Trier
1 Rome afkoopbaar met 6 Car.gld. in 3 termijnen
1 Geraardsbergen
1 Sint Job (in 't Goor?) 1 Wilsnack
1 Trier
1 Wilsnack binnen 6 weken te beslissen of en voor hoeveel
afkoopbaar
1 Geel 1 Boxtel (Bosschenaar dader)
1 Santiago 1 Rome 1 Trier afkoopbaar met 40 zoengld.
1 Trier voorwaardelijk 'als er vrede komt'
1 Halle bij Brussel
1 Geraardsbergen
1 Boxtel 1 Brecht 1 Saint Quentin (1 dader)
3 Scherpenheuvel binnen het jaar (1 dader)
10 Kapel H. Eik in Oirschot)
(1 dader)
3 Boxtel
)

In totaal werden dus in Oirschot 115 bedevaarten opgelegd, een aantal, dat precies gelijk is aan dat der zoen-accoorden. Maar in de meeste zoen-accoorden
werden geen bedevaarten opgelegd. De 115 bedevaarten werden opgelegd in 46
zoen-accoorden aan 57 daders. Elke dader kreeg dus gemiddeld 2 bedevaarten
opgelegd, waarvan verschillende echter afkoopbaar waren. Het meest opvallende is, dat er zo plotseling een eind komt aan het frequent opleggen van bedevaarten. In de eerste 40 zoen-accoorden werden tot 1538 in totaal 100 bedevaarten
opgelegd. Daarna in 75 zoen-accoorden slechts 15. Deze zijn, hoewel onregelmatig, over heel de periode van 1538 tot 1636 verspreid. Een teken, dat de gedachte is blijven leven, dat een bedevaart een manier kan zijn, om een misdaad
goed te maken. In de beginperiode werden veel verre bedevaarten opgelegd, in
de eindperiode juist bedevaarten naar bekende heiligdommen in de omgeving.
De 10 bedevaarten in zoen nr. 111 in 1636 naar de kapel van de H. Eik binnen
Oirschot hebben wij wel op de lijst vermeld, maar niet meegeteld, omdat een
voettocht binnen de eigen plaats in ons tegenwoordige spraakgebruik geen bedevaart wordt genoemd.
In één enkel geval werden 5 bedevaarten opgelegd (nr. 3, 1467), waarvan Santiago echter afkoopbaar was. Ook in één geval werden 4 bedevaarten opgelegd
(nr. 19, 1507), waarvan Rome en Wilsnack afkoopbaar waren en Trier en Keulen in één reis mochten worden bezocht.

Meerdere bedevaarten opgelegd aan 1 dader
2 opgelegde bedevaarten
nr.

jaar

opgelegde bedevaarten

2
5
9
11
12
15
17
18

1467
1473
1480
1481
1493
1503
1504
1505

20
22
26

1510
1513
1520

28

1520

aan 2 daders ieder: Rome en Wilsnack
Rome en Wilsnack
aan 5 daders ieder: Rome en Jabeke (Jabeke afkoopbaar)
Rome en Trier
Rome en Wilsnack
Rome en Wilsnack
Rome en Santiago
Rome en Wilsnack (door arbiters om te zetten in andere
goede werken)
Trier en Aken
Rome en Wilsnack
Rome en Trier (Rome afkoopbaar met 8 Rijnsgld. voor
kerk)
Rome en Trier (Rome afkoopbaar nader vast te stellen
door arbiters)
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29
30
32
36
38
40

1526
1526
1527
1535
1536
1538

Rome en Wilsnack (beide afkoopbaar met 20 Rijnsgld.)
Rome en Wilsnack
Trier en Wilsnack (beide afkoopbaar met 2 Rijnsgld.)
Rome en Trier (Rome afkoopbaar met 6 Car.gld.)
Sint Job en Wilsnack
Geel en Boxtel
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doeling, dat de bedevaart in feite wordt afgelegd, wat daaruit blijkt, dat slechts
een minderheid van de bedevaarten afkoopbaar is en dat in de latere tijd, wanneer slechts in enkele gevallen bedevaarten worden opgelegd, deze nooit afkoopbaar zijn.
Frequentie van opgelegde bedevaarten naar bedevaartsplaats

3 opgelegde bedevaarten

Bedevaartsplaats

6
8
14

1476
1478
1496

16
25

1504
1519

35c

1535

45
65
109
111

1541
1580
1631
1636

aan 2 daders ieder: Rome Keulen en Trier
Rome Trier en Wilsnack
Rome Wilsnack en Keulen (alle min of meer voorwaardelijk)
Rome Wilsnack en Trier
Rome Wilsnack en Keulen (Rome afkoopbaar met 6
Rijnsgld.)
Geel Trier en Keulen (2 laatste afkoopbaar door arbiters
te bepalen)
Santiago Rome en Trier (alle 3 afkoopbaar: 40 zoengld.)
Boxtel Brecht en Saint Quentin
3 x Scherpenheuvel
3 x Boxtel

4 opgelegde bedevaarten
19

1507

Rome Trier Keulen en Wilsnack (Rome afkoopbaar met
raam in kerk, Wilsnack naar beslissing van arbiters; Trier
en Keulen in één reis)

5 opgelegde bedevaarten
3

1467

Santiago Rome Saint Antoine Wilsnack en Sint Joost op
Zee (Santiago afkoopbaar)

Aan 36 van de 57 daders werden 2 of meer bedevaarten opgelegd. Dit is een
duidelijke afwijking van wat tot nu toe in andere plaatsen geconstateerd is, waar
het opleggen van meerdere bedevaarten een uitzondering was.» In Oirschot werd
aan de meerderheid van de daders meer dan één bedevaart opgelegd, zodat het
gemiddelde zelfs op 2 bedevaarten komt. Dit is natuurlijk berekend over die daders, aan wie een bedevaart werd opgelegd. In Oirschot is het duidelijk de be-

Totaal opgelegd

waarvan afkoopbaar

Rome
Wilsnack
Trier
Keulen
Santiago
Jabeke
Boxtel
Scherpenheuvel
Geel
Geraardsbergen
Aken
Sint Antoine
Brecht
Halle bij Brussel
Sint Job
Sint Joost op Zee
Sint Quentin

39
21
19
7
5
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

11
9
2
1
3
5

Totaal

115

31

Het is duidelijk, dat in Oirschot Rome beschouwd werd als de meest geëigende
bedevaart ter goedmaking van een doodslag. De gedachte, die daaraan ten
grondslag ligt, lijkt deze: het doden van een mens is zo'n grote zonde, dat men
daarvan van de paus zelf vergiffenis hoort te krijgen.
Wanneer we gaan zoeken naar het in onbruik raken van deze Romebedevaart,
constateren we, dat in zoen nr. 16 (1504) 3 bedevaarten worden opgelegd: Rome, Wilsnack en Trier, waarvan Rome later wordt afgelast vanwege de oorlogsomstandigheden. In zoen nr. 18 (1505) worden Rome en Wilsnack opgelegd,
maar er wordt bij bepaald, dat de arbiters deze bedevaarten kunnen omzetten
in andere goede werken. In de zoenen nrs. 19 (1507) en 21 (1511) wordt Rome
wel opgelegd, maar is afkoopbaar. Wij vermoeden daarom, dat de bedevaart
naar Rome en dikwijls ook naar andere verafgelegen plaatsen te gevaarlijk werd
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geacht. Het lag natuurlijk aan de actuele situatie. Zo moest de bedevaart naar
Rome nog metterdaad worden afgelegd in zoen nr. 22 (1513, binnen het jaar),
nr. 27 (1520, binnen het jaar) en nr. 30 (1526). In de tussentijd en ook later werd
Rome nog wel opgelegd, maar was dan steeds afkoopbaar: nr. 23 (1518), 25
(1519), 26 (1520), 28 (1520), 29 (1526), 34 (1531), 36 (1535) en 45 (1541). Na
1541 werden er geen verdere bedevaarten meer opgelegd, tenzij men Trier als
zodanig wil beschouwen, dat in nr. 48 (1543) werd opgelegd, maar onder voorwaarde 'als er vrede komt'.

Kaarsen
In de overgrote meerderheid der zoen-accoorden (ruim 70%) werd opgelegd, om
één of meer kaarsen te offeren in de kerk. In de regel was dit in de parochiekerk
van het slachtoffer, maar daarenboven herhaaldelijk ook nog in andere kerken,
vermoedelijk meestal omdat daar familieleden woonden. In de oudste bestudeerde
zoen-accoorden, waar dikwijls een voetval wordt gevraagd, is daarbij bepaald,
dat de dader die voetval moet doen met een brandende kaars in zijn hand, soms
zelfs twee, die na de voetval in de kerk geplaatst moet worden. Het offeren van
meerdere kaarsen wordt daarmee in verband gebracht. In de zeventiende eeuw
werd geen uitdrukkelijk vergiffenis vragen genoemd, maar een enkele keer wel
bepaald, dat iemand in ondergoed en met een brandende kaars in zijn hand moest
deelnemen aan de Sacramentsprocessie. Uit deze combinatie menen wij te kunnen concluderen, dat zowel het offeren van kaarsen als de voetval in de zoenaccoorden een restant zijn van de openbare kerkelijke boete, die aan bedrijvers
van openbare misdaden werd opgelegd. Het teruglopen van de frequentie van
een gevraagde voetval zullen we nog apart bezien. Het offeren van kaarsen, dat
daarmee verbonden was, ging een zelfstandig bestaan leiden en bleef als een zinvolle goedmaking gezien worden, hoewel niet te ontkennen valt, dat het gebruik
rond het einde van de zestiende eeuw minder frequent werd. Dat in de laatste
zes zoen-accoorden geen offer van kaarsen meer gevraagd werd, kan zijn oorzaak gevonden hebben in de altijd onzekere kerkelijke situatie in de retorsietijd.

Ook in Leuven liep Rome sterk terug als opgelegde bedevaart na 1504. 2) In Antwerpen was dit teruglopen al na 1460 begonnen.3) De reis naar Wilsnack en Trier
zal als minder gevaarlijk beschouwd zijn. Het relatief grote aantal afkoopbare
bedevaarten naar Wilsnack komt voor het grootste deel op rekening van zoen
nr. 1 (1464), waarin 5 bedevaarten naar Wilsnack werden opgelegd, die alle 5
afkoopbaar waren. Dit vindt zijn reden niet in een gevaarlijke oorlogsomstandigheid, maar is een apart geval. Daarin spreekt nog iets van de mentaliteit, dat
niet alleen de dader maar heel zijn familie als schuldig beschouwd werden, vermoedelijk een toen reeds uitstervende mentaliteit, want later komt iets dergelijks niet meer voor. Het was natuurlijk irreëel, om een vader met 4 zonen, van
wie slechts één dader was, voor een relatief lange periode van huis te sturen.
Daarom zullen die 5 bedevaarten afkoopbaar zijn gesteld.
Rome, Wilsnack en Trier springen er in Oirschot uit als de frequentst opgelegde
bedevaarten, alle drie ruim boven de 10% van alle opgelegde bedevaarten. Deze
drie plaatsen horen ook in Antwerpen 4) en in Goes 5 ) tot de meest frequent opgelegde bedevaarten. Rome en Wilsnack horen ook in enkele Hollandse steden
zoals Den Briel 6 ), Gouda 7 ) en Schiedam 8) en in het Zeeuwse Reimerswaal 9) tot
de meest frequent opgelegde bedevaarten, terwijl Rome en Trier daartoe in Leuven behoren. 10) Men zou dus kunnen zeggen: zowel in Oirschot als in Goes en
Antwerpen manifesteert zich een beïnvloeding uit noordelijke en uit zuidelijke
richting.
Santiago schijnt in Oirschot niet populair geweest te zijn. Het werd 5 maal opgelegd, maar in 3 van de 5 gevallen was de bedevaart afkoopbaar. In veruit de
meeste andere plaatsen in de Nederlanden was Santiago meer in tel, maar toch
niet zo sterk, als de vele recente publicaties over die bedevaart zouden doen vermoeden.
Terwijl 's-Hertogenbosch in bijna alle plaatsen in de Nederlanden een behoorlijke score maakt als opgelegde bedevaart, komt het in Oirschot totaal niet voor.
Daar lijkt een reden voor te moeten zijn en wij zouden geen enkele andere kunnen bedenken dan deze: Oirschot, dat, vóór Den Bosch uit zijn kikkermoeras
opdook, reeds eeuwenlang het centrum was geweest van 'de eninge der Kempen', zijnde drie van de latere vier kwartieren van de Meierij, zag zijn hoofdstad als een parvenuutje met een menigte capsones.

Spynde
In zoen nr. 61 (1557) verschijnt de spynde, een uitdeling van brood en eventueel
andere zaken aan de armen. Van dan af wordt in ruim de helft van de zoenaccoorden (29 van de 55) een spynde gevraagd, vrij regelmatig verdeeld over de
accoorden in de periode 1557 - 1639.
In zoen nr. 61 (1557) wordt een spynde gevraagd van 1 mud rogge per jaar. Er
moest dus een jaarpacht gevestigd worden van 1 mud rogge en deze was afkoopbaar met 45 Carolusgulden. In Oirschot werden immers geen jaarpachten of
-renten gevestigd, die niet afkoopbaar waren. 11) Deze jaarpacht was een zware
belasting voor de familie van de dader. Een dergelijke zware eis komt naderhand niet meer voor. In zoen nr. 61 (1566) werd een spynde gevraagd van 7 vat
rogge, 2 vat erwten, 100 haringen en 1/2 ton bier. Daarna werd de spynde alleen
gevraagd in een bepaalde hoeveelheid rogge, meestal 1 mud, een enkele keer meer,
een enkele keer minder, variërend van 4 vat tot 4 mud ( = 48 vat).
Wij hebben overwogen, of de spynde ingevoerd zou kunnen zijn ter vervanging
van bedevaarten, maar moesten deze gedachte laten varen om twee redenen. De
plotselinge terugval van de bedevaarten doet zich voor in 1538, terwijl de spynde pas verschijnt in 1557. Bovendien wordt in een enkel geval zowel een spynde
als bedevaarten opgelegd (nr. 65, 1580 en nr. 111, 1636).

158.
Voor het plotselinge verschijnen van de spynde en het regelmatig voortduren
daarvan lijkt ons een externe en blijVende reden aanwezig te moeten zijn. Wij
zoeken die bij de Tafel van de H. Geest, de armenzorg van die tijd.12) Uit de
oudst-bewaarde rekeningen van de Tafel van de H. Geest lezen we, dat de armmeesters in de vijftiende eeuw constant geld hebben overgehouden, wat zij konden beleggen, zodat het bezit en het inkomen steeds groeiden. In het begin van
de zestiende eeuw kwam daaraan een einde. Door de oorlogsomstandigheden
was er meer armoede, dus meer uitgaven voor de Tafel van de H. Geest en minder inkomen, zodat de armmeesters niet meer overhielden, maar integendeel kapitaal inteerden, waardoor de inkomsten versneld verminderden. Voor een korte
tijd was dat niet erg, als daarna de schade maar hersteld kon worden. Dit is
echter in de eerste helft van de zestiende eeuw niet gelukt. Uit de rekeningen
lezen we verder, dat de armmeesters juist rond 1557 een poging gedaan hebben,
om kapitaal en inkomsten te stabiliseren, wat hun voor korte tijd lukte, waarna
de teruggang versneld doorzette, zodat in 1583 het inkomen van de Tafel van
de H. Geest was teruggevallen tot het peil van 1444. Wij veronderstellen daarom, dat juist rond 1557 de armmeesters alarm geslagen hebben, waardoor de
bevolking zich bewust geworden is, dat er meer voor de armenzorg op tafel moest
komen. Deze noodzaak is in de loop van de tachtigjarige oorlog eerder toe- dan
afgenomen.

Andere opdrachten
Soms werden in zoen-accoorden nog andere opdrachten gegeven zoals de bepaling bij zoen nr. 102 (1608), dat het hout afkomstig van de wal, waarover de
onenigheid ontstaan was, aan de armen moest worden afgestaan, en die van zoen
nr. 113 (1638), dat 50 gulden aan de armen gegeven moesten worden, welke in
de lijn der spynde lagen en dan ook in de betreffende periode gevraagd werden.
Soms is het enkel: offeren in de zielmis (nr. 7, 1478). Ook werden enkele malen
een bijdrage voor de kerk gevraagd zoals in nr. 18 (1505) een jaarpacht van 1
mud rogge voor de kerk en in nr. 19 (1507) het plaatsen van een raam in de
kerk tot afkoop van een bedevaart naar Rome, die op dat moment te gevaarlijk
werd geacht. Deze beide opdrachten vielen in de tijd, waarin de bouw der SintPetrus-kerk in zijn eindfase was. Ook later werden bijdragen voor de kerk gevraagd zoals in nr. 26 (1520) 8 Rijnsgulden tot afkoop van een bedevaart naar
Rome en in nr. 43a (1539) 3 Carolusgulden voor een schilderij bij het Barbaraaltaar, in de tijd, dat er gedacht werd aan de verfraaiïng der kerk, waarbij de
gilden een rol hebben gespeeld. In nr. 108 (1617) werd 6 gulden gevraagd voor
reparatie van de kerk van Best. Dit is vermoedelijk ook de achtergrond geweest
van de 5 gulden, die gevraagd werden voor het Catharina-altaar in nr. 112 (1637)
en de 3 gulden voor de kerk in nr. 114 (1639), terwijl de 5 gulden en de 3 gulden,
die in dezelfde nummers gevraagd werden voor de kapel van de H. Eik, ver-

moedelijk bedoeld waren voor uitbreiding van deze kapel in de -ijdele- hoop,
dat na de vrede de staten een kerk op zo'n afgelegen plaats zouden tolereren.
Apart is de bijdrage van 1 Carolusgulden in de kosten van een bedevaart, die
de weduwe van het slachtoffer zelf wilde doen, in nr. 44 (1539).
Het plaatsen van een kruis op het graf werd gevraagd in nr. 18 (1505, ijzeren
kruis) 32 (1527, stenen kruis) 61 (1557, zerk) 84 (1597, houten kruis) en 106 (1611).
Meerdere malen werd gevraagd het plaatsen van een kruis op de plaats van de
misdaad: in nr. 10 (1480) 14 (1496) 23 (1518) 27 (1520) 30 (1526, stenen kruis)
58 (1556) en 65 (1580). Na 1580 werd dit niet meer gevraagd, hoewel ook in
onze tijd een dergelijke gedachte niet vreemd is, zoals blijkt uit het kruis, dat
in Oirschot staat op de plaats, waar in 1838 het Italiaanse marskramertje Giovanni Castione werd vermoord, welk kruis onlangs nog vernieuwd werd.

Voetval
Het begrip, dat we met dit woord aanduiden, is niet altijd identiek en evenmin
altijd nauwkeurig omschreven in de zoen-accoorden. Wij hebben in dit begrip
willen samenvatten alles wat een uitdrukkelijke openbare schulderkenning tegenover de familie van het slachtoffer inhoudt. Het wijken of ontwijken van
de familieleden van het slachtoffer door de dader, dat zeker schulderkenning
inhoudt en dat wij daarom ook onder dat hoofd hebben ondergebracht, onderscheiden we toch van voetval, omdat het als schulderkenning niet direct openbaar noch uitdrukkelijk herkenbaar is.
Voetval, zoals deze in de oudste zoen-accoorden soms omschreven werd, hield
in, dat de dader in ondergoed en barrevoets in de kerk verscheen met een brandende kaars, soms met twee kaarsen, en geknield voor het altaar de zielmis bijwoonde en aan God en de familie van het slachotffer vergiffenis vroeg, waarna
hij door de priester werd opgenomen en naar de plaats geleid, waar hij zijn brandende kaars(en) moest neerzetten. Het deelnemen in onderkleding met een brandende kaars aan een processie komen we niet in de oudste, maar wel in latere
zoenen tegen. Beide vormen zijn een overblijfsel van de openbare kerkelijke boete.
Nu zijn in heel veel zoen-accoorden niet alle genoemde elementen gevraagd of
omschreven. Het uitdrukkelijk vergiffenis vragen wordt maar enkele keren gememoreerd. Wij kunnen ons voorstellen, dat de meeste daders in deze omstandigheden nauwelijks uit hun woorden konden komen. Zowel wanneer geëist werd,
dat de dader in het openbaar vergiffenis vroeg, als wanneer hij in vernederende
omstandigheden moest verschijnen, spraken wij van voetval. Het offeren van
een of meerdere kaarsen, wat vermoedelijk wel van deze openbare boetepraktijk afkomstig is, zonder vernederende omstandigheden hebben wij geen voetval genoemd.
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Wanneer we de frequentie van de gevraagde voetval bekijken, constateren we
een duidelijke kentering na 1535. In de eerste 36 zoen-accoorden tot 1535 werd
in de overgrote meerderheid een voetval gevraagd (in 24 van de 36 gevallen).
Vanaf zoen nr. 37 (1536) werd eerst in de meerderheid en later in de overgrote
meerderheid der gevallen geen voetval gevraagd (slechts in 11 van de 75).

Misschien zijn we verwonderd, dat het gebruik zolang is blijven leven, maar dan
moeten we bedenken, dat het niet zo vreemd was in de toenmalige tijdgeest, zoals duidelijk te illustreren is aan de hand van een civiel proces in 1657/8 in het
13
Oirschotse rechterlijk archief. )

In de periode tot 1535 waren van de 24 gevraagde voetvallen er 2 voorwaardelijk: nr. 6 (1476) ter beslissing van de familie en nr. 9 (1480) ter beslissing van
de arbiters.
Als regel moest de voetval gebeuren in de parochiekerk van het slachtoffer. In
deze periode was dat éénmaal buiten de twee Oirschotse kerken en wel in Boxtel
in nr. 23 (1518).
In de 12 gevallen, waarin geen voetval gevraagd was, werd in zoen nr. 7 (1478)
en 17 (1504) bedongen, dat door de dader de zielmis zou worden bijgewoond
en dan een kaars geofferd in zekere verwijzing naar een voetval, zonder dat er
echter sprake was van enige vernederende bepaling. De reden, waarom geen voetval gevraagd werd, zal meestal zijn geweest, dat er geen sprake was van opzet
tot doden en geen sfeer van vijandigheid tussen de families. Bij de bespreking
van de accoorden is echter herhaaldelijk naar voren gekomen, dat we daarover
slechts zelden exact geïnformeerd zijn.
Naast de twee reeds genoemde werd in de volgende 10 zoenen geen voetval gevraagd; waar een herkenbare reden is, zullen we deze vermelden: nr. 2 (1467)
8 (1478) 11 (1481) 12 (1493, wederkerigheid door dubbele moord) 13 (1494) 29
(1526) 31 (1526) 33 (1529, medeschuldige aan doodslag in 1519) 35a (1534) en
35b (1535). In deze twee laatste gevallen ging het om een 'mededader', die nauwelijks of helemaal geen schuld had volgens onze opvatting.
In de periode vanaf 1535 vermelden we de zoenen, waarin wel een voetval gevraagd werd, met eventueel enig commentaar: nr. 40 (1538): voetval in de kerk
te 's-Hertogenbosch door een Bossche dader; deze moest bovendien 2 bedevaarten doen naar Geel en Boxtel, waar hij in ondergoed een kaars naar de kerk
moest brengen; het was nogal wat, maar men had dan ook een Bosschenaar in
de tang. Verder nr. 50 (1548) 55 (1554) 58 (1556) 80 (1595) 85 (1597) 96 (1601)
105 (1609) en 106 (1611). Wat de laatste 5 betreft het volgende: in alle gevallen
moest de dader in ondergoed deelnemen aan de Sacramentsprocessie; in nr. 80
moest hij ook nog in die uitmonstering de zielmis bijwonen. In nr. 105 moest
de dader eerst in ondergoed vergiffenis vragen op het graf van het slachtoffer
en daarna deelnemen aan de Sacramentsprocessie op Allerheiligendag te Kortenaken bij Diest.
We kunnen dus zeggen, dat de voetval in Oirschot vanaf 1535 minder frequent
werd, maar dat de gedachte toch levendig gebleven is en zelfs in de overgangsjaren van de zestiende naar de zeventiende eeuw nog een accentverschuiving kreeg.

Jan Danielsz. van Cuyck was door Gerard Anthonisz. van de Velde uitgescholden voor schelm en dief met meer fraaie betitelingen, omdat hij van diens vrachtkar een partij goede zeep zou hebben weggenomen en vervangen door een partij
van slechte kwaliteit. Jan voelde zich onschuldig en zwaar verongelijkt en spande voor de Oirschotse schepenbank een procedure aan tegen Gerard, waarin hij
eiste, dat deze door de schepenbank zou worden veroordeeld om 'te compareren in volle gebannen vyerschare berrevoets met bloeten hooffde aldaer vallende op sijn knieën, biddende den aenleggere, Godt ende de Justicie om
vergiffenisse, verclaerende d'injuriën, die hij hem aenleggere heefft naergeseecht,
hem te wesen van herte leet ende dat hij allen 't selve heefft versiert, gedacht
ende geloghen'. Zoals te verwachten was, ging de schepenbank niet helemaal
op de eis in, maar wees deze toch gedeeltelijk toe in het vonnis, waarin schepenen uitspraken dat Gerard 'schuldigh ende gehouden is te compareren in vollen
genechte ende aldaer blootshoofts sal hebben te verklaeren, dat hij de woorden
van schelm, dieff ende datter geen meerder schelm, dieff ofte moordenaar in
het landt en was als hij aenleggere ... 't onrechte op den 11 den september 1657
den aenleggere heeft naergeseeght ende dat hem sulcx leet is'.

Verbanning
Voor het herstellen en bewaren van de vrede na een doodslag was het natuurlijk
zaak, om de twee partijen zoveel doenlijk uit elkaar te houden. Tijdelijke of
blijvende verbanning was een daartoe geschikt middel. Wanneer de dader van
buiten Oirschot was, lag de zaak heel eenvoudig. Hij werd dan practisch altijd
voor eeuwig uit Oirschot verbannen, soms uit een groter gebied zoals uit Kempenland (nr. 40, 1538) uit de Meierij (105, 1609) uit Brabant (82, 1597), als hij
buiten dat gebied woonde.
De verbanning was bijna nooit absoluut. Er wordt zo dikwijls bepaald, dat de
verbannene 'gastgewijze' in Oirschot mocht komen en daar enkele nachten bij
de familie slapen, dat dit wel als regel beschouwd kan worden. Een totale, tijdelijke of eeuwige, verbanning werd opgelegd aan 64 daders. Dat is ongeveer de
helft, want er waren in sommige zoenen meerdere daders. 18 Van deze daders
werden ook nog verbannen uit andere plaatsen, meestal plaatsen, waar familie
van het slachtoffer woonde. Daarnaast kende men in Oirschot de gedeeltelijke
verbanning. De dader mocht dan niet wonen in een bepaald gedeelte van Oirschot zoals be-oosten of be-westen de Lopende straat, of in bepaalde herdgangen, waar naaste familie van het slachtoffer woonde. Deze gedeeltelijke
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verbanning was in de regel blijvend. Zij kwam ook voor in combinatie met totale verbanning. Van de 64 daders, die uit heel Oirschot werden verbannen, werd
voor 21 bepaad, dat zij na het einde van die totale verbanning niet meer mochten wonen in een bepaald gedeelte of in een bepaalde herdgang van Oirschot.

menwerking van een krachtig geestelijk en wereldlijk gezag en een diepgewortelde
volksovertuiging. In Oirschot had zowel het kapittel als de schepenbank een grote
autoriteit, terwijl zij op het gebied van de verzoening van doodslagen overtuigd
hebben samengewerkt. Het kapittel heeft in de loop van de zestiende eeuw wel
wat aan gezag ingeboet voornamelijk doordat het in dreigende oorlogsomstandigheden nogal eens zijn toevlucht zocht binnen de veilige muren van 's-Hertogenbosch. De schepenbank heeft ons inziens dit vacuum opgevuld en de totstand-brenging van verzoening bij doodslag steeds meer als haar taak beschouwd
zonder deze verzoening echter in de rechterlijke sfeer te trekken en zonder de
bijdrage van het geestelijk gezag uit te sluiten.

Aan 30 daders werd enkel een dergelijke gedeeltelijke verbanning opgelegd. Wij
constateren dus, dat aan 64 daders totale verbanning uit Oirschot (in 21 gevallen nog gevolgd door gedeeltelijke verbanning) en aan 30 daders enkel gedeeltelijke verbanning werd opgelegd. In de overgrote meerderheid der gevallen (94)
werd dus totale of gedeeltelijke verbanning opgelegd. Gedurende de hele onderzochte periode is dit constant gebleven.
Wijken
Ook het ontwijken door de dader van de familie van het slachtoffer is gedurende de onderzochte periode constant gebleven. Het werd in Oirschot beschouwd
als onverbrekelijk behorend tot de verzoening, zoals geconstateerd is naar aanleiding van de opmerking in zoen nr. 109 (1631) '... als ende gelyck alle delinquanten naer suenrecht schuldich syn te doen'. Het wijken hield in, dat op de
dader de verplichting rustte, om alle ontmoetingen met de familie van het slachtoffer te voorkomen op openbare plaatsen: wegen, herbergen en kerken. Op wegen moest hij een ontmoeting voorkomen door bij het naderen van familieleden
van het slachtoffer een zijweg te nemen of minstens aan de andere zijde van
de weg te gaan. In herbergen mocht hij niet komen, als daar familie van het
slachtoffer was. Wanneer hij in een herberg was en daar familie van het slachtfer binnenkwam, diende hij zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk was te verdwijnen. Soms werd dit iets gemitigeerd. Een ontmoeting in de kerk was moeilijker te voorkomen. Daartoe werden soms ingewikkelde minutieuze regelingen
getroffen.
Tot welke graad familieleden van het slachtoffer ontweken moesten worden is
niet zo helder. Wij vermoeden, dat er zeker ook ooms en tantes, neven en nichten toe behoorden.
Als er in enkele zoen-accoorden niet over wijken gesproken wordt, zal dit zijn,
omdat er nauwelijks kans was, dat de dader ooit in de nabijheid van familieleden van het slachtoffer kwam, zoals wanneer hij buiten Oirschot woonde en daaruit voor eeuwig verbannen werd.
Samenvatting
Bij het nagaan van het ontstaan der zoenprocedure meenden wij twee elementaire voorwaarden te speuren voor het vruchtbaar functioneren daarvan: de sa-

De Oirschotse volksovertuiging is nog in 1636 kernachtig samengevat in zoen
nr. 111: '... van alle delicten behoort penitentie gedaen, accoordt, vergiffenisse
ende versoeninge gemaeckt te worden tot laeffenisse der siele van den overleden
ende suyveringe der consciëntie van den delinquant ende vrienden van den
overleden'.
Parallel met het verzwakken van het gezag van het kapittel en het directer optreden van het schepencollege had over de hele lijn een zekere saecularisatie plaats,
die echter niet zozeer het gevolg was van een mentaliteitsverandering maar meer
beïnvloed werd door de omstandigheden. Zo maakte het directer optreden van
de schepenbank benoeming van aparte arbiters feitelijk overbodig.
Door de gevaarlijke oorlogsomstandigheden raakten verre bedevaarten in onbruik, maar de gedachte bleef leven, zoals blijkt uit het nog (weer) opleggen van
bedevaarten in de zeventiende eeuw.
Door de groeiende armoede kwam de spynde in zwang.
Het minder frequent vragen van een voetval duidt ons inziens op een gunstig
bijeffect van de zoenprocedure, een grotere bereidheid tot vergeving en een groeiende innerlijke beschaving.
Het lijkt ons, dat het Oirschotse gewoonterecht met name op het terrein van
de zoenprocedure tegelijk sterk was en soepel. De minutieuze regelingen, die soms
werden getroffen, wijzen minder op kleingeestigheid dan op de bedoeling om
moeilijkheden te voorkomen.
Het ingrijpen van boven af, hoewel niet tegen de zoenprocedure als zodanig gericht, was zozeer met de geest daarvan in strijd, dat zij zich niet kon handhaven.
Concluderend menen we te mogen constateren, dat de middeleeuwen - en dan
in de betekenis van de overwegend goede elementen daarvan - in Oirschot langer geduurd hebben dan elders.
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Akte van verklaring door schepenen, dat in Oirschot nooit jaarpachten zijn geconstitueerd, die niet losbaar waren, 1683. R.A.O., vrl. inv. nr. 9.
De Tafel van de H. Geest had in de vijftiende eeuw een surplus aan inkomsten en
kreeg zodoende de functie van bank. - In Italië kent men nog de Banco di Santo
Spiritu. - Als iemand contant geld nodig had, kon hij dit lenen van de Tafel van
de H. Geest. Omdat geld lenen tegen rente echter verboden was, formuleerde men
het zo, dat de Tafel van de H. Geest een pacht of rente 'kocht' van die persoon
op een bepaald onderpand. De lener kon de rente of pacht lossen, wanneer hij over
voldoende contanten beschikte. De Tafel van de H. Geest kon het bedrag niet terugvorderen. Wanneer zij echter behoefte had aan contanten, kon zij de rente of
pacht wel op gelijke condities doorverkopen aan een derde. De Tafel van de H. Geest
van Oirschot belegde haar overtollig bezit, zoals gebruikelijk in Brabant, in pachten, dus betalingen in natura in hoofdzaak rogge. Deze beleggingswijze had het voordeel van waardevastheid. Uit de elf oudst-aanwezige rekeningen van de Tafel van
de H. Geest, vrl. inv. nrs. 50 t/m 60 blijkt de vijftiende-eeuwse groei en de zestiendeeeuwse teruggang van de jaarlijkse inkomsten uit roggepachten. De rekeningen liepen soms over één jaar, soms over meerdere jaren. Zij zijn aangeduid met de beginjaren. De opbrengsten zijn afgerond op hele mudden.
nr. 50
1444
78 mud
nr. 51
1455
90 mud
nr. 52
1459
102 mud
nr. 53
1473
118 mud
nr. 54
1482
129 mud
nr. 55
1498
136 mud
nr. 56
1517
132 mud
nr. 57
1543
124 mud
nr. 58
1557
126 mud
nr. 59
1566
126 mud
nr. 60
1583
77 mud
R.A.O., dossiers van civiele zaken tot herstel van belediging, dossier van 1657/8,
nog ongenummerd.
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I.

INHOUD
blz.

door drs. Jozef Mertens, Stippelmansweg 13, B-3568 Hechtel
Luyksgestel behoorde tijdens het Oud Regiem tot het Land van Loon (nagenoeg de huidige provincie Belg.-Limburg), dat sedert 1366 van het prinsbisdom
Luik deel uitmaakte. In de gemeentenaam bleef de vroegere aanhorigheid nog
bewaard. Na de inlijving bij Frankrijk in 1795 kwam het dorp terecht in het
nieuw opgerichte Departement van de Nedermaas (grosso modo Belg.- en Ned.Limburg), arrondissement Roermond en kanton Achel. In 1807 zou het tegen
Lommel geruild worden, bij het Departement van de Monden van de Rijn komen en Brabants worden. Precies omdat Luyksgestel tot de Nedermaas behoorde, bleef ook van deze gemeente in het Archief van Maastricht een Franse
volkstelling van 1796 bewaardm, die we hier integraal weergeven. In dit jaar telde
Luyksgestel 601 inwoners, van wie 190 mannen en 217 vrouwen ouder dan 12
jaar en 194 kinderen van 0 tot 12 jaar. Het inwonersaantal was derhalve niet
heel veel groter dan ruim drie eeuwen voordien, in 1470, toen in hetzelfde Gestel
106 woningen stonden, wat neerkwam op ca. 530 inwoners 2). Met een oppervlakte van 2244 ha bedroeg de bevolkingsdichtheid in 1796 bijna 27 inwoners
per km', een niet abnormale orde van grootte in de Luikse Kempen 3).
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167

II.

Oirschotse gedichten
Herinnering aan Oirschot
door Toke

183

III.

Aankondiging

184

IV.

De uitgiften der gemeynten van Veldhoven
door J. Lijten

185

V.

Kempische curiosa 9
Eindhoven Airport in aloude tijden
door J. Lijten

210

Stamlijst van Tartwijk
Best, tak I en II
door Th.E.A. van Tartwijk

213

VI.

DE FRANSE VOLKSTELLING
VAN LUYKSGESTEL (1796)

Ik telde ca. 133 gezinnen. Zekerheid over het aantal en sommige gezinssamenstellingen heb ik niet altijd, omdat de teller alle inwoners wel achtereenvolgens per
gezin opgaf, maar zonder aanduiding waar een bepaald gezin ophield en een
nieuw begon. Mijn indeling, waarbij ik voor de leden van eenzelfde gezin na
het overeenkomstig gezinshoofd enkele spaties inspring, kan daarom enkele vergissingen inhouden 4). Uit de beroepsopgave blijkt onmiddellijk dat we te doen
hebben met een typisch landbouwersdorp. Van de hoofden van de 133 gezinnen, in een beperkt aantal gevallen een vrouw, oefenden 37 het beroep uit van
cultivateur (landbouwer), 36 staan opgegeven als petit paysan, 8 als locatairelaboureur (kleine boer, in veel gevallen waarschijnlijk pachter), 6 als journalier
(dagloner), 7 als pauvre veuve (arme weduwe) en 4 als arme inwoners. Verder
noteerde ik drie kleermakers, twee schoenmakers, brouwers, timmermannen,
hoefsmeden en wagenmakers, en telkens één pastoor, kapelaan, schoolmeester,
molenaar, armenjager ( = een soort veldwachter die o.a. de bedelaars uit het
dorp hield), winkelier, slager, ketellapper, rondtrekkende ambachtsman, spinster,
naaister en werkster. Bij de niet-gezinshoofden merk ik verder op: 30 knechten,
26 meiden, nog 6 (kleine) landbouwers, 1 dagloner, 1 kuiper, 1 kleermaker, 1
priester, 1 rondtrekkende, 4 spinsters, 2 naaisters en 3 werksters. Zoals gezegd,
een klassiek agrarische gemeente met een beperkt aantal kleine zelfstandigen of
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ambachtslui, geestelijken ... Hoewel in gelijkaardige tellingen van 1796 (uit vrees
voor de fiscus b.v.) wel eens een te negatief beeld opgehangen wordt van de
sociaal-economische toestand, krijgen we op basis van de Gestelse lijst zeker niet
het gevoelen met een welvarend teutendorp te doen te hebben.

lijk nog niet uit of staan als landbouwer vermeid (teutenhandel en landbouw
werd meestal gecombinecid), en dc afwezige leuten ontbreken zonder
meerst.

De Franse tellingen van 1796 gaan door voor vrij uitvoerig en relatief betrouwbaar voor hun tijd. Wat voor Luyksgestel echter opvalt is het vrijwel volledig
ontbreken van verwijzingen naar de teutenhandel of ambulante handel, in dit
dorp hoofdzakelijk bedreven door koperslagers 5). Op de gebroeders Peters (nr.
52 en 53) na, die het land afliepen als ambachtsman, werd geen teut opgetekend.
W. Cops (nr.40) was zeer waarschijnlijk een gewezen koperteut. Dit aantal is
te gering voor een teutendorp als Luyksgestel. Het komt me verder voor dat het
getal mannen in de telling in het algemeen te laag is: van de inwoners van 13
jaar en ouder was 46,7 Wo van het mannelijk geslacht, 53,3 ci/ci van het vrouwelijk. Het lijkt erop dat beide percentages wat te ver uit elkaar liggen, hoewel
men anderzijds moet bedenken dat met de teutenhandel een voortdurende emigratie gepaard ging van (vooral) mannen. Misschien is het percentage van het
aantal mannen in het geheel van de bevolking van de teutenregio gemiddeld wel
geringer dan in de niet-teutenregio?
Knippenberg 6) vermeldt voor de jaren 1795-1798 echter een 15-tal teuten uit
Luyksgestel, die ik in de telling niet terugvind: Wouter Wuyts, Leon. Stern, Jan
Neyssen, Peter Flerus, Willem Ivo, Corn. Teuvens, Arnold Rombauts, Arn. Scherens, Gerdt Kox, Jan en Jacob Pleyck, Fridt en Hendrick Deycx, Willem, Peter
en Arnd Damen. Koperteuten Martin Jansen (nr. 47), Wouter Jonkers (nr. 378),
Peter Eyckens (nr. 252), Jan Willems (nr. 37 of 220?) en Jan Scherens (nr. 356)
komen in de tellingen wellicht wel voor. Zekerheid is er evenwel niet, omdat
geen genealogische informatie ter indentificatie meegedeeld is. Bij een onderzoek van de uitgereikte paspoorten vond ik tussen 1804 en 1808 17 Gestelse teuten, die hiervoor niet vernoemd zijn 7). Van hen heb ik wel precieze genealogische
inlichtingen, zodat ik bij vergelijking kan vaststellen dat een vijftal van hen in
de volkstelling genoteerd staan: Adriaen Cortens (nr. 213), Bern. Lommelaers
(nr. 100), Fr. Rombauts (nr. 263?), Henry Wils (nr. 38) en Corn. Peeters (nr.
54). Walter Vanhove, Fr. Verdonck, Leon. Vlems, Jan Rombauts, Adriaen, Conrad en Henri Calis, Pierre en Martin Vandersterren, Jan Gossens, Fr. Hezemans
en André Brouwers staan in de telling niet vermeld! Knippenberg geeft voor de
jaren 1805-1806 nog een aantal teuten (zonder nadere gegevens) die ik in de telling evenmin terugvind. Een deel van hen waren eventueel volwassenen die in
1796 allicht nog bij de kinderen hoorden en van wie ons de naam derhalve niet
bekend is. Uit een en ander kan afgeleid worden dat (tenminste?) een dertigtal
mannen in de telling van 1796 ontbreken wegens hun beroepsaktiviteiten. Waarschijnlijk staan alleen de gebroeders Peters (nr. 52-53) als teut opgegeven, omdat ze bij het opmaken van de telling thuis waren. Anderen, van wie bekend
is dat ze later teutenhandel gedreven hebben, oefenden dit beroep in 1796 moge-

Vlet deze wetenschap voor :ogen mout men bij het bevolkingsaantal van 601 (tenminsie'!) een dertigtal eenheden bijtellen. i a. 631 komt trouwens dichter bij de
657 inwoners
1.uyksgestel die mc, k oor het jaar 1800 bekend zijn 9 ). Dit gecorrigeerde bei lkingsaanial komt neer op gemiddeld 4,75 leden per gezin, 50,3
(ro mannen ‘an 13 jaar en ouder en 49,7 wo vrouwen, en een grotere groei van
1470 naar 1796, nl. met 19 0:'0 (i.p.v. 13 wo), een cijfer dat meer aanvaardbaar is.
Ik onderzocht in deze telling ook de voornaamgeving en kwam tot volgende frekwentie (in percentages):
Mannen

Joannes
Petrus

21,5
12

Henricus
Wilhelmus
Adrianus
Matheus
Cornelius
Martinus
Franciscus
Arnoldus
Walter
Eernardus
Antonius
Dirk

Vrouwen

Maria

26,5 Wo

9

Johanna

16

6
5,5
4
4
3
3
3
3
3
2
2

Elisabeth
Catharina
Anna
Petronella
Hendrica
Cornelia
Margaret ha
Adriana
Lucia

11
9
7

(van wie 14 namen met
Maria samengesteld, b.v.
Maria Elis.)
(van wie 4 namen met Johanna samengesteld)

(van wie 7 namen met Anna samengesteld)

4
3,5
3
2,5
89,5 410

81 trio
Tweederde van de bevolking van 13 jaar en ouder luisterde naar de naam Jan,
Peter, Hendrik, Willem of Adriaan en naar de naam Maria, Johanna, Elisabeth,
Catharina, Anna of Petronella tot.
In de hiernavolgende lijst deel ik zo beknopt mogelijk de gegevens mee zoals ze
in de telling werden opgeschreven. Achtereenvolgens geef ik op: voornaam, familienaam, leeftijd, beroep en/of verwantschap (doorgaans vr. = vrouw van de
voorgaande in de lijst), eventueel jaar van intrede in de gemeentet0 en het aantal kinderen van 0 tot 12 jaar. De telling is opgemaakt per gehucht, m.n. Riet
(nr. 1-86), Sengelsbroek (87-183), Hoevereinde (184-274), Venakker (275-355) en
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Boseinde (356-407). De vrouw kreeg doorgaans dezelfde familienaam als deze van
haar echtgenoot toebedeeld, wat misleidend is. Merk op dat nr. 363 ontbreekt,
maar dat nr. 396 een bisnummer heeft.
VOLKSTELLING 1796
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Jean Vogelsangs, 50, lb., 3
Joanne Vogelsangs, 35, vr.
Maria Vogelsangs, 60, verwant
Michel Vogelsangs, 56, verwant
Adrian Cortens, 60, Ib., 2
Joanne Cortens, 40, vr.
Joanne Cortens, 16, meid
Cornelius Jaacobs, 14, knecht
Arnold Chorens, 55, lb.
Marie Chorens, 50, vr., 1771
Cornelius Haeymans, 50, pachter-lb., 1771, 1
Marie Haeymans, 50, vr.
André Cortens, 40, kleine lb., 3
Christine Cortens, 39, vr.
Peternell Heezemans, 45, verwant
Jean Peters, 56, lb., 2
Elisabeth Peeters, 36, vr.
Adrien Hagedoren, 30, knecht, 1787
Elisabeth Ronst, 20, meid, 1795
Pierre Schoonmaekers, 78, kleine lb.
J. Marie Korsten, 40, spinster
Mathieu Terecht, 70, dagloner
Aldegonde Kerckhofs, 50, arme weduwe, 1773, 1
Jean Kerckhofs, 15, haar zoon,
Christian Loyens, 63m, lb, 2
Dingena Loyens, 53, vr.
Bernard Loyens, 15, zoon
Cornelius Loyens, 14, zoon
Lambert Loyens, 60, kleine lb.
Marie Loyens, 50, vr.
Joanna Elisabeth, 24, dochter
Marie Loyens, 15, dochter
Weduwe Michel Schoonen, 36, lb., 2
Marie Schoonen, 15, dochter
Antoine de Graf, 40, knecht, 1794
Marie Willems, 40, arme weduwe, 1

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Jean Willems, 14, zoon
Henri Wils, 41, kleine lb., 2
Dingena Wils, 26, vr.
Willem Cops, 70, ketellapper
Engel Cops, 68, vr.
Arnold Cops, 23, zoon
Joseph Daemen, 71, Ib.
Marie Daemen, 56, vr.
Lambert Daemen, 23, zoon
Marie Daemen, 20, dochter
Martin Jansen, 53, arme lb., 1
Elisabeth Jansen, 40, vr.
Helene Huivens, 40, arme weduwe
Jean Smeyers, 41, pachter-lb.
Marie Smeyers, 41, vr.
Pierre Peters, 45, "travaillant" (letterlijk werkend), doorkruist de
landen om zijn kost te winnen
Corn. Peters, 40, "travaillant" (letterlijk werkend), doorkruist
de landen om zijn kost te winnen
Elisabeth Neyssen, 45, spinster
Dirick Melskens, 70, lb.
Bernard Wils, 43, zoon, 2
Catharine Wils, 27, schoondochter
Jean Jansen, 26, knecht, 1794
Jean van Gestel, 60, lb., 1758
Jean van der Aue, 34, zoon, 1786, 4
Joanne van der Aue, 30, schoondochter
Gerard Nibels, 35, arme lb., 1779, 3
Joanne Nibels, 40, vr.
Joanne Callis, 37, schoonzuster
Catherine Callis, 32, schoonzuster
Martin Sommers, 40, arme lb.
Catharine Sommers, 36, vr.
Martin Deyckx, 52, arme Ib., 2
Anne Deyckx, 38, vr.
Arnold Callis, 51, timmerman, 2
Marie Callis, 36, vr.,
Walter Royackers, 42, pachter-lb., 1791, 1
Anne Cath. Royackers, 40, vr.
Martin Wils, 35, slager, 1785, 1
Henriette Wils, 24, vr.,
Pierre de Vagt, 65, timmerman
Joanne de Vagt, 52, vr.
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Adrien de Vagt, 27, zoon
Cornelius de Vaegt, 25, zoon
Jean de Vaegt, 60, lb.
Catherine Geenen, 45, meid
Joanne Deyckx, 34, meid
Hubert Backx, 41, pachter-lb., 1786,2
Elisabeth Backx, 38, vr.
Lucie Eysen, 26, meid
Antoinette Callis, 40, spinster
Henry van Engeland, 47, kleine lb., 1793, 5
Elisabeth van Engeland, 40, vr.
Laurent van Engeland, 15, zoon
Marie van Engeland, 14, dochter
Marie Kersmaekers, 70, lb.,
Dirick Kersmaekers, 26, zoon
Willemeyn, 26, meid
Guilleaume Goyarts, 45, hoefsmid
Elisabeth Goyarts, 45, vr.
Henry Evers, 64, kleinde lb., 1776
Adrien Aderiansen, 44, zoon, 1776, 3
Cath. Aderiansen, 33, schoondochter
Joanne Deckx, 14, meid
Bernard Lommelaers, 35, 'bourgeois' (burger) en lb., 1787, 2
Marie Christine Lommelaers, 33, vr.
Marie, 17, meid
Petronelle Valleysse, 72, wed. pachteres, 1754
Francois Smets, 37, zoon, 1790, 3
Marie Smets, 36, schoondochter
Jean Vanderbaar, 16, knecht, 1794
Willeaume Creyten, 76, lb.
Marie Cath. Creyten, 41, vr.
Francois Kusters, 35, knecht, 1795
Anne van Poppel, 17, meid, 1796
Jean Goyarts, 50, kleine lb., 1
Joanne Goyarts, 46, vr.
Bernard Heezemans, 55, arme lb.
Marie Heezemans, 50, vr.
Joanne Grounen, 41, jongedochter
Daniel Vanpoppel, 22, knecht, 1784
Cornelle Willems, 24, meid
Bast Vaneyndhoven, 41, lb., 5
Joanne Vaneyndhoven, 41, vrouw
Jean van Poppel, 18, knecht, 1791

173.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Aldegonde Velban, 33, meid, 1783
Pierre Ververs, 36, dagloner
Catharine Grounen, 38, wed., lb., 4
Jean Steenens, 26, knecht, 1796
Peternel Teukens, 48, wed., lb., 1
Joanne Teukens, 20, dochter
Gerard van Ayck, 40, knecht, 1782
Jean Driesen, 35, 'charlier' (wagenmaker), 1793
Johanne, 50, meid, 1796
Ida Daemen, 65, spinster
Marie M. Daemen, 33, werkster
Elisabeth Daemen, 23, werkster
Joanne Daemen, 30, kleine lb., 1
Tomas, 55, knecht, 1781
Elisabeth Willems, 65, dagloner
Hendrick Timmermans, 50, lb., 1768
Margueritte, 22, dochter
Lucie, 20, dochter
Johanne, 16, dochter
Willeaume van Winkel, 17, knecht, 1796
Jean Lathouwers, 40, pachter-lb., 1796, 5
Joanne Lathouwers, 45, vr.
Henri Lathouwers, 13, zoon
Barth. Eykens, 48, lb., 3
Joanne Eykens, 25, vr.
Jean Tuyssen, 55, knecht, 1776
Johanne Swaegers, 19, meid, 1795
Leonard Aerts, 80, kleine lb., 1751
Marie, 35, meid, 1794
Petronelle Slagers, 83, arme wed.
Francois Vanderlinden, 40, kleine lb., 1781
Catherine Vanderlinden, 40, vr.,
Mathieu van Grotens, 76, arme lb.,
Jean van Grotens, 30, "cultivateur imbecil" (stompzinnige landbouwer), 2
Joanne van Grotens, 30, vr.
Anne Marie, 16, meid, 1795
Jean van de Bogart, 40, kleine lb., 1779, 3
Catharine, 40, vr.
Lambert Peeters, 84, lb.
Simon Peeters, 48, kuiper, 3
Antoine Peeters, 45, kleine lb.
Barbe Peeters, 55, vr.
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Pierre Melskens, 69, kleine lb.
Henri van Hulsel, 24, lb., 1790
Anne van Hulsel, 40, vr.
Jeanne Marie van Hulsel, 50, jongedochter
Peternelle van Hulsel, 50, jongedochter
Jeanne van Hulsel, 30, jongedochter
André Snellens, 17, knecht, 1795
Guilleaume Verkoyen, 60, kleine lb., 1767
Marie Verkoyen, 60, vr.
Antoine Verkoyen, 28, zoon
Cornelle Verkoyen, 18, dochter
Jean Wats, 44, kleine lb., 3
Aldegonde Wats, 34, vr.
Pierre Peters, 15, knecht, 1793
Guill. Vaneyndhoven, 46, wagenmaker, 3
Catherine Vaneyndhoven, 39, vr.
Marie Vaneyndhoven, 16, dochter
Henriette Vanhof, 17, jongedochter
Jean Verdonck, 22, knecht, 1795
Mathieu Grounen, 45, kleine 1., 1782, 5
Lucie Grounen, 44, vr.
Adrien Vaneyndhoven, 80, brouwer
Adrianne Vaneynhoven, 76, vr., 1752
Jean Vaneyndhoven, 43, zoon, priester
Pierre Vandiengen, 22, knecht
Joanne Vandwaac, 24, meid
Jeanne Marie Rombouts, 60, arme wed.
Christine Rombouts, 19, dochter
Marie Elisabeth Rombouts, 17, dochter
Margueritte Rombouts, 15, dochter
Arnold Rombouts, 14, zoon
Pierre J. Heesemans, 36, brouwer, 5
Marie Catherine Heesemans, 42, vr.
Jean Kusters, 30, knecht, 1790
Jeanne Marie Deykx, 44, naaister
Henriette Deykx, 27, naaister
Jean Aerts, 36, lb., 1784, 5
Marie Aerts, 35, vr.
Henri Cornelissen, 30, knecht, 1788
Elisabeth Peters, 25, meid
Henri Rombouts, 60, jonkman
Martine Ververs, 40, lb., 3

175.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Guilleaume vande Bogart, 25, knecht, 1792
Marie Peters, 35, meid
Pierre Ververs, 70, wed.
Henri Pels, 64, kleine Ib., 1773, 1
Pierre Eyckens, 85, lb.,
Anne Laukens, 45, dochter, weduwe, 1
Marie Dingenne, 16, dochter
Catherine Wauters, 38, arme wed., 1
Adrien Cortens, 32, kleine lb., 2
Marie Ding. Sengers, 18, meid
Dam. Catharine Cortens, 24, "l'hotesse" (gast)
Jean Ververs, 56, kleine lb.
Francois van de Reydt, 35, kostganger, 1
Joanne van de Reydt, 25, vr.
Marie Cuylaers, 55, meid, 1776
Jean Willems, 60, pachter-lb., 1766, 3
Henriette Willems, 53, vr.
Anne Marie, 15, dochter
Marie Meys, 53, naaister
Pierre Vaneyndhoven, 43, schoolmeester, 3
Elisabeth Vaneyndhoven, 18, dochter
Math. Deslens, 22, knecht
Marie Ververs, 55, arme wed.,
Cornele Ververs, 25, dochter
Marie Anne Ververs, 22, dochter
Etienne Wats, 36, arme lb., 1761, 6
Marie Wats, 36, vr.
Elisabeth Hermans, 50, Ib.
Elisabeth Hermans, 30, dochter
Catherine Hermans, 22, dochter
Walterius Hermans, 20, zoon
Eerwaarde Heer Pastoor, 65, 1782
Elisabeth Ackuvré (?), 35, meid, 1786
Jeanne Wauters, 35, kleine Ib., 2
Marie Anne Wauters, 30, zuster
Guill. Vanderlinden, 51, kleine lb., 1771, 2
Marie Vanderlinden, 15, dochter
Lucie Vanderlinden, 15, dochter
Guilleaume Sengers, 45, kleine lb., 1775, 3
Marie Catharine Sengers, 39, vr.
Cornele Sengers, 17, dochter
Jean Melskens, 49, arme inwoner, 2

177.

176.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

Henriette Melskens, 41, vr.
Adrien Melskens, 16, zoon
Adrien Hendrikx, 63, kleermaker, 1756
Barbe Hendrikx, 60, vr.
Elisabeth Hendrikx, 22, dochter
Pierre Eyckens, 50, kleine lb., 1
Marie Christine, 25, vr.
Thomas Rombauts, 55, lb.
Catherine Rombauts, 58, vr.
Cornelle Rombauts, 17, dochter
Tomas Vlems, 22, knecht
Francois Daemen, 36, schoenmaker
Catharine Daemen, 20, vr
Walter Willems, 42, kleine lb., 1
Henriette Willems, 36, vr.
Pierre Rombauts, 62, lb., afgebrand
Francois Rombauts, 30, zoon
Adrienne Rombauts, 25, dochter
Elisabeth Rombauts, 22, dochter
Barth. Jonkers, 22, knecht
Martin Borrebergs, 61, kleine lb., 2
Jaques Borrebergs, 28, zoon
Bernard Heezemans, 60, lb., 2
Cath. Heezemans, 46, vr.
Marie Brouwers, 40, zuster
Catharine Heezemans, 14, dochter
Antoon..., 25, dagloner, 1792, 1
Elisabeth, 24, vr.
Jean van Roy, 52, lb., 1774,1
Cornele van Roy, 42, vr.,
Anne Cornele van Roy, 18, dochter
Elisabeth van Roy, 15, dochter
Marie Lien, 13, dochter
Elisabeth Heezemans, 50, meid
Adrianne Heezemans, 30, "innocente" (simpel)
Henri...., 30, knecht
Jean Callis, 67, lb.
Elisabeth Callis, 61, vr.
Adrien Vandersternen, 30, schoonzoon
Catharine Vandersternen, 30, vr.
Henriette Vandersternen, 50, wed., lb.,
Anne Griet, 30, dochter

289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

Marie Griet, 28, dochter
Marianne Scherens, 36, arme wed.
Jean Bapt. Gossens, 56, arme lb., 3
Magrite Gossens, 40, vr.
Math. Mallen, 40, arme Ib., 1780, 2
Helene Mallen, 36, vr.
Jean Brusselaers, 38, dagloner, 1784, 4
Marie Brusselaers, 36, vr.
Adam Vandereydt, 72, lb., 1756
Henri Cortens, 44, kleine lb., 3
Adrianne Cortens, 38, vr.
Henri Gerits, 36, "tenant boutique" (winkelier), 1786
Marianne Gerits, 25, vr.
Aug. Vanduffel, 42, kleermaker,5
Peternel Vanduffel, 36, vr.
Jean Nattus, 42, kleermaker
Pierre Vanmontvort, 36, schoenmaker, 1781, 4
Marie Vanmontvort, 30, vr.
Henriette Heylegers, 45, lb.,
Marie Heylegers, 48, zuster, jongedochter,
Henri Kusters, 48, knecht, 1766
J. Tillemans, 60, kleine Ib., 1771
Henri Emmers, 36, dagloner, 1792, 1
Elisabeth, 30, vr.
Jacq. Merkelbags, 50, hoefsmid, 1766
Cornele Merkelbags, 26, dochter
Henriette Merkelbags, 22, dochter
Jean Baptist Kamps, 37, dagloner, 1784,3
Anne Margueritte Kamps, 29, vr.
Jean Schoonmaekers, 40, pachter, 2
Adrianne Schoonmaekers, 40,
Math. Vanderstern, 77, lb.
Hellene Vanderstern, 57, vr.
Margeritte Vanderstern, 30, dochter
Dirick Wats, 32, knecht
Marie Jansen, 16, meid
Pierre Struyf, 42, molenaar, 1781, 3
Peternelle Struyf, 36, vr.
Pierre Struyf, 25, knecht, 1795
Antoine, 30, dagloner, 1794
Walter Snoukx, 50, kleine lb., 1766
Marie Snoukx, 25, dochter

178.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

Henri Peters, 40, lb., 1776
Catharine, 50, vr.
Dirick Schounmaekers, 32, schoonzoon, 1
Jeanne Marie, 36, vr.
Jean Neres, 45, kleermaker, 1772
Barbe Neres, 40, vr.
Albert Vermullen, 38, kleine lb.,
Marie Anne Vermullen, 20, vr.
Pierre Vlems, 75, kleine lb.
Mrie Vlems, 59, vr.
Henri Gaslens, 61, lb.
Jeanne Marie Gaslens, 30, dochter
Peternelle Gaslens, 26, dochter
Jean Vanherret, 22, knecht
Guill. Gossens, 33, kleine lb., 2
Marianne Gossens, 36, vr.
Cornel. van Genegten, 43, dagloner, 1778,3
Peternel van Genegten, 33, vr.
Philipe Peeters, 60, lb.
Marie Peeters, 50 (sic), vrouw
Pierre Peters, 40, zoon
Jean Peters, 38, zoon
Anne Peters, 33, dochter
Marie Teuwens, 50, arme weduwe
Anne Joan. Callis, 42, arme wed., 1778, 2
Jean Scherens, 50, kleine lb.
Johanne Scherens, 40, vr.
Arnold Vermullen, 84, lb.
Joseph Nuts, 30, schoonzoon, 1791, 1
Margueritte, 36, vr.
Guilleaume Engelen, 36, kleine lb., 3
Anne Engelen, 35, vr.
(De teller vergiste zich en sloeg nummer 363 over)
Jean Schounmakers, 50, kapelaan
Marie Schounmakers, 41, zuster
Arnold Kuypers, 64, lb.
Marie Kuypers, 52, vr.
Elisabeth Kuypers, 30, dochter
Cornelle Kuypers, 23, dochter
Daniel, 60, knecht, 1766
Margueritte Geenen, 50, werkster
Joanne Geenen, 40, zuster, werkster

179.
373. Guillaume Willems, 33, kleine Ib.
374.
Anne Scherens, 23, meid
375. Cornel Raasbruck, 40, lb., 3
Anne Margueritte, 40, vr.
376.
Marie Scherens, 50, meid
377.
378. Walter Jonckers, 56, Ib., 3
379.
Catharine Jonkers, 45, dochter
Pierre Haydoren, 40, knecht, 1795
380.
381.
Adrianne Bleys, 30, meid
382. Pierre Jansen, 36, "chasse coquinns" (armenjager), 1780
383.
Marie Jansen, 40, vr.
384. Math. Willems, 56, arme man
385.
Joanne Willems, 40, vr.
386. Elisabeth Kooien, 36, kleine lb.
387.
Marg. Lendenaars, 30, zuster
388. Pierre Dessens, 58, arme man, 1776
389.
Dingene Dessens, 52, vr.
390. Jean lvae, 64, kleine lb., 1746
391.
Marie Ivae, 60, vr.
Christine Ivae, 30, dochter
392.
Peternelle Ivae, 26, dochter
393.
394. Jacques Kuylaers, 70, kleine lb., 1756
395.
Elisabeth Kuylaers, 54, vr.
396.
Johanne Kuylaers, 20, dochter
396bis.
Joanne Lauren, 30, dochter
397. Jean Baudewyns, 35, kleine lb., 3
398.
Marie Baudewyns, 35, vr.
399. Adam Cortens, 36, arme man
400.
Martin Peters, 40, arme man
401.
Henri Peters, 14, zoon
402. Pierre Prats, 50, kleine Ib., 1780, 2
403.
Marie Prats, 43, vr.
404. Walter Vanheyswyck, 40, kleine lb., 1787, 4
405. Antoine Goris, 55, arme lb., 1766
406.
Cicile Goris, 70,vr.
407.
Adrien Pierre Cortens, 72, arme man

181.

180.
I NDEX VAN FAMILIENAMEN
Ackuvré
Aderiansen
Aerts
Backx
Baudewyns
Bleys
Borrebergs
Brouwers
Brusselaers
C zie K
Daemen
Deckx
De Graf
Desiens
Dessens
De Va(e)gt
Deyckx
Driesen
Emmers
Engelen
Evers
Ey(c)kens
Eysen
Gaslens
Geenen
Gerits
Goris
Gossens
Goyarts
Grounen
Haeymans
Hagedoren
Haydoren
Heezemans
Hendrickx
Hermans
Heylegers
Huivens
Ivae
Jaacobs
Jansen
Jon(c)kers
Callis
Kamps
Kerckhofs
Kersmaekers
Chorens
Kooien

237
97-98
148, 199-200
83-84
397-398
381
267-268
271
295-296
43-46,130-133,258-259
99
35
226
388-389
76-80
68-69,82,197-198
128
311
361-362
96
144-145,209,252
85
341-343
81,371-372
300-301
405-406
291-292,345-346
94-95,111-112
115,123,182-183
11-12
18
380
15,113-114,194-195,
269-270,272,280-281
249-251
232-235
307-308
49
390-393
8
47-48,58,324,382-383
266,378-379
64-65,70-71,86,283-284,355
316-317
23-24
91-92
9-10
386

Cops
Cornelissen
Korsten
Cortens

40-42
201
21
5-7,13-14,213,215,
298-299,399,407
Creyten
107-108
Kusters
109,196,309
Cuylaers
219,394-396
Kuypers
366-369
Laukens
210
Lathouwers
141-143
Lendelaars
387
Lommelaers
100-101
Loyens
25-32
Mallen
293-294
Melskens
55, 163,246-248
Merkelbags
313-315
Meys
223
Nattus
304
Neres
335-336
Neyssen
54
Nibels
62-63
Nuts
359
Pels
208
Peters
16-17,52-53,159-162,176,
202,206,331,249-353,400-401
Prats
402-403
Raasbruck
375
Rombouts
189-193,203,254-256,262-265
Ronst
19
Royackers
72-73
Scherens
290,356-357,374,377
Schoonen
33-34
Schoonmakers
20,318-319
Schounmakers
333,364-365
Sengers
214,243-245
Slagers
150
Smets
104-105
Smeyers
50-51
Snellens
169
Snoukx
329-330
Sommers
66-67
Steenens
124
Struyf
325-327
Swaegers
147
Teeuwens
354
Terecht
22
Teukens
125-126
Tillemans
310

Timmermans
Tuysen
Valleyse
Van Ayck
Van de Bogart
Van der Aue
Vanderbaar
Van de Reydt
Vanderlinden
Vanderstern(en)
Vandiengen
Vandwaac
Van Duffel
Van Engeland
Van Eyndhoven
Van Genegien
Van Gestel
Van Grotens
Van Herret

136-139
146
103
127
157,205
60-61
106
217-218,297
151-152,240-242
285-287,320-322
187
188
302-303

87-90
118-119,177-179,184-186
224-225
347-348
59
153-155
344

Vanheyswyck
Van Hof
Van Hulsel
Van NIontvort
Van Poppel
Van Roy
Van Winkel
Vetban
Verdonck
Verkoyen
Vermullen
Ververs
Vlems
Vogelsangs
Wats
Wauters
Willems
Wils

404
180
164-168
305-306
110,116,120
275-279
140
121
181
170-173
337-338,358
122,204,207,216,227-229
257,339-340
1-4
174-175,230-231,323
212,238-239
36-37,117,135,220-222,
260-261,373,384-385
38-39,56-57,74-75

NOTEN

1.
2.

3.

Rijksarchief in Limburg, Frans archief, nr. 1030, telling van Luyksgestel, opgesteld
door municipaal agent Ad. Cortens (nr.5 van de telling).
Het dorp betaalde 143 pond Vlaamse groot en 2 stuiver als belastingsgeld aan Karel
de Stoute, hertog van Bourgondië. Per haard werd 27 stuiver gevorderd (1 pond
20 stuiver); J. DARIS, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant
le XVe siècle, luik, 1887, p. 18; A. HANSAY, La 'Crenée' generale du pays de
Liège en 1470 et le dénombrement des feux, overdruk uit Bulletin de la Commission
Royale d'Histoire de Belgique, Brussel, dl. 71, 1902, p. 31; E. FAIRON, Notes sur
la domination Bourguignonne dans la principauté de Liège (1468 á 1476), in Bulletin de l'institut Archéologique Liègeois, jg. 42, 1912, passim.
Vergelijk b.v. mijn berekeningen voor liet naburige Over- en Neerpelt, Kleine-Brogel
en Kaulille in de 17e eeuw, in J. MERTENS, 1)e vier dorpen vande Bank van Pelt
(16de-17de eeuw). Bijdrage tot de kennis van de Loonse Kempen en van de teutenhandel, Overpelt, 1984, p. 10. Nu beloopt de bevolkingsdichtheid van Luyksgestel

4.
5.

6.

ruim 129 inwoners per km'.
Hoort nr. 22 b.v. wel bij 20-21 en niet bij 23? En nr. 122 en 150?
W.H.TH. KNIPPENBERG, Luyksgestelse koperteuten in Denemarken, in De Teuten. Buitengaanders van de Kempen, Eindhoven, 1974, p. 136-162. Ook E. BLOEMEN, De teutenaanwezigheid in de Noord-Limburgse Kempen (einde 18de eeuw),
Leuven, 1984, Lic.-verhandeling, p. 120, ging er ook vanuit dat de teuten in de telling ontbraken.
a.w., p. 152-161.

182.

7.

J. MERTENS, Buitenlandse paspoorten (1797-1813) in het departement van de Nedermaas (Belgisch- en Nederlands-Limburg), in De middelaar tussen de genealogische navorsers, jg. 44, 1989, nr. 260, p. 106-107.

8

Vraag is wel in hoever inwoners die jarenlang afwezig waren (en van wie een deel
wellicht definitief in den vreemde achtergebleven is) nog als gedomicilieerd in Luyksgestel beschouwd mogen worden.
J.GRAUWELS, De samenvoeging van gemeenten in Limburg (1800-1829) in Het
Oude Land van Loon, jg. 19,1964, p. 132.
Ter vergelijking: in Zonhoven droeg in de 19de eeuw bijna de helft van de jongens
als eerste naam in de registers van de burgerlijke stand Jan of Peter en van de meisjes bijna viervijfde de naam Anna of Maria (eventueel samengesteld met een tweede
voornaam); J.MERTENS m.m.v. R. FESTRAETS en G. BEELEN, De bevolking

9.
10.

van Zonhoven tijdens de 19de eeuw: geboorten, huwelijken en overlijdens volgens
de registers van de burgerlijke stand. Met demografische inleiding, Zonhoven 1987,
p. LXV.

11.

Als zulk jaartal ontbreekt, wil dit zeggen dat de betreffende persoon in Luyksgestel
geboren werd. Ruim 1/5 van de 407 Gestelse inwoners van 13 jaar en ouder was
in het dorp geïmmigreerd b.v. na huwelijk of als meid of knecht! Mogelijk houdt
deze immigratie eveneens verband met de teutenhandel (die in deze Franse periode
weliswaar teruggelopen was): welgestelde teuten die meer dan één boerderij bezitten, domestieken in dienst hebben en/of een landbouwbedrijf verpachten? Onderzoek naar de bezitsstructuur zou verhelderend kunnen zijn. De termen 'cultivateur',
'petit paysan of laboureur', 'locataire' e.d. zijn te vaag!

Curriculum Vitae
Jozef Mertens (Brecht, 1950) studeerde moderne geschiedenis aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Hij publiceerde biografieën van Louis Franck
(1869 - 1937), Vlaams jurist, minister en gouverneur van de Nationale Bank,
en van Joseph Bovy (1810 - 1879), gouverneur van de Belgische provincie Limburg. De auteur legde zich het afgelopen decennium al dan niet met anderen
toe op de wetenschappelijke lokale geschiedschrijving. Zijn 'Geschiedenis van
Houthalen' werd in 1983 bekroond met de zevenjaarlijkse prijs voor Limburgse
geschiedenis.
J. Mertens specialiseerde zich vooral in de handel en wandel van de Brabantse
en Limburgse teuten. Deze maand verschijnt in Te Lomelle op die Campine zijn
artikel: De emigratie van koperslagers en andere teuten uit Noord-Brabant en
het Land van Loon naar het Duitse Rijk van de 17de en 18de eeuw (15. jrg.,
p. 103-123). Een uitvoerige publicatie over dit teutenfenomeen is in voorbereiding.

II.

OIRSCHOTSE GEDICHTEN
door Toke van de Ven - Lommers

HERINNERING AAN OIRSCHOT
Denkend aan Oirschot, dan zie ik de toren
Zo groot en hoog en waardig staan.
Hoor ik de klokken, hun heldere klanken
Als roepende stemmen, geregeld slaan.
En daar op de markt, daar staan ze, de grote
Kastanje-bomen, al jaren oud.
Oirschotse mensen, ze hebben al eeuwen
Markt, kerk en toren, met vreugd aanschouwd.
De oorlog was wreed, en markt, kerk en toren
Hadden veel jaren een verminkt gezicht,
Maar door wederopbouw, door bouwen en sjouwen
Is alles genezen, zijn de wonden weer dicht.
Weer kan men genieten, van 't mooie, 't fijne
Dat dit prachtige dorp, aan iedereen biedt.
Van vreugd wil ik zingen een loflied voor Oirschot
Met de vogels van de toren hun vogelenlied.

* * * * AANKONDIGING * * * *

IV. DE UITGIFTEN DER GEMEYNTEN VAN VELDHOVEN

GEREFORMEERDEN EN HERVORMDEN IN VELDHOVEN
VANAF 1648

door J. Lijten

Eind oktober aanstaande verschijnt een boek waarin over de geschiedenis van de gereformeerden en hervormden in Veldhoven wordt verhaald. Het is het vierde deel in de serie
"Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven". De beschrijving van de gebeurtenissen strekt zich, naast de vier Veldhovense dorpen, ook uit tot Blaarthem, Gestel
en Winteire. Voor het samenstellen van de tekst hebben de schrijvers, J. Wassenaar-van
der Hoek, L. Cijsouw en J. Bijnen, hun gegevens voor een groot deel geput uit het archief van de Reformatorische Kerkengemeenschap. De oudste aantekenboeken en andere administratieve bescheiden van dit archief gaan terug tot 1648: het jaar waarin de eerste
predikanten naar onze streken werden gezonden.

Publikaties over gemeynte-uitgiften gaan gewoonlijk zonder meer uit van het
geaccepteerde gegeven van de bemoeienis van de hertog van Brabant en eventueel andere heren in deze zaak. Men suggereert daarmee, dat deze bemoeienis
in oorsprong wettig was. Er wordt zelfs dikwijls gesproken over 'heerlijk domein' alsof dit de gewoonste zaak van ter wereld is.

Het boek krijgt een omvang van omstreeks 170 pagina's en circa 60 afbeeldingen. IJ kunt
er onder meer in lezen over:

- de vrede van Munster in 1648 en de pogingen tot reformatie van de Meierij;
- de komst van de eerste predikanten;
- over vieren, leren en dienen;
- een aantal opmerkelijke voorvallen en kwesties die hebben plaatsgehad en die indertijd
nogal wat stof hebben doen opwaaien;
- de kerkgebouwen en pastorieën;
- de rol van de Maatschappij van Welstand;
- zondagsscholen en verenigingen;
- de groei van Veldhoven en de gevolgen hiervan voor protestants Veldhoven;
- het protestants-christelijk onderwijs;
- samen op weg naar de Reformatorische Kerkengemeenschap;
- predikanten van 1648 tot heden.
Het boek is verkrijgbaar á J. 25, — bij boekhandel Verhagen, Provincialeweg 64 en City
Centrum, Pleintjes 64 te Veldhoven. Toezending is mogelijk na overmaking van een bedrag van f 27,50 (dit is inclusief f 2,50 verzendkosten) op giro 728050 t.n.v. Stichting
Historisch Erfgoed Veldhoven, te Veldhoven.
Eerder verschenen in deze serie:
deel 1: Jubeljaar 1987 St. Jan de Doperkerk Oerle; Wetenswaardigheden uit het bestaan
van de 75-jarige parochiekerk van Oerle 1912-1987; (o.v.v. Jubeljaar 1987)
17,50 ( + J. 2,50 verzendkosten).
deel 2: Van Raethuysen tot Gemeentecentrum; Vergaderplaatsen en gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu; (o.v.v. Gemeentehuizen) á f 17,50 ( + f 2,50 verzendkosten).
deel 3: Driekwart eeuw St. Caeciliakerk Veldhoven; Bijzonderheden uit het bestaan van
de 75-jarige parochiekerk van Veldhoven-dorp 1913-1988; (o.v.v. St. Caeciliakerk) á f 17,50 ( + f 2,50 verzendkosten).

Nu is voor ieder die zijn gezond verstand gebruikt duidelijk, dat de betreffende
gronden reeds lang voor iedere 'heerlijke' bemoeienis 'gemeynten' waren, dat
is 'gronden in gemeenschappelijk gebruik'. Ten overvloede wordt dit in de oudste
'gemeyte-uitgiften' dikwijls met evenveel woorden vermeld. 'Heerlijke' bemoeienis in deze, alsof die gronden 'heerlijk domein' waren, is niets anders dan ongefundeerde usurpatie. Verschillende teksten uit de elfde, twaalfde en dertiende
eeuw illustreren, dat het gebruik van gemeenschappelijke gronden voor iedereen
1
vrij was en dat een inbreuk daarop door de 'heer' als onrecht beschouwd werd. )
In de twaalfde eeuw werd het vrije gebruik van de gemeenschappelijke gronden
2
door meerdere 'heren' als een recht erkend en gegarandeerd. ) Zowel de hertog
als de heer van Wezemaal werden rond 1250 door de bisschop van Luik geëx3
communiceerd, omdat zij zich ongecultiveerde gronden hadden toegeëigend. )
In zijn testament gaf hertog Hendrik III van Brabant in 1261 opdracht, om het
onrecht, dat hij in deze had begaan, te herstellen.4)
Toch moeten we wel concluderen, dat tegen het einde van de dertiende eeuw
met name de hertogelijke bemoeienis in deze door de Brabantse bevolking in
feite geaccepteerd is en daardoor een wettig karakter gekregen heeft. De verklaring lijkt deze: door een toename van de bevolking werden steeds meer ongecultiveerde gronden in cultuur gebracht. Daardoor schoof het feitelijk gebruikte
areaal van de gemeenschappelijke gronden verder weg van de centra van bewoning, waardoor men eerder in conflict kwam met bewoners van nabijgelegen
dorpen. Voor het beslechten van dergelijke conflicten was de hertog met zijn
raad de aangewezen instantie. Nu werkt elk ambtelijk apparaat op een zich steeds
uitbreidende en verdikkende papieren basis, zoals wij dagelijks aan den lijve ondervinden. In feite was het natuurlijk ook ondoenlijk voor de hertogelijke raad,
om een gefundeerde uitspraak te doen, als er geen grenzen waren aangegeven.
Men accepteerde daarom, dat de hertog tegen betaling grenzen aanwees, hetgeen geformuleerd werd als een uitgifte door de hertog.
De grensomschrijvingen in deze uitgiften waren natuurlijk gebaseerd op de mondelinge aanwijzingen van de aanvragers. De oudste 'uitgiften' zijn ook mondelinge uitspraken van 'de hertog' maar al spoedig ontdekte men, dat deze

186.

187.

mondelinge uitspraken voor de hertogelijke raad zelf geen bewijskracht hadden,
zodat men een schriftelijke bevestiging ging vragen van eerder gedane mondelinge uitspraken. Dit komt duidelijk naar voren in enkele van de oudste schriftelijke uitgiften.

De gemeynt van Zonderwijk 1297.05.20.
De tekst van deze uitgifte is gepubliceerd in het Oorkondenboek van NoordBrabant, maar is duidelijk corrupt. 5) Camps vervangt in zijn kopregel de naam
Zonderwijk door Veldhoven. Wij volgen hem hierin niet, omdat het duidelijker
zal zijn, de naam Veldhoven zoveel mogelijk te reserveren voor de tegenwoordige gemeente van die naam. De corrupte tekst lijkt ons echter zeer bevredigend
te corrigeren, wat vooral zal bestaan in het aanvullen van overgeslagen tekstgedeelten, zodat de oorspronkelijke tekst gereconstrueerd wordt. Camps beschikte over twee niet-authentieke corrupte afschriften van de Latijnse tekst. Daarnaast
vermeldt hij een vertaling, zonder erbij te zeggen, dat deze vertaalde tekst duidelijk traceerbaar authentiek is.6) Naast de Latijnse teksten, waarover Camps
beschikte, hebben wij de eveneens corrupte - maar minder corrupte - tekst van
het Register van Dooren - van Baar. 7 ) Aan de hand van dit niet-authentiek afschrift is het reeds mogelijk enkele kleine verbeteringen of aanvullingen in de
tekst aan te brengen. Daarnaast gaf de beschikbare vertaling ons voldoende basis voor de overige aanvullingen, waardoor de tekst wel geen literair maar toch
duidelijk verstaanbaar Latijn wordt. Om de redelijkheid van deze werkwijze aan
te tonen, zal het goed zijn, de authenticiteit van de vertaalde tekst zo goed mogelijk na te lopen.

Het moet voor de hertogelijke kanselarij een hele toer geweest zijn, om de vermoedelijke uitvoerige maar misschien niet zo heldere aanwijzingen van de aanvragers betreffende de grenzen van de gewenste gemeynt ordelijk op het
perkament te krijgen. Toch valt het op, dat de grensomschrijving in de oorkonden de diverse 'palen' of grenspunten bijna steeds in de juiste volgorde opsomt.
Bij analyse van de grenzen is het wel zaak, ons zoveel mogelijk terug te plaatsen
in de positie van de aanvragers. Dikwijls werden de grenzen erg ruim genomen,
herhaaldelijk tot aan de gecultiveerde gronden van nabijgelegen buurtschappen.
Deze hadden de dicht bij hun huizen gelegen gemeenschappelijke gronden nodig en konden dan dikwijls via 'aartbrieven' tegen betaling daarvan gebruik maken. Zo zijn in het Oirschotse archief verschillende 'aartbrieven' in afschrift
bewaard gebleven vooral van de Oisterwijkse gemeynt, die na de fatale uitspraak
van 1390 gebieden omvatte, die voor vele Oirschotse inwoners onontbeerlijk waren. Het vroeg echter om moeilijkheden, die er in de loop der eeuwen dan ook
bijna voortdurend geweest zijn.
Zakelijkere en eerlijkere grenspunten waren bestaande markeringen zoals een
weg, een riviertje, of een heuveltje op de hei, meestal 'berg' genoemd. Soms
werden markeringen speciaal aangebracht: een grenspaal, een speciaal daartoe
geplante boom, of een kuil. Het zand uit die kuil werd dan gewoonlijk tot een
hoop bijeengeschoten, waarop een boom geplant werd, om zo het grenspunt van
verre zichtbaar te maken. Ook werd wel de grens van een reeds eerder uitgegeven gemeynt genomen. Dit had zijn voordeel, maar alleen als de grens van die
andere gemeynt duidelijk omschreven was. Om de grenzen juist te reconstrueren zullen we zo mogelijk de gemeenschappelijke 'palen' met andere gemeynten
moeten zien te achterhalen. Nu is er wel eens geknoeid aan grenzen: een paal
of zelfs een kuil met bijbehorend heuveltje en boom werd verschoven, maar over
het algemeen zijn grenspunten, waar meer dan twee gemeynten bij elkaar kwamen, onveranderd gebleven. Daar was het risico van knoeien te groot.
Gemeynten werden soms uitgegeven rondom een bepaalde woonkern of meerdere woonkernen. De grensomschrijving is dan een rondgaande lijn, die weer
op het punt van uitgang terugkomt. Maar soms werd een gemeynt uitgegeven
aan één zijde van een bepaalde woonkern of meerdere woonkernen. De grens
is dan geen rondgaande lijn maar een segment, waarvan de buitenlijn omschreven wordt, terwijl de bewoonde kern of kernen dan de (niet genoemde) sluitzijde vormen. Beide vormen van grensomschrijving zullen we bij de Veldhovense
gemeynten tegenkomen.

De tekstgeschiedenis
Naar het origineel is een vidimus uitgevaardigd door de prior van het klooster
Mariënhage te Woensel bij Eindhoven. Dit vidimus wordt door Camps om ons
onbekende reden foutief gedateerd op 1397.07.15. De juiste datum is echter
1474.07.15. Deze wordt met evenveel woorden vermeld in het authentieke afschrift en kan ook anderszins worden gecontroleerd. Immers ook de naam van
de prior wordt vermeld: broeder Paulus van Zomeren. Deze was 14 jaar prior
en wordt als zodanig gesignaleerd in 1460, 1464, 1469 en 1475. Hij stierf in 1503
maar was toen reeds vele jaren geen prior meer. Rond 1494 was Wouter Smolders prior.8) Van de hand van prior Paulus van Zomeren is nog een ander vidimus bewaard gebleven, dat veertien dagen later werd gegeven en dat we bij de
grote aard van Oerle zullen bespreken. De reden, waarom het vidimus van de
gemeynt van Zonderwijk werd gevraagd, is ook duidelijk. Het originele vidimus
was immers gehecht aan de stukken en documenten, die waren overgelegd met
de rekening 'der heeren van den Bossche' lopende over het jaar 1472.10.01. tot
1473.09.30. 'in de Rekencamer tot Brussel berustende'. De sluitdatum van de
rekening heeft Camps geïnterpreteerd als de datum van een afschrift van het
vidimus. De gang van zaken zal zo zijn geweest: De rekenkamer had aan de hertogelijke rentmeester van de Meierij gevraagd een bewijsstuk over te leggen voor
de (lage) cijns, die Zonderwijk enz. voor hun gemeynt betaalden. Dat de rentmeester zijn rekening pas ongeveer een jaar na de sluitingsdatum opstuurde, valt
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niet buiten de gewone orde. Wij weten dit alles uit het ongedateerde authentieke
afschrift, dat door J. Corstenbach van het vidimus werd gemaakt. Deze Cortenbach vermeldt geen kwaliteit. Wij vermoeden, dat hij een ambtenaar van de
rekenkamer was en dat hem om dit authentiek afschrift verzocht is, toen het
origineel niet meer voorhanden was. Van dit authentieke afschrift maakte notaris G. van Gerwen een ongedateerde authentieke vertaling. Van deze vertaling
werd een authentiek afschrift gemaakt door Matheus Wouters, secretaris van
Eindhoven en Gestel van 1628 - 1653.9) Van dit authentieke afschrift door secretaris Wouters werd weer een afschrift gemaakt, waarover wij nu beschikken.
De hand, die het afschrift maakte, is ons onbekend, maar het werd gecollationeerd en geauthentiseerd door de reeds genoemde notaris G. van Gerwen in
1638. 10)

petuo successoribus de eisdem annis [omnibus] et singulis in festo beati Martini
hyemalis persolvendis temporibus successivis.
In cuius rei testimonium sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum.
nonagesimo septimo die lune ante ascensionem
Datum anno Domini M °
Domini.

Wanneer we de vertaling vergelijken met de Latijnse tekst, concluderen we tot
wat wij noemen een 'slaafse' vertaling. Een dergelijke vertaling is echter zeer
geschikt, om de ontbrekende stukken van het Latijn terug te lezen. Vermoedelijk is zelfs de manier van schrijven slaafs geweest, want in de vertaling is na
de beginregel 'Allen denghenen die dese letteren sullen sien' en de volgende regel 'Wy Jhan enz ...... ' een wat bredere spatie gelaten dan tussen de andere regels. Wij veronderstellen, dat prior Paulus van Zomeren reeds deze bredere spatie
heeft gelaten, die dan door de vertaler en de opvolgende transscribent is overgenomen en mede aanleiding was voor de eerste transscribent van de Latijnse tekst,
die uit de vidimus werd overgenomen, om deze te beginnen met 'Nos Johannes
...' met weglating van de algemeen-adresserende beginwoorden, die er echter,
ook gezien de vergelijkbare teksten van de hertogelijke oorkonden van die tijd,
zeker bijhoren.
1297.05.20
Universis has presentes litteras visurisb nos Johannes Dei gratia dux Lotharingie, Brabantie et Limburgie notum facimus, quod nos communem paludem sive
communia pascua, quibus homines nostri villarum infrascriptarum videlicet dea
Sonderwyck, Merefelta, Seelst et Blaerthem et pertinentiisa ad easdem ac ad eadem pascua iusb habentesb usi sunt usque in hodiernuma diem, prout eadem infra
metas infrascriptas sita suntb videlicet infra Waerdelredycka usque ad pontem
de Herle, itemb infra aggerem de Velthoven, item infra locum molendini de
Broechoven, item infra molendinum de Caudenhoeven, itemb infra Blaerthem
usque Dommelam, necnon usque ad dicta loca plenius se extendunt, eisdem
nostris hominbusa concedimus tenenda in perpetuum et habenda sine calangiaa, impetitione et molestia sibi inferendis a personis quibuscunque, promittentes eadem pascua sive eandem paludemb pro nobis et nostris successoribus
eisdem guarandire salvis quindecim solidis Lovaniensibusa nobisb ac nostris per-

a: aangevuld of gecorrigeerd naar het Register van Dooren - van Baar.
b: aangevuld naar de authentieke vertaling O.A.A. Veldhoven, vrl. inv. nr . 4772.

Commentaar
Degenen aan wie de hertog de gemeynt uitgeeft zijn de inwoners van de dorpen
Zonderwijk, Meerveldhoven, Zeelst en Blaarthem en de gehuchten, die tot die
dorpen behoren: 'pertinentiis ad easdem'. Dan volgt er een zinsnede die op twee
manieren kan worden uitgelegd: 'ac ad eadem pascua ius habentes"en die tot
die weiden gerechtigd zijn'. Op zich zou deze zinsnede in uitbreidende zin verstaan kunnen worden, zo, dat er buiten de inwoners van de genoemde dorpen
en daartoe behorende gehuchten nog anderen gebruiksrecht bezitten. Allerwaarschijnlijkst is de zinsnede echter bedoeld in beperkende zin. Uit het geheel van
de context kunnen we immers niet anders veronderstellen dan dat de gemeynt
reeds eerder mondeling gekocht is, hetgeen nu enkel schriftelijk wordt vastgelegd. Er is immers sprake van 'gebruik tot nu toe' van 'gerechtigd zijn' en er
wordt niet over een 'voorlijf' (eenmalige koopsom) gesproken. Nu wordt in vele
gemeynte-uitgiften bepaald, dat degenen die niet meebetalen aan de eenmalige
koopsom en aan de jaarcijns ook geen recht hebben op gebruik van de gemeynt,
al wonen zij dan ter plaatse. Daarom zal bedoeld zijn, dat de gemeynt wordt
uitgegeven aan die inwoners die ze tot nu toe gebruikt hebben en die erin gerechtigd zijn doordat ze hebben bijgedragen aan de eenmalige koopsom en aan
de jaarcijns.
De grensomschrijving
Het is duidelijk, dat we bij de grensomschrijving niet te doen hebben met een
rondgaande lijn. We kunnen eigenlijk ook niet sprekenvan een segment, maar
deze gemeynt is eerder een strook vochtig weiland - broekland - tussen de genoemde dorpen met hun gecultiveerde gronden en de Dommel.
Het eerstgenoemde grenspunt is de Waalrese dijk, dit is de weg vanaf Veldhoven over Heers en de Volmolenbrug naar Waalre. Deze dijk is grens 'tot aan
de brug van Heers' Usque ad pontem de Herle'. Wij zouden liever zeggen: 'vanaf de brug van Heers', omdat deze het beginpunt is van de grenslijn, die wordt
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A watermolen van Oerle
B huis ter heide
C huis van Celeke van der Haghen
D gemeynt van (Eersel en) Duizel
E voort van Hoogcasteren
F voort van Vessem
G Muystermolen te Beers
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P het goed ter heide, dat van Lipprecht was
Q Waalrese dijk
R Veldhovense dijk
S de Broekhovense velden
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Bij de kaart
Als uitgangspunt is genomen de grote aard van Oerle, waarvan de grenspunten het meest
exact te determineren zijn. De watermolen van Oerle was het centrale punt, waar de vier
gemeynten bij elkaar kwamen. In de oudste uitgifte van de gemeynt van Zonderwijk wordt
dit punt echter niet genoemd. Daar wordt globaal alleen de strook tussen Gender en Dommel omschreven. Uit de latere uitgifte moeten we wel besluiten tot deze grens.
In de grensomschrijving van de gemeynt van Zonderwijk worden alleen de volgende punten
genoemd: Q, de Waalrese dijk tot ( = vanaf) de brug van Heers; R, de Veldhovense dijk;
S, de Broekhovense velden, aangeduid als 'het terrein van de molen van Broeckhoven';
T, de volmolen van Waalre, aangeduid als 'de molen van Caudenhove'; en U, van Blaarthem tot de Dommel.
De grens van de grote aard van A via B en C en vervolgens tot en langs de Gender is
getrokken naar de negentiende-eeuwse gemeentegrens tussen Oerle en Knegsel enerzijds
en Veldhoven en Steensel anderzijds. D, de grens met Duizel tot aan de Kleine Beerze,
die gevolgd wordt in noordelijke richting via E, de voort van Hoogcasteren, en F, de
voort van Vessem, tot G, de Muystermolen van de Beerzen. Van deze molen liep de grens
naar H, de smidse van Beerze (geschat). De tip tussen de lijn G - H en de Kleine Beerze
is in later tijd aan Oostelbeers toegewezen. De grens van H tot 1, de twee boomkens komt
overeen met de tegenwoordige gemeentegrens tussen de Beerzen en Vessem c.a. Van I
tot K, Landvoort, is de tegenwoordige gemeentegrens met Oirschot. Van K ging de grens
'al de herstraete op' tot A en passeerde daarbij Berkt, dat bestond uit twee kleine woonkerntjes, waarvan het meest oostelijke vermoedelijk aan de 'herstraete'
De grens van Zeelst begint in de omschrijving bij L, het goed van Koehoven, en gaat
naar A, de molen van Oerle, en vandaaruit naar het noorden oostelijk om Berkt heen.
Het volgende punt X, de Meermansgrave, is niet exact te localiseren. Met punt Y, de
Diefweg, is vermoedelijk de 'herstraete' bedoeld. Op deze hoogte zijn later twee behoorlijk grote driehoeken over de 'herstraete' heen aan Oerle toegewezen: een ten oosten van
Bijsterveld en een ten oosten van Scherpenering. Met 'voirt ten Diefwege tot eenen boom
toe' bereikt de grens het noordelijk einde van K, Landvoort, en volgt vandaar tot M,
Ekkersrijt, de grens met Oirschot. Alleen bij het punt M grensde Zeelst aan Acht, want
Strijp stak met een smalle punt van N naar M tussen Zeelst en Acht in. Van N, Achtenere, later vermoedelijk Achtse hoek, ging de grens eerst in een ongeveer rechte lijn naar
het zuiden en volgde dan de Rundgraaf tot de Gender, aangeduid als 'totten uuytersten
horinck van Welpschot'. Iets stroomopwaarts van de Gender ging de grens dan langs
P, het goed ter heide dat van Lipprecht was, naar het beginpunt L.
De grens van Steensel wordt aangeduid als beginnend 'van de palen van Oerle' (A) tot
'Veldhoven ten dike' (R) dus langs Q maar dat is niet genoemd, 'totten paelen van Broechoven', de grens van Riethoven volgend naar en langs de Run, 'totter molen van Steenvoort' (V), 'totten paelsteden der chaerten van Eersel' (W) 'ende van daer weder totten
paelsteden der chaerten van Oerle opten iersten pael', dus langs de Gender en via C en
B tot A.
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gemarkeerd door de opgenoemde punten. De Waalrese dijk is echter maar ongeveer een kilometer grens namelijk tot aan de splitsing, waar, komend vanaf
Veldhoven, de weg naar Riethoven begint, die eigenaardig genoeg tot voor kort
nog de 'Veldhovense dijk' heette. Deze Veldhovense dijk is het tweede genoemde grenspunt. Zij vormden tesamen de grens met de gemeynt van Steensel, zoals
we daar nog zullen zien. Ook de Veldhovense dijk is niet over een grote lengte
grens geweest, vermoedelijk tot aan de tegenwoordige grens met Riethoven, want
het volgende aangegeven grenspunt is 'locum molendini de Broechoven' in de
vertaling weergegeven met 'de plaetsche der molen van Broechoven'.
Over dit punt moeten we iets uitgebreider spreken. De molen van Broechoven
is de later genoemde 'Keersopper molen', die in het begin van de zeventiende
eeuw eigendom was van Franchois Prouveur, schout van Kempenland. Deze molen lag op de Keersop ongeveer een kilometer vóórdat deze in de Dommel uitliep. De gemeynt van Riethoven, waarvan de schriftelijke uitgifte dateert van
1358.06.04, maar die blijkens de tekst mondeling reeds eerder was uitgegeven,
heet 'gemeynt van Broechoven ende van Rythoven'.I I) De velden bij deze vroeger molen in de noordelijkste punt van Riethoven heten nog 'Broekhovense velden'. Nu is uit de beschrijving duidelijk, dat de Broekhovense of Keersopper
molen zelf geen grenspunt was maar 'locum molendini de Broechove', wat we
hier het best zouden kunnen weergeven met 'het terrein van de molen van Broekhoven', hetgeen dan geweest zal zijn wat nog genoemd wordt 'de Broekhovense
velden'. In feite zal de grens dus samengevallen zijn met de huidige gemeentegrens tussen Veldhoven en Riethoven.
Het volgende grenspunt stelt ons in zekere zin voor een raadsel. 'Molendinum
de Caudenhoven' de molen van Caudenhoven' is onder die naam niet bekend
gebleven, maar zakelijk ligt het heel simpel. Het moet de later genoemde Volmolen van Waalre zijn. Een andere is er, zover bekend, ter plaatse nooit geweest. Tot nu toe is beschreven de grens, die we globaal de zuidelijke grens zouden
noemen en die hier de Dommel bereikt. De grensomschrijving springt dan ineens over op de noordelijke grens en geeft als laatste grenspunt 'Blaerthem usque Domelam"Blaarthem tot de Dommel' en voegt daar laconiek aan toe
'nencon usque ad dicta loca plenius se extendunt', wat wij het best verstaanbaar
kunnen weergeven met 'en alles wat daartussen ligt'. Alleen de zuidelijke grens
en de - zeer kleine en zeer globaal aangegeven - noordelijke grens zijn omschreven. De andere grenzen waren duidelijk genoeg: in het (zuid)oosten de Dommel, in het (noord)westen de in cultuur gebrachte gronden van de vier dorpen.
Deze gemeynt, die de oudste uitgiftebrief heeft, was dus een kleine gemeynt in
tegenstelling tot de volgende, die zeer uitgestrekt was.
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194.
11e grote aard van Oerle 1326.03.01
De uitgifte van deze gemeynt is herhaaldelijk verkeerd geïnterpreteerd, ook door
personen, die beroepshalve beter moesten weten, alsof dit de verlening van het
vrijheidsrecht van Oerle zou zijn. Nu is Oerle inderdaad rond deze tijd een afzonderlijke schepenbank geworden, afgesplitst van de schepenbank van Eersel,
die heel zuidelijk Kempenland omvatte, maar in de uitgiftebrief van de grote
aard wordt daar met geen woord over gerept.
De oorspronkelijke oorkonde van hertog Jan III is niet bewaard gebleven, maar
wel het vidimus, dat naar het origineel werd uitgevaardigd d.d. 1474.07.29 door
de reeds genoemde prior Paulus van Zomeren, maar dat helaas voor de helft
vergaan is. 12) Naar dit vidimus is de tekst uitgegeven door Enklaar. 13) Deze betitelt de gemeynt als 'van Zand-Oerle', omdat deze naam de eerstgenoemde is
in de tekst. De vele ontbrekende tekstgedeelten vult hij aan naar een zeventiendeeeuws afschrift, aanwezig in het Rijksarchief van Noord-Brabant. Hij houdt daarbij slechts enkele hiaten, waar het betreffende afschrift ook verstek laat gaan.
Naast deze afschriften beschikken we nog over een afschrift in het Register van
Dooren - van Baar, dat volledig is.") Dit afschrift van de hand van de Oirschotse
secretaris, tevens griffier van Kempenland en secretaris van de vergadering der
vier kwartieren, Aert Sgraets is blijkens een paar eigenaardigheden practisch zeker gemaakt naar het vidimus tegen het einde van de zestiende eeuw.
Bij het vidimus in het Oerlese archief bevindt zich onder hetzelfde nummer een
transscriptie van de hand van C.R. Hermans d.d. 1851.07.23. die zeer accuraat
is. Deze transscriptie heeft ook zeer vele hiaten maar geeft toch enkele passages,
die in 1941 in het originele vidimus niet meer leesbaar waren. Naast het vidimus, op grond waarvan enkele passages in de tekst van Enklaar gecorrigeerd
konden worden, hebben wij de genoemde transscriptie als tweede criterium gebruikt om die tekst te corrigeren. Verder hebben wij het afschrift van het Register van Dooren - van Baar gebruikt om de tekst aan te vullen. Nu hebben
zowel Aert Sgraets als de schrijver van het zeventiende-eeuwse afschrift wel de
tekst juist overgenomen maar de spelling van de woorden aangepast aan wat
in hun tijd gebruikelijk was. Daar de spelling van de klerk der hertogelijke kanselarij in deze tekst vrij consequent was, zijn we zo vrij geweest, om de stukken
tekst, die aan de afschriften ontleend zijn, zo goed mogelijk terug te brengen
in hun oorspronkelijke spelling.
1326.03.01

Brussel

Wy Jhan bi der gratien ons Heren hertoghe van Lothrike, van Brabant ende
van Lemborgha maken cont allen den ghenen, die dese letteren selen sien ende
horen lesen: want onse lieve here ende vader, daer God de ziele af hebben moet,

in tidea die leden es verkochte wetteleke ende wale sine lieden ende den onsen
van Zantourle, van Cnechtsel, van Hoechcasterle, van Vessem ende van Wintelre alle die ghemeynte, die gheleghen is binnen den palen, die hier na syn bescreven: dewelke ghemeynte beghint ter molen van Oirleab ende gheet van daer totten
huse ter heiden ende van daer tot Celekens huys van der Haghen ende van daer
toten palen van Dusel ende van daer inne de voerta tote Hoechcasterle ende van
daer int dee voerte tote Vessem ende van daer totten rade van Muestermolen ende van daer totterb smisseb van Berse ende van daer totter tween boemkenenb
ende van daer totter ghemeinten van Orscot ende van daer in Landtvoert ende
van daer al de herstrate op totter molen voirgheseit, omme den ghemeinen orbore onser vorgheseider liede ende haire nacomelinghen ome eenen erfleken chyns
van achte ende veertech scellinghen swarter Tornoisen, den ouden groeten Tornoisen vore sestien penninghen gerekent, ons, onsen oiren ende nacomelinghen
van bona enden van haren nacomelinghen jaerlicx te geldenec ende te ghevenec
t'elcken sinte Baefsdaghe; ende want onse voergheseide liede onse lieven here
ende vader voergheseidt van den vorlive der selver gehemeinten volcomelike te
sinen wille ghenouch hadden ghedaen, al was dat sake, dat hi daeraf egheenc
letteren gegeven noch besegelt en hadde ende sic onse oicc ghegheven hebben in
hoefscheiden vier pont oudere groeten Tornoisee , soec hebben wi hen om meerre sekerheit hare vorgheseide ghemeinte besegelt inde verleintd met desen yeghenwordigen letteren vore ons, vorea onse oir ende vore onse nacomelinghen te
eweleken daghen; ende consenteren, orloven ende willen, dat onsen richter, die
nu daer is oft naemaels wesen sal, sette eenen scuttere van onsen weghen, die
mechtech si te pandene of te scuttene alle vremde beesten, die van andere dorpeeoftee dorpen daer comen selen op de vorgheseide ghemeinte over vyf stillingen
swarter Tornoisen der vorseide munten tot onsen behoef, onser oer ende onser
nacomelinghe, alsoe dickellekeab alse hise daerop sal mogen vyndene ende van
den boeten, die daeraf ghevallen selen, wille win , dat onse vorgheseide scutter
werde vergouden van sinen diensten.
In oirconscappee van weleken dingen wy hebben onse vorgheseidee lieden gehegheven dese yeghenwerdghe litteren, besegelte met onse seghele in kennisse der
waerheit.
Dit was ghedaen tot Brussele den iersten dach van mertec in den jaere ons Heeren dusent driehondert vyfendetwintech.
a: gecorrigeerd naar het oorspronkelijke vidimus, O.A.A. Oerle-Meerveldhoven,
inv. nr. 12.
b. gecorrigeerd naar de transscriptie van C.R. Hermans d.d. 1851.07.23 bij het
vorige inv. nr.
c: gecorrigeerd of aangevuld uit het R.v.D.v.B., blz. 472 e.v.
d: Het lijkt, dat er 'verkint' staat, maar met enige goede (kwade?) wil is in plaats
van de 'k' ook 'le' te lezen.

196.
Commentaar
Met de uitgifte van deze gemeynt zijn heel wat problemen geschapen, die succesievelijk wel aangeroerd zullen worden, maar ook niet meer dan dat. Wij zullen
ons eerst met de tekst zelf bezighouden en de problemen, die daarmee verbonden zijn, om daarna summier op enkele later daaruit gevolgde kwesties te wijzen.
Ook hier blijkt de gemeynt reeds eerder mondeling te zijn uitgegeven en wel door
de vader van hertog Jan III. Deze, Jan II, was gestorven in 1312, zodat de mondelinge uitgifte dus minstens 14 jaar eerder had plaats gevonden. Uit de redactie
mogen we wel afleiden, dat het niet zoveel eerder is geweest, immers de bijzonderheden schijnen nog zeer goed in het geheugen te liggen.
Er zijn een groot aantal gerechtigden, waarbij Kerkoerle echter niet wordt genoemd. Sommigen schijnen daaruit afgeleid te hebben, dat de 'Vooraart' van
Kerkoerle een aparte gemeynt was, die hier niet bij hoorde. 15)Toch valt Kerkoerle
en de 'Vooraart' wel degelijk binnen het omschreven gebied van deze gemeynt.
In tegenstelling met vele andere is de grensomschrijving van de grote aard vrij
nauwkeurig en nog tamelijk wel te determineren. De grenslijn is omschrijvend
en komt aan het einde op het punt van uitgang terug. Dit begin- en eindpunt
is nu echter niet meer aanwezig. Het is namelijk de molen van Oerle.

De plaats van de molen van Oerle
Waar de Oerlese molen gestaan moet hebben, kunnen we bij benadering afleiden uit het einde der omschrijving: '...in Landtvoert ende van daer al de herstraete op totter molen voirgheseit'. Hij moet dus gestaan hebben aan de
'herstraete', die van Landvoort af kwam en wel op een behoorlijk grote afstand
van Landvoort. Nu is het punt Landvoort bekend als een der grenspunten van
Oirschot. Ook de 'herstraete' is met vrij grote zekerheid te determineren als een
6
der Romeinse wegen, die door W. Knippenberg zijn gereconstrueerd.I ) Onder
Oirschot was deze weg rond 1500 bekend als 'de Lopende straat' en werd in
de zoen-accoorden beschouwd als de territoriale middendeling van Oirschot. Zij
liep van noord naar zuid bekeken vanaf Schatkuil - het grenspunt van Oirschot
met Boxtel en Liempde aan de Oudegrintweg nabij de herberg, die foutief 'Schutskuil' genoemd is - via Eertbruggen en Straten naar Landvoort. Dat is practisch
een rechte lijn in zuidelijke richting iets naar het oosten afwijkend. Deze lijn
doortrekkend moet de 'herstraete' ongeveer gelopen hebben ten oosten van Berkt
en Zonderwijk maar ten westen van de Zonderwijkse kerk en langs de plaats,
waar de tegenwoordige Veldhovense kerk staat naar Heers. De brug van Heers,
die wij genoemd vonden bij het eerste grenspunt van de gemeynt van Zonderwijk, was vermoedelijk het punt, waar ook de Romeinse 'hertstraete' de Run
overstak. 17)

197.
Het geheel van de situatie overziende vermoeden wij, dat de Oerlese molen destijds
stond tussen Berkt en Zonderwijk. Deze molen was gebouwd door Postel en
bedoeld voor de twee Postelse parochies, Zonderwijk en Oerle, zodat de vermoedelijke plaats dus zeer strategisch gekozen was.
Door deze veronderstelling komen we niet uit op één van de plaatsen, die als
locatie van de Oerlese molen bekend gebleven zijn, zoals Rijken die beschreven
heeft. 18) De plaats, waar de Oerlese windmolen stond ten tijde van Rijken, was
ten zuidwesten van Zandoerle. 19) Nog in het jaar, dat Rijken schreef (1913), werd
hij overgeplaatst naar de weg tussen Zandoerle en Kerkoerle. 20) Hij was echter
eerder al eens overgeplaatst vanaf een punt 'ongeveer tien minuten gaans meer
oostelijk gelegen', in feite ongeveer 600 meter, ten zuiden van Zandoerle aan
het einde van de 'meulenstraat' dicht bij de grens met Knegsel. Dit was gebeurd
in 1462, omdat hij op de oude plaats niet voldoende wind ving. 21 ) Deze windmolen had daar wel ongeveer een eeuw gestaan. Er is immers een verklaring bekend ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch d.d. 1405.11.17 (des
dynsdachs na sinte Martensdach in den wynter in 't jair onss Heren dusent vierhondert ende vive) waarbij meerdere personen, vermoedelijk molenaars, uit de
buurt van Oerle erkennen, dat de windmolen van Oerle een dwang- of banmolen is voor de inwoners van de dorpen Zonderwijk, Knegsel, Wintelre en Oerle.
Zij beroepen zich daarbij op hun kennis van deze situatie 'van over vyfendeveertich jair ende meer' zonder daarbij te spreken over een andere plaats of over
een ander soort molen.22)
Wij zullen daaruit moeten concluderen, dat de Oerlese banmolen in 1360 een
windmolen was, die stond ten zuiden van Zandoerle aan het einde van de Meulenstraat. Daaruit volgt echter nog niet, dat die windmolen 28 jaar eerder op
de aangeduide plaats stond, toen hertog Jan III aan Postel voor verschillende
molens het banrecht verleende bij oorkonde d.d. 1332.04.17. 23) In deze oorkonde worden behalve de molen van Oerle nog vijf andere molens van Postel genoemd. Van deze vijf molens weten we, dat het watermolens waren. Als de molen van Oerle als enige uitzondering een windmolen geweest zou zijn, is het
nauwelijks te begrijpen, dat hij dan niet uitdrukkelijk als windmolen zou zijn
aangeduid, te meer, omdat er in die tijd in onze regio pas enkele windmolens
in bedrijf waren. Het hertogelijk octrooi regelt ook de uitwijkmogelijkheden voor
het geval een of andere molen niet kon malen b.v. door gebrek aan water. Als
uitwijkmogelijkheid wordt in alle gevallen aangewezen de molen van Venbergen
op de Dommel onder Valkenswaard, die zeker de rijkste aanvoer van water had.
Slechts voor het geval dat de inwoners van Bergeyk niet op hun eigen molen
konden laten malen wordt naast de molen van Venbergen als uitwijkmogelijkheid ook genoemd de molen van Vorsel onder Bladel. Als nu de molen van Oerle een windmolen geweest was, had deze bij waterschaarste als uitwijkmogelijkheid
gebruikt kunnen worden en zou Postel dat zeker gesuggereerd hebben. Dat dit
niet gebeurde, is een aanwijzing, dat de molen van Oerle in 1332 geen windmo-
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len maar een watermolen was. Hij moet dan op een punt gelegen hebben, waar
voldoende wateraanvoer was. Zo'n punt is de plaats, waar o.i. het begin- en
eindpunt van de grensomschrijving van de grote aard van Oerle is en waar de
latere gemeenten Oerle, Zeelst en Veldhoven aan elkaar grensden. De topografische kaart van 1912 geeft daar een stroompje aan, dat in de volksmond de Zonderwijkse Aa of Dommel genoemd werd en dat zijn oorsprong nam in de
'Klotkuil' ten noorden van Zittard. Nu zal de wateraanvoer daar niet rijk geweest zijn, maar datzelfde nadeel hadden meerdere andere watermolens van
Postel, die veelal op (te) kleine stroompjes lagen. Vandaar de herhaaldelijk voorkomende onmogelijkheid om te malen, zodat men zijn toevlucht moest zoeken
op de molen van Venbergen, waar de Dommel meestal voor voldoende wateraanvoer zorgde.

Van de Beerse molen ging de grenslijn naar 'de smisse van Beers', vermoedelijk
het meest oostelijke huis van Oostelbeers. Voor een smid was dit het meest aangewezen punt om te wonen. Bij de overheersende westenwinden was zo het brandgevaar het kleinst. Met het volgende punt 'de tween boemkenen' bereikte de
grenslijn de Oirschotse gemeynt. Als in de daarop volgende bepaling gezegd wordt
'ende van daer totter gemeinten van Orscot ende vandaer in Landvoert' zal de
bedoeling van de aanvragers geweest zijn om te zeggen: van de twee boomkens
langs de gemeynt van Oirschot tot Landvoort, maar dat staat er niet. Daarvan
hebben de hertogelijke ambtenaren in de vijftiende eeuw gebruik (misbruik?)
gemaakt door te zeggen, dat een smalle tip gemeynt tussen de twee boomkens
en Landvoort nooit verkocht was, welk stuk van 64 bunder toen nog door Oirschot gekocht is. 25 )

De grensomschrijving
Vanaf de molen gaat de grenslijn eerst in zuidelijke richting maar westelijk buiten Zonderwijk en Schoot om. Het 'huys ter heide' zal dus het meest westelijke
huis van Zonderwijk zijn geweest en 'Celekens huys van der Haghen' het meest
westelijke huis van Schoot. Vandaar ging het naar de 'palen van Dusel', wat
vermoedelijk inhoudt, dat aan (Eersel en) Duizel al eerder een gemeynt was uitgegeven, die echter in december van datzelfde jaar pas schriftelijk zou worden
verleend.
Het zuidoostelijk deel van de grens van de grote aard zal dus wel samenvallen
met de grenzen tussen de volgende negentiende-eeuwse gemeenten: noordelijkst:
Oerle en Veldhoven, midden: (Vessem, Wintelre en) Knegsel en Veldhoven en
zuidelijkst: (Vessem, Wintelre en ) Knegsel en (Duizel en) Steensel. We zullen
dit grensgedeelte bij de laatste uitgifte weer tegenkomen.
De zuidelijke grens van de grote aard zal dan de grens met Duizel gevolgd zijn
tot het punt, waar de Kleine Beerze deze kruiste, om dan in noordelijke richting
dit stroompje te volgen naar de voort van Hoogcasteren, een gehucht van Hoogeloon. Daar de volgende punten zijn 'de voert van Vessem' en 'de Muestermolen', moeten we aannemen, dat de grens de Kleine Beerze gevolgd heeft tot aan
de watermolen, die ten zuiden van Oostelbeers op dat stroompje lag. In dit geval is zo duidelijk, dat de Kleine Beerze gevolgd is, dat we niet hoeven te twijfelen. Het is echter jammer, dat het volgen van een duidelijke natuurlijke lijn zelden
in de uitgifte-omschrijving met evenveel woorden wordt vermeld. Het was voor
de aanvragers zo vanzelfsprekend, dat er niet over werd gerept en de hertogelijke ambtenaren kenden de plaatselijke situatie natuurlijk niet.

Om u niet met een volledig raadsel op te zadelen, zullen we een korte verklaring
beproeven van de naam Landvoort. Een voort is een oversteekplaats door het
water. Met Landvoort zal men dus bedoelen een plaats, waar men over land
door het water kon gaan m.a.w. een natuurlijke of door mensen geschoten dijk,
waarover men door het water kon gaan dat ter weerszijden stond. Nu was het
grensgebied van de gemeynten van Oirschot, Oerle en Zeelst een zandplateau
met vele vennen. Bij het aanleggen van de weg moest de Romeinse genie dwars
door een uitgestrekt ven, dat later de naam Langven kreeg. Men koos voor het
kortste tracé, zodat de opgeschoten dijk door het water een knik maakte met
de richting van de weg, die voorbij deze knik weer in dezelfde richting ging doorlopen. Dit bleef later een markant punt, zodat het voor de hand liggend was
dit als herkenningspunt te nemen.
Van dit karakteristieke punt 'Landvoert' liep de grens 'al de herstaete op totter
molen voirgheseit', een afstand van meerdere kilometers.
Niet zonder reden werd deze gemeynt 'de grote aard van Oerle' genoemd. Zij
omvatte de grootste helft van het gebied der tegenwoordige gemeente Veldhoven en bijna heel het gebied van de tegenwoordige gemeente Vessem, Wintelre
en Knegsel. Hoe men aan deze grensomschrijving is gekomen, blijft een raadsel, omdat een groot gedeelte van deze gemeynt reeds eerder uitgegeven was.
Omstreeks de tijd van deze uitgifte moet de oude bank van Oerle zijn ontstaan.
Mogelijk heeft men gestreefd naar een grotere eenheid ook op het terrein van
het beheer der gemene gronden. Dit is dan niet gelukt. De gemeynt van VessemWintelre was reeds uitgegeven door hertog Jan I d.d. 1293.01.20.26) Ze is slechts
globaal omschreven 'apud Vessem et Wintelre' bij Vessem en Wintelre' maar
dit gebied valt zeker binnen de omschrijving van de grote aard. Toch is ze daarin niet opgegaan. De gemeynt van Vessem-Wintelre werd zelfs niet zo lang na
de uitgifte van de grote aard bevestigd door Jan III d.d. 1341.06.26 en weer korte
tijd later door hertogin Johanna d.d. 1363.07.20. 27) Ook bij de kwesties tussen
Vessem en Wintelre in de vijftiende eeuw greep men steeds terug op de uitgifte
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van 1293 en niet op die van de grote aard.28 )
Andere langdurige moeilijkheden zouden ontstaan met Oostelbeers vooral over
het gebied bij de Beerse molen. Ook schijnt op den duur de Vooraart onder Kerkoerle als een aparte gemeynt te zijn beschouwd. Daar ontstonden ook moeilijkheden tussen Kerkoerle en Zeelst, hetgeen vermoedelijk zijn oorzaak daarin vond,
dat het noordelijkste deel van de Zeelster gemeynt veel korter bij enkele buurtschappen van Oerle lag b.v. Bijsterveld en Scherpenering. Bij de negentiendeeeuwse afbakening van de grenzen tussen de gemeenten Oerle en Zeelst werd
dan ook aan Oerle een gebied toegewezen, dat over de toen niet meer herkenbare Romeinse weg heen lag; maar de noordelijkste punt tegen Landvoort, dat toen
vermoedelijk nog wel herkenbaar was, bleef aan Zeelst behoren.

De gemeynt van Zeelst 1331.04.30

De tekst van deze uitgifte is gepubliceerd door A. Sassen naar 'een ongetekend
afschrift op papier, berustende in het gemeente-archief van Zeelst'. 29) Dit afschrift is nu aanwezig in het archief van de gemeente Veldhoven samen met een
daarnaar vervaardigde transscriptie uit de negentiende eeuw. 30) Sassen is echter
bij zijn publicatie op enkele plaatsen in de fout gegaan vooral door het
negentiende-eeuwse afschrift te volgen.
Naast deze teksten beschikken we echter nog over een ander afschrift in het register van Dooren - van Baar. 31 ) Omdat dit het oudst-bekende is, zullen we het
met A aanduiden, terwijl we het zeventiende-eeuwse afschrift in het archief van
Veldhoven met B zullen aanduiden en de daarvan gemaakte transscriptie met
C. Tussen A en B bestaan alleen spellingsafwijkingen, die niet van wezenlijk
belang zijn. C heeft enkele storende fouten, die helaas door Sassen zijn overgenomen. Wij hebben gedacht dat B van A afhankelijk zou zijn, maar die mogelijkheid is niet groot. Opvallend is, dat alle teksten een belangrijk woord in de
grensomschrijving missen zonder daarvoor ruimte open te laten. A en B zullen
afhankelijk zijn van een oudere tekst, die vermoedelijk dat woord al miste. Het
zal bij de bespreking van de tekst aan bod komen. Voor deze publicatie volgden
wij afschrift A van de hand van de Oirschotse secretaris Aert Sgraets. De vele
onbelangrijke spellingsafwijkingen met B hebben we niet aangegeven, wel enkele belangrijke afwijkingen in de publicatie van Sassen, die duidelijk foutief zijn.

1331.04.30

Brussel

Wy Jan by der gratien Goidts hertoge van Lothringen, van Brabant ende van
Lymburch etc. doen tonde allen den genen, die dese letteren sullen sien ende
hoeren lesen, dat wy hebben vercoft wittelyck ende wael onsen luyden van Zeelsta

ende hairen naecomelingen erffelyck ende emmermeer een gemeynte, die zy voirmaels plegen te houden, dairaff zy egeene brieffven en hadden noch vestinge
van ons noch van onsen voirderen, van der welcker gemeynten zy ons plegen
te geven jaerlycx ten chynse vyftien oude grooten Turnoesen, van der welcker
gemeynten onse voirseyde luyden van Zeelst ende die ghene die met hen daertoe
hooren sullen osn geven twee pont oude grooten Turnoesen te voirlyve ende vyftien oude grooten Turnoesen te chynse ons ende onse oir erffelycke te elcken
sinte Baeffsdaege. Voirt is te wetene, dat wy hen oick hebben vercoft erffelyck
eenen plack heyden, die gelegen is by der voirseyde gemeynten, van welcken placke zy ons geven sullen een pondt oude grooten Turnoesen te voirlyve ende vyff
oude groten Turnoesen te chynse jaerlycx tot elcke sinte Baeffsdaege.
Ende is te wetene: willen onse luyden van Stryp gelden haer gelande van den
voirlyve ende van den chynse,die ons onse luyden van Zeelst geven sullen van
der voirseyde placke, dat zy dyen plack voirseyd met hen gelandelyckb sellen moegen orbaeren; van der welcker gemeynten die eerse paelstede is 't goet te Koekhovenc ende gaet van daer totten ....... van Oerle ende van daer totten huyse van
Berct ende alsoe voirt totten Meermans grave ende voirt ten Dieffweged totten
eenen boome toe ende voirt tot 's heerene gerichte toe van Craendonck ende van
daer tot Achtmere toe, voirt ten uuytersten horinck van Welpschot, voert ten
goede ter heiden dat Lipprechts was ende van daer weder ten yersten paele van
Koickhovene ende al dat binnen is gelegen dat ons is ende ons toebehoirt.
Ende is onse wille ende wy oirloven onsen voirseyden luyden van Zeelst, van
Stryp ende die hen toebehoiren, dat zy moegen maecken uuyter voirseyder gemeynten allen haeren chyns, dien zy ons jaerlycx geven ende gelden sellen, gelyck dat voirseyt is, ende nyet meer ende consenteren ende oirloven willecoerenf
onser voirseyder luyden van Zeelst, van Strijpe ende die daartoe behoiren ende
haeren naecomelingen erffelyck ende ummermeer, dat onse richtere, die nu daer
is ofte naemaels zyn sal, sette enen schuttere van onsen wegen ende van onser
naecomelingen wegen, die mechtich zy te schuttene ende te panden alle ander
vreemde beesten ende van andere dorpen comende op die voirseyde gemeynte
over vyff schillingen zwarte Toirnoeysen - een ouden grooten Tornoese voir XVI
denier gerekent - alsoe dickwelle als hy se daer op sal vynden ende van dyen
boeten, die daer aff tomen sellen, sullen wy ende onse naecomelingen altoos
hebben vier schillinge ende die voirseyde schuttere XII d. voir zynen loon.
In oirconschappen van welcken dingen wy hebben onsen voirseyden luyden gegeven desen litteren besegelt met onsen zegele.
Dit was gedaen ende gegeven te Bruessele in mey-avont in den jaere ons Heeren
duysent driehondert ende dartich ende een.
a: B schrijft overal Zeelts, wat door Sassen werd overgenomen.
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): Sassen heeft hier gesamenlyck naar C. A en B hebben echter beide gelandelyck ( = naar rato).
: Sassen heeft hier foutief Kerckhoven naar C. A en B hebben echter duidelijk
Kockhoven resp. Koickhoven.
d: Sassen heeft hier foutief Dieswege naar C, terwijl A en B Dieffwege resp.
Diefwege hebben.
e : Van de 's maakt Sassen syns, wat geen enkele van de drie teksten heeft.
f : Vermoedelijk is 'ende' verschoven en heeft er oorspronkelijk gestaan:
'....consenteren, oirloven ende willecoeren'.

meerloop is. Deze loop is ooit gegraven - en uit deze tekst kunnen we vermoeden, dat dit vóór 1331 gebeurd is - om het water van het Groot en Klein koemeer
af te voeren naar de Bruggenrijt, die verderop in noordoostelijke richting Ekkersrijt wordt. Als men met dit grenspunt bedoeld heeft de plaats, waar de Koemeerloop in de Bruggenrijt uitmondt, zal men oostelijk van de grens met de grote
aard, de'herstraete' of de Romeinse weg zijn gebleven.

Commentaar
Ook deze gemeynt is mondeling al eerder uitgegeven, zoals blijkt uit de tekst
zelf en uit de cijns, die men aan de hertog betaalde. Deze oorspronkelijk uitgegeven gemeynt zal alleen het gedeelte ingehouden hebben, dat het dichtst bij het
dorp lag. Men koopt er nu 'eenen plack heyde' bij, die tegen de Oirschotse gemeynt aan gelegen moet hebben, waar nu het vliegveld is. Alleen in deze heide
kunnen de inwoners van Strijp delen, als zij daarin hun aandeel betalen. Het
lijkt daarom niet juist om de hele gemeynt 'van Zeelst en Strijp' te noemen.

Het volgende punt 'voirt ten Dieffwege totten eenen boome toe' duidt vermoedelijk aan, dat de grens de Diefweg volgde tot aan de boom toe, waar de grens
met Oirschot bereikt werd. Het ligt dan voor de hand, dat met de Diefweg de
oude Romeinse weg bedoeld wordt. De naam Diefweg komt ook in Oirschot
voor. Het moet dus een weg zijn, die gedeeltelijk in Oirschot en gedeeltelijk in
de tegenwoordige gemeente Veldhoven liep. De naam Diefweg lijkt ons verklaarbaar, omdat dit gedeelte van de oude 'herstraete' weinig gebruikt werd. Het doorgaande verkeer deed in de regel Oirschot aan, zodat vanuit Oirschot naar het
zuiden de Oerlese dijk gebruikt zal zijn. Het in onbruik geraakte weggedeelte
was natuurlijk een ideale sluipweg voor degenen, die op een naburige gemeynt
ongeoorloofd turf gingen steken of hei maaien. Vandaar de naam Diefweg.
In grote lijn volgde de grens met de grote aard van Oerle dus de grens, die in
de betreffende uitgifte genoemd is, de 'herstraete', maar met een omtrekkende
beweging ten oosten van Berkt. Het gedeelte van de Zeelster gemeynt ten noorden van Berkt lag echter gunstiger voor meerdere inwoners van Oerle en gaf daarom herhaaldelijk aanleiding tot twisten tussen Zeelst en Oerle. De grillig
verspringende grenslijn, die later in deze omgeving getrokken werd tussen de
negentiende-eeuwse gemeenten Zeelst en Oerle, was vermoedelijk het resultaat
van een compromis.

De grens van de hele gemeynt wordt omschreven door een rondgaande reeks
van grenspunten om Zeelst heen. De moeilijkheden beginnen al bij het eerst punt.
Het 'goed te Kockhoven' is niet bekend. Uit het geheel van de grensomschrijving is duidelijk, dat dit grenspunt moet liggen tussen Zeelst en Meerveldhoven.
Evenals het 'huyse van Berct' zal het een buitenpunt geweest zijn, dus het gebied van een hoeve, die onder Meerveldhoven hoorde. Nu kennen we in Meerveldhoven 'de Heshok', een hoeve, die later in meerdere boerderijen gesplitst
is. 32) Het is mogelijk, dat de Heshok een van de Kockhoven was en dat de andere ten noorden daarvan lag tegen de grens van Zeelst. Het tweede punt is nog
moeilijker, omdat het eenvoudig niet wordt genoemd. Uit de tekst 'van daer totten
van Oerle' is duidelijk, dat hier een woord is overgeslagen. Omdat er geen spatie gelaten is, zal een der transscribenten simpelweg een woord hebben weggelaten. We zijn er practisch zeker van, dat hier moet hebben gestaan 'van daer totten
molen van Oerle'. Deze past precies op dit punt van de grens.

Vanaf de boom langs de Diefweg volgde de grens in oostelijke richting die van
de Oirschotse gemeynt, ofschoon deze niet met name genoemd wordt, tot de
Ekkersrijt, aldus omschreven 'ende voirt tot 's heeren gerichte toe van Craenendonck'. Woensel en Acht hoorden onder de heerlijkheid der heren van Craandonk . Op dit punt komen Oirschot, Woensel (Acht), Strijp en Zeelst bij elkaar.
De nu volgende grenspunten zijn dezelfde als die van de uitgifte der Strijpse gemeynt d.d. 1303.07.17 maar dan in omgekeerde volgorde. 33 ) Het grensverloop
tussen Zeelst en Strijp was nog vele eeuwen later identiek.

Van dit punt gaat de grens in noordelijke richting 'totten huyse van Berct'. Dit
komt wel overeen met de grens van de gemeynt van Oerle, de grote aard. Berkt
was voor Zeelst een buitenpunt, want het behoorde tot Oerle. Van Berkt naar
het noorden had men 'de herstraete', die de grens was van de gemeynt van Oerle, kunnen volgen, maar men koos een eigen grensomschrijving, wat voor ons
de zaak niet duidelijker maakt. Van Berkt gaat de grens naar 'Meermansgrave',
een punt, dat niet meer als zodanig bekend is, maar dat vermoedelijk de Koe-

Van het vorige veelvoudige grenspunt ging een rechte lijn 'tot Achtmere toe',
later vermoedelijk 'de Achtse hoek', waar de grens een knik maakte, om vervolgens ter hoogte van Welpschot, wat later Welschap wordt, uit te komen op de
Rundgraaf, die zij volgde tot het punt, waar deze in de Gender uitmondt ter
hoogte van de Hurk. Dit alles is kort samengevat in de woorden 'voirt ten uuytersten horinck van Welpschot'. De Hurk was dus de verste uitloper van Welpschot en ontleent klaarblijkelijk daaraan zijn naam.
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Dat de grens een stukje stroomopwaarts de Gender volgde achter de Biezenkuilen, zal hierbij inbegrepen zijn geweest. Zij gaat 'voert ten goede ter heiden dat
Lipprichts was', vermoedelijk weer een buitenpunt onder Meerveldhoven of
Blaarthem, dat ter hoogte van de steenoven zal hebben gelegen en dat nog naar
zijn vroegere eigenaar wordt genoemd. We komen dan terug op het punt van
uitgang: 'ende van daer ten yersten paele van Koickhoven'. Alleen over de grens
met Oerle ontstonden later moeilijkheden. Uiteindelijk kreeg Oerle een stuk van
de Zeelster gemeynt, zoals bij de grote aard reeds is gememoreerd.

zelfs geen kommapunt kunnen gebruiken. Deze onvermijdbare onduidelijkheid
voor u wordt enigszins ondervangen door de uitleg in het commentaar.
Aangaande de datum zit er een tegenspraak in de tekst zelf. Met Enklaar achten
wij het waarschijnlijker, dat bij de transscriptie een I is weggevallen en er ,xen
dach' is komen staan in plaats van 'IXen dach'. 36)

Dat de negentiende-eeuwse gemeente Zeelst nog een uitloper naar het zuidoosten
kreeg tussen Meerveldhoven en Blaarthem, hangt samen met het aandeel, dat
Zeelst had in de oudste gemeynt, die van Zonderwijk, zoals in die uitgifte gebleken is.

De gemeynt van Steensel 1350.03.09

Van deze uitgifte is slechts één afschrift bekend in een register van de Leen- en
Tolkamer, naar hetwelk Enklaar de tekst gepubliceerd heeft onder de naam 'Gemeente van Veldhoven'.34) De tekst is zeker op enkele punten corrupt, maar een
ander afschrift hebben wij tot nu toe niet gevonden en ondanks de corrupte passages is de grote lijn helder. Dat Enklaar deze gemeynt de naam Veldhoven geeft,
zal komen, omdat de 'goede luyden van Velthoven' als eersten genoemd worden. Van deze gemeynt ligt echter slechts een tip in de tegenwoordige gemeente
Veldhoven, terwijl het dorp Steensel helemaal in deze gemeynt gelegen is en er
het grootste deel van uitmaakt. De woonkern Veldhoven lag slechts gedeeltelijk
in het omschreven gebied, terwijl de andere gerechtigden, de inwoners van Zittard (onder Oerle) en Wolfhoek (onder Knegsel) in het gebied van de grote aard
woonden. Wij moeten immers wel aannemen, dat de buurtschap, die in de uitgifte omschreven wordt als Wolfshoven, in latere tijd Wolfshoek is genoemd.
Hoewel de schriftelijke uitgifte van deze gemeynt de jongste is van de vier Veldhovense gemeynten, is ze mondeling misschien wel als een van de eersten uitgegeven. Er wordt immers met evenveel woorden door de hertog gezegd, dat de
gerechtigden ze 'over tsestich jaeren lanck gehouden hebben van ons te chynsen'. De mondelinge uitgifte moet dus vóór 1290 geschied zijn, mogelijk in dezelfde tijd als de gemeynt van Zonderwijk.
Wat de bouw van deze hertogelijke oorkonde-tekst betreft, menen we te moeten
opmerken, dat de tekst duidelijk geconstrueerd is als één zin met het volgende
begin en slot: 'Jan .. hartoge .. doen conde allen luyden ......... by getuyghe ende
vestinghe des brieffs besegelt met onsen segel'. Heel de tekst hangt als een verward conglomeraat van bijzinnen tussen deze twee fragmenten van de hoofdzin
in. 35) De consequentie is wel, dat wij in de weergave van de tekst geen punt en

1350.03.09

Tervuren

Jan by der gracien Godts hartoge van Lotharingen, van Brabant, van Lemborch
ende Marckgrave des heilichs rycks, doen conde alle luyden, want onse luyden
van Velthoven, van Steensel, van Sittert, van Wolfshoven ende anderen allen
denghenen daertoe behoorende syn die gemeynten ende vroenten gelegen tusschen die paelsteden, die hiernae beschreven staen, over tsestich jaeren lanck gehouden hebben van ons te chynsen, gelyck als onse chynsboecken, die daerop
gemaeckt zyn, inhebben ende begrypen, dat's te weten van de paelsteden der
chaerten van Oirle totten paelsteden der chaerte van Velthoven ten dicke toe ende van daer voorts totten paelen van Broeckhoven ende van daer voort totter
molen van Steenvoort ende van daer voort totten paelsteden der chaerten van
Eerssel ende van daer weder totten paelsteden der chaerten van Oirle opten iersten
pael, soo hebben wy hen gegeven ende geven mits desen openen brieven voor
ons, voor onse oiren ende voor onse naecomelinghen vroenten ende gemeyntenaengaende te gebruyken peyslyck ende vredelyck tot ewelycken daegen ende
heuren beiden oirboir daermede te doen op alsulcken chyns als onse chynsboecken begrypen ende inhebben als boven geschreven is, voortmeer is onse consent
ende onse meyninghe, waer iemant, die binnen den voorseyden paelsteden geseten weer ende noch hierop gaen sal, nyet gelden en wouden, dieen soude der
voorseyde gemeynten noch vroenten nyet gebruyken noch oirbaren, voormeer
hebben wy gegeven ende geven macht onse voorseyde luyden, dat sy by rade
ons rentmeesters ende heeren schepenen uyt mogen geven van de voorseyde gemeynten ende vroenten ten chynsse alsoo veele, als hun goetduncken sal, in hulpen tot haeren chynsen , die sy ons jaerlyck schuldich zyn ende tot heuren voorlyve, voortmeer hebben wy geoirloft ende oirleven onsen voirseyden luyden, dat
sy by rade ons rentmeesters voorseyd, die ten tyde wesen sal, eenen schutter mogen setten, die hun genuegen sal te schutten binnen den voorseyden paelsteden
op die voorseyde gemeynten ende vroenten altoes in allen saecken, behoudelycken ons, onsser heerlyckheyt ons rechts ende eenen yegelycken syns rechts, alle
argelist uuytgescheyden, by getuyghe ende vestinghe des briefst besegelt met onsen segel.
Gegeven ter Vueren opten Xen dach van meerte, die toe was des dynsdachs nae
Letare, in't jaer ons Heeren duysent driehondert XLIX nae der manieren ende
gewoenten des bisdoms van Cameryck.
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206.
.commentaar
Over de gerechtigden tot deze gemeynt schreven we reeds. Alleen Steensel lag
;telemaal in deze gemeynt. Het feit, dat de gemeynt 'al over tsestich jaeren' mondeling was uitgegeven, is vermoedelijk oorzaak geweest, dat de rondgaande grens
slechts zeer summier werd omschreven, practisch alleen door het aangeven van
de belendende gemeynten. Het eerst element in de omschrijving is 'van den
paelsteden der chaerten van Oirle totten paelsteden der chaerte van Velthoven
ten dicke toe'. Als beginpunt is dus vermoedelijk bedoeld de watermolen van
Oerle als centraal punt, waar de gemeynten van Zonderwijk, Oerle en Zeelst bij
elkaar kwamen. Dit wordt nog duidelijker door het aangegeven eindpunt. Vanaf dat punt zal bedoeld zijn de grens van de gemeynt van Zonderwijk te volgen
via de 'herstraete' tot de brug van Heers, de Waalrese dijk en de Veldhovense
dijk. Wij moeten ons realiseren, dat er eigenlijk geen grenslijn wordt aangegeven, maar dat vanuit een centraal punt de uitgestrektheid wordt aangeduid door
iemand, die in het veld deze staat aan te wijzen. Voor ons, die gewend zijn via
kaarten een grens te volgen, zal het duidelijker zijn de loop van de grenslijn zo
nauwkeurig mogelijk te beschrijven.
Met 'van daer voort totten paelen van Broeckhoven' is bedoeld, dat vanaf het
punt, waar de Veldhovense dijk het gebied van Broekhoven onder Riethoven
bereikt, deze gemeynt grens was. Vanaf dat punt liep en loopt deze grens een
paar honderd meter in westelijke richting tot aan de Run en volgde dan de Run
stroomopwaarts, tot ongeveer 500 meter zuidwestelijk van de Stevertse watermolen de grens met Eersel bereikt werd. Dit is zo aangeduid: ': van daer voort
zotter molen van Steenvoort ende van daer voort totten paelsteden der chaerten
van Eersel'. De gemeynt van Eersel, Duizel enz., die hier wordt genoemd 'van
Eersel' en in de uitgifte van de grote aard 'van Dusel', was schriftelijk uitgegeven d.d. 1326.12.30. 37) Wij kunnen wel aannemen, dat deze grens met Eersel
samenvalt met de negentiende-eeuwse gemeentegrens tussen Steensel en Eersel.
Voor de volledigheid zou hier echter de zeer kleine en enigszins raadselachtige
gemeynt van Hees genoemd moeten zijn, die tussen Eersel, Steensel en Duizel
in lag en uitgegeven was d.d. 1345.09.02.38) Deze gemeynt zal de verklaring zijn
voor de uitstulping van de Eerselse gemeentegrens tussen Duizel en Steensel.
Verder wordt alleen nog gezegd: 'ende van daer weder totten paelsteden der chaerten van Oirle opten iersten pael'. We kunnen gevoegelijk aannemen, dat deze
grens gelijk was aan de nogal grillige grens tussen de negentiende-eeuwse gemeenten: zuidelijk tussen (Vessem, Wintelre en) Knegsel en (Duizel en) Steensel; midden tussen Knegsel en Veldhoven; noordelijk tussen Oerle en Veldhoven. 39 )
Naast de uitgifte der gemeynt wordt in de akte ook octrooi verleend tot verkoop
van gronden, om de kosten te dekken en tevens wordt verlof gegeven, om een
schutter aan te stellen. Dit verlof kwam in meerdere uitgiften ter sprake en is
eigenlijk onmisbaar bij een gemeynt.

Slotbeschouwing

Het geheel overziende moeten we concluderen, dat alle vier deze gemeynten al
eerder mondeling waren uitgegeven en dat door deze gemeynte-uitgiften een zeer
ingewikkelde situatie werd geschapen. De inwoners van de woonkernen Zonderwijk en Veldhoven deelden in twee gemeynten: die van 1297, die wij gemeynt
van Zonderwijk hebben genoemd, en die van 1350 de gemeynt van Steensel. Hierbij gaan wij ervan uit, dat de namen Zonderwijk en Veldhoven in die tijd steeds
beide woonkernen aangaven. Rond deze tijd werd immers de oude naam Zonderwijk steeds meer vervangen door Veldhoven. Met beide namen werd de parochie aangeduid, die bestond uit twee hoofdwoonkernen: Zonderwijk en
Veldhoven. Beide woonkernen lagen op de grens van de twee bedoelde gemeynten en het zou onlogisch zijn, als ze niet in beide gemeynten gedeeld hadden.
De inwoners van Zeelst hadden naast hun eigen gemeynt ook rechten in de gemeynt van Zonderwijk.
De inwoners van Zittard (onder Oerle) en Wolfshoek (onder Knegsel), die in
de grote aard lagen en daarin deelden, hadden ook rechten in de gemeynt van
Steensel, waarvan met name de Schootse heide vlak bij hun huizen lag.
De in onze ogen ontstellend ingewikkelde structuren zullen voor de middeleeuwse
mens wel doorzichtiger zijn geweest, maar ingewikkeld bleven ze. Desondanks
hebben vele grenzen zeven eeuwen stand gehouden. Wij vonden ze terug tot in
het begin van deze eeuw als gemeentegrenzen. Een belangrijk deel van de grenzen der huidige gemeente Veldhoven is nog identiek met oude gemeyntegrenzen.
Het huidige citycentrum van Veldhoven ligt dicht in de buurt van het oude raakpunt der gemeynten van Zonderwijk, Oerle, Zeelst en Steensel. Het lijkt zinvol
de exacte plaats van dit punt op te sporen en daar een gedenkteken te plaatsen.
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R.v.D.v.B., blz. 474.
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Vriendelijke mededeling van collega J. Melsen.
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Gepubliceerd in D.Th. Enklaar, Gemeene gronden in Noord-Brabant in de middeleeuwen, Utrecht 1941, blz. 49 e.v.
Oud Administratief Archief Oerle-Meerveldhoven, inv. nr . 12.
Enklaar, Gemeene gronden, blz. 300 e.v.v.
R.v.D.v.B., blz. 472 e.v.
Zo Enklaar, die deze tekst onder de naam 'Gemeente van Zand-Oerle' publiceert
op blz. 300 e.v.v. en een latere kwestie over de 'Vooraart' onder de naam 'Gemeente de Vooraart onder Kerk-Oerle' op blz. 279 e.v.v.
W.H.Th. Knippenberg, 'Romeinse wegen in Noord-Brabant' in Kultuurhistorische
verkenningen in de Kempen II, Oisterwijk 1961, blz 31 - 93.
Bij Heers zijn sporen gevonden van een tamelijk uitgebreide bewoning in de Romeinse tijd. Zie C.R. Hermans, Noordbrabantse oudheden, 's-Hertogenbosch 1865,
blz. 87 e.v. Bij een opgraving, die in 1910 op verzoek van Panken werd geleid door
prof. Holwerda (Zie C. Rijken, 'Goederen en tienden der abdij van Postel te Veldhoven' in Taxandria, jrg. 27 (1920), blz. 291, noot 1) werd het gevondene aanvankelijk geïnterpreteerd als een Romeinse wachtpost. (Zie J.H. Holwerda en M.A.
Evelein, 'Opgraving te Veldhoven N.B.' in OMROL IV (1910), blz. 43 - 48 en H.
v. Weerd, Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archeologie der Nederlanden, Antwerpen
1944, blz. 65.) G. Beex, 'Archeologisch overzicht der gemeente Veldhoven' in Brabants Heem jgt. XX (1968), blz. 110 - 123, concludeerde tot een tamelijk uitgebreide bewoning in de Romeinse tijd waarschijnlijk langs een vroegere weg, die reeds
in de prehistorie moet hebben bestaan en die van zuidwest naar noordoost liep. De
kruising van deze weg met de Romeinse heerbaan kan aanleiding hebben tot een
meer geconcentreerde bewoning en tevens tot de naam Heerle, later Heers (woonplaats in het bos aan de heerbaan). Zie ook J.A.J. v.d. Bosch, 'Oude toponymica'
in Campinia jrg. 4, blz. 123. Wij hopen later uitgebreid op deze kwestie in te gaan
in een artikel over de reconstructie van 20 kilometer Romeinse weg uit middeleeuwse historische bronnen. Met dank aan collega J. Hagen voor het opsporen van de
genoemde publicaties.
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C. Rijken, 'De banmolen te Oerle', in Taxandria jrg. 22 (1915), blz. 81 -87 en 262
-272. Met dank aan Jacq. Bijnen voor het ter beschikking stellen van een copie.
Rijken, De banmolen, blz. 81.
Rijken, De banmolen, blz. 271 e.v.
Rijken, De banmolen, blz.263 e.v. Het consent tot overplaatsing werd verleend door
Jan van Olmen, rentmeester generaal van Brabant bij oorkonde d.d. 1462.10.10.
Rijken, De banmolen, blz. 262 e.v.
Rijken, De banmolen, blz. 82 e.v. publiceerde een uittreksel uit deze oorkonde, die
hij echter ten onrechte aan Jan I toeschreef, zonder de datum om te rekenen naar
onze jaartelling. I. Welvaarts, Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven van Postel's abdij, Eindhoven 1890, blz. 161 - 163 publiceerde de integrale tekst
naar het orgineel, echter ook zonder de datum om te rekenen.
Chromotopografische kaart des Rijks nr. 690 'Veldhoven' o.a. in Historische atlas
Noord-Brabant. ed. Robas 1989. Met dank aan Jacq. Bijnen voor zijn deskundige
hulp bij het reconstrueren van de situatie.
Bij een toekomstige behandeling van de uitgiften der gemeynten van Oirschot hopen we deze zaak uitgebreider te bespreken.
Enklaar, Gemeene gronden, blz. 256. Daaruit blijkt dus ook, dat het afschrift B
van het uitgifte van 1293, dat door Camps 'zonder datum' wordt genoemd, wel degelijk te dateren is.
Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde jrg. 2, nr. 1
(october)1884) blz. 1. Met dank aan collega J. Hagen, die ons deze publicatie vlot
ter beschikking kon stellen.
O.A.A. Veldhoven, inv. nr. 1335. De daar door archivaris Klaasen gebruikte beschrijving bevat echter meerdere fouten.
R.v.D.v.B., blz. 474 - 476.
Over 'De heskok' gelegen aan de zuidkant van Meerveldhoven en de splitsing van
de oorspronkelijke Heskok in meerdere boerderijen zie: A. van Run, 'De Heskok`,
in Campinia jrg. 7 (1977), blz. 20 - 28.
Camps, Oorkondenboek, nr. 645.
R.A.N.B., Archief Leen- en Tolkamer, register E 269, gepubliceerd in Enklaar, Gemeene gronden, blz. 252 e.v.
In ons artikel 'Rogier van Leefdaal koop Oirschot en Hilvarenbeek', in Campinia
jrg. 18 (1988), blz. 111 - 138 wezen wij op blz. 111 e.v. onder het tussenkopje 'De
Bossche schepenakten' erop, dat de Bossche schepenen van 1309 tot 1326 deze ongelukkige constructie gebruikt hebben. In de middelnederlandse tekst van deze akte
wordt de constructie nog minder verteerbaar dan in de Latijnse teksten van de Bossche schepenen. Vanwege deze ongelukkige constructie en enkele duistere zinswendingen dachten we aan de mogelijkheid, dat de originele uitgifte in het Latijn gesteld
zou zijn. Daar we echter geen enkel extern criterium voor deze zienswijze kunnen
aanhalen, laten we het bij deze suggestie.
Enklaar, Gemeene gronden, blz. 253, noot I.
O.A.A. Eersel, inv. nr. 18.
Enklaar, Gemeene gronden, nr. 59. Enklaar noemt deze gemeynt zeer verwarrend
'Gemeente van Heeze'.
Historische atlas van Noord-Brabant, Robas: voor het zuidelijke gedeelte kaart nr.
707, Riethoven; voor het midden- en noordelijk gedeelte kaart nr. 690, Veldhoven.
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KEMPISCHE CURIOSA 9
EINDHOVEN AIRPORT IN ALOUDE TIJDEN
door J. Uiten

Zoals de naam Schiphol is ook die van Welschap voor de meeste buitenlanders
onuitspreekbaar. Nu is Schiphol de echte naam voor het noordoostelijk gedeelte van de Haarlemmermeer, dat voor de drooglegging het graf van vele schepen
is geworden. De naam Welschap is helemaal geen echte naam maar een verbastering, die is ingevoerd door de meestal allochtone landmeters, die in de eerste
helft van de vorige eeuw de opmetingen voor het kadaster hebben verricht.
De echte naam is in zijn oudst-bekende vorm 'Welpscoet' respectievelijk 'Welpschot', zoals hij voorkomt in de gemeynte-uitgiften van Strijp d.d. 1303.07.17
en Zeelst d.d. 1331.04.30, welke laatste uitgifte elders in dit nummer gepubliceerd wordt. Daarnaast komt de naam voor in de hertogelijke cijnsregisters vanaf 1340, meestal geschreven als 'Welpscoet'.
In de volksmond werd dit lastig uitspreekbare woord echter vereenvoudigd, waarbij de p verplaatst werd naar het einde. Zo komt de naam in het Veldhovense
schepenprotocol rond 1700 voor als 'Welsop', waarbij de o wel zal staan voor
de toonloze u-klank, waarmee het door de oude boeren in de naaste omgeving
nog wordt uitgesproken 'Wèlsup'.
Bij het opmaken van de kadastrale kaarten in het begin van de negentiende eeuw
werd dit 'platte' woord door een vreemde landmeter hypercorrect op papier gezet als 'Welschap' en zo begon het een eigen leven te leiden.
De uiteenzetting van de Bont in Dialect van Kempenland over de betekenis van
de naam 'Welschap' en alles, wat op die basis verder is geschreven, is dus slechts
een slag in het luchtledige. De betekenis van de oorspronkelijke naam geeft geen
enkel probleem. Schoot (nog voorkomend in b.v. 'de vrucht van uw schoot')
oorspronkelijk met een lange o, zoals blijkt uit de schrijfwijze 'scoet' (e of i na
een o gaf in het middelnederlands aan, dat die o lang was) maar vooral in namen verkort tot 'schot' zoals in Oirschot, Ekerschot, Eerschot, geeft aan een
hoger gelegen terrein, dat uitspringt in lager, dikwijls moerassig, gebied. Dat
is juist de situatie van Welpschot, dat blijkens de genoemde gemeynte-uitgiften
ook Slifferd en de Hurk omvatte. De Hurk wordt daar immers aangeduid als
'uuytersten horinck van Welpschot' en in het Latijn van de uitgifte der Strijpse
gemeynt 'de ultimo angulo de Welpschoet'.

Het oorspronkelijke Welpschot was een hoger gelegen terrein, dat uitsprong in
het moerassige gebied langs Rundgraaf en Gender. Het eerste woorddeel 'welp'
zal wel aanduiden, dat daar oudtijds wolven hun nest hadden.
Dat was niet meer het geval, toen in de foutief 'Welschap' genoemde buurtschap
een landingsbaantje werd aangelegd. In de crisisjaren werd een groter terrein
met behulp van schop en kruiwagen geëgaliseerd, zodat men met enige goede
wil van een vliegveldje kon spreken, dat toen al voor het grootste deel over de
grens van het oude Strijp heen op de Zeelster heide lag. Op het ogenblik ligt
enkel de militaire ingang van het vliegveld nog in de oude buurtschap Welpschot.
Voor de jongste uitbreiding heeft men zelfs over de Zeelster heide heen moeten
doorstoten tot op Oerle's gebied, waar de buurtschap Scherpenering moest wijken voor de nieuwe landingsbaan. Dit had tot gevolg, dat paus Johannes Paulus II, die bij zijn bezoek aan Nederland in 1985 uitstapte aan het zuidwestelijk
einde der landingsbaan, op Oerle's grondgebied onder meer begroet werd door
pastoor Vekemans van Oerle, voor die gelegenheid niet uitgedost in rennerstenue maar in zijn officiële witte Postelse habijt. Toen ik pastoor Vekemans niet
lang daarna ontmoette en hem begroette als 'paus van Oerle', kon hij niet nalaten te informeren, of ik 'de foto' had gezien. Mijn antwoord, 'dat immers iedereen gezien had, hoe de paus van Oerle zijn collega van Rome begroette', deed
hem zichtbaar deugd en gretig informeerde hij: 'Ken-de ze uit elkaar?' Mijn antwoord 'Ik kende de paus van Oerle, dus de ander moest die van Rome zijn',
paste klaarblijkelijk helemaal bij zijn verwachting.
Al met al is het geen verlies, als de onjuiste naam Welschap zou verdwijnen en
pleiten voor een herstel van de echte naam Welpschot lijkt, gezien alle omstandigheden, irreëel.
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VI.

STAMLIJST VAN TARTWIJK
Best, tak I en II
door Th.E.A. van Tartwijk

Foto: L'Oss

vatore Romano.

N.B. Zie hiervoor Campinia, 17e jrg. nr . 64 (januari 1987), blz. 31-35 en 18e
jrg. nr . 70 (juli 1988), blz. 139-140.

VI.

van Taertwijck, Henrick Gerardus
ged. Oirschot 14-04-1686
geh. I te Oirschot 18-11-1714 met Maria, dr. van Martinus van den
Bichelaer
Kind:
Franciscus, ged. Oirschot 27-08-1715
geh. II met Maria Joannes van Krieke
Kinderen, allen gedoopt te Oirschot:
1 Joannes, volgt VII
2 Petrus, ged. 18-12-1725 en overl. te Oirschot 21-05-1768
3 Maria Anna, ged. 19-01-1728 en overl. te Oirschot 16-12-1772, geh.
met Jan Paulus de Weert
4 Henricus, ged. 28-02-1732.

VII.

van Taertwijck, Joannes Henricus
ged. te Oirschot 05-11-1724
geh. I met Johanna van den Heuvel, te Oirschot 04-02-1759
Kind:
Henrica, ged. te Oirschot 16-06-1760
geh. II met Anna Maria van Kuyk
Kind:
Henricus, volgt VIII.

VIII. van Tartwijck, Henricus Joannes
ged. te Oirschot 21-03-1763 en overl. te Best 29-01-1835, beroep:
bouwman
geh. te Oirschot 20-02-1791 met Helena Joannes de Wert
Kinderen:
1 Joannes, ged. Oirschot 17-12-1792 en overl. te Best 13-07-1810
2 Henricus, volgt IX
3 Joanna, ged. te Oirschot 24-09-1795

214.
4 Anna Maria, ged. te Best 14-09-1796 en overl. te Best 26-12-1860, geh.
met Jan Anthonie Kemps
5 Cornelius, ged. te Best 19-09-1797
6 Cornelius, ged. te Best 14-11-1798
7 Cornelius, ged. te Best 21-11-1799 en overl. te Best 24-12-1877
8 Joannes, ged. te Best 03-01-1801 en overl. te Best 20-09-1824
9 Henrica (Henriette), ged. te Best 05-09-1802 en overl. te Best 07-05-1819
IX.

X.

van Tartwijck, Henricus
ged. te Oirschot 08-09-1794 en overl. te Best 18-10-1870,
beroep: bouwman
geh. te Best 01-06-1838 met Johanna van Vreede, ged. te Oirschot
29-09-1809
Kinderen, allen geboren te Best:
1 Helena, geb. 22-09-1840 en overl. te Best 03-07-1868
2 Henricus, geb. 17-03-1842 en overl. te Best 10-11-1883, geh. met Amerentia de Koning
3 Petrus, geb. 09-06-1843 en overl. te Best 17-03-1924, ongehuwd
4 Maria, geb. 26-09-1844 en overl. te Best 26-03-1910, ongehuwd
5 Jan, geb. 24-01-1846 en overl. te Best 05-10-1846
6 Joannes, geb. 31-08-1848 en overl. te Best 05-09-1848
7 Joannes, volgt X
8 Adriana (Zr. Maria Odrada), geb. 04-08-1853 en overl. te Den Bosch
02-02-1910
9 Anna (Anneke), geb. 02-08-1856 en overl. te Best 31-12-1923, ongehuwd.
van Tartwijk, Joannes
geb. te Best 10-08-1851 en overl. te Best 03-04-1924, beroep: bouwman
geh. te Best 15-06-1822 met Anna van de Sande, geb. te Best 02-08-1854
Kinderen, allen geboren te Best:
1 Henricus Joannes, volgt I.XI
2 Anna Maria (Marie), geb. 05-06-1885 en overl. te Best 04-07-1967, geh.
met Gerardus van Beurden
3 Joannes, volgt tak II.XI
4 Franciscus Cornelius, geb. 05-10-1889 en overl. te Zeeland 23-03-1976.
Pastoor van Zeeland
5 Helena, geb. 23-03-1892 en overl. te Best 16-04-1892
6 Helena Maria, geb. 05-05-1893 en overl. te Best 22-09-1945, geh. met
Josephus Petrus van de Sande
7 Anna Johanna (Hanneke), geb. 17-04-1896 en overl. te Best 16-061942, ongehuwd.
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I.X1. van Tartwijk, Henricus Johannes
geb. te Best 09-06-1883 en overl. te Best 23-10-1965, geh. te Best 10-061912 met Elisabeth Wilhelmina van Rooij, geb. Best 15-06-1884
Kinderen, allen geboren te Best:
1 Anna (Zr. Henriberta), geb. 15-11-1913
2 Josephus Johannes, geb. 20-07-1916, gesneuveld te Den Haag 10-051940
3 Johannes Franciscus, geb. 11-09-1917, ongehuwd
4 Maria Catharina, geb. Best 20-01-1919, ongehuwd
5 Maria Francisca, geb. 02-06-1923, ongehuwd
6 Franciscus Josephus, volgt I.XII
I . XII. van Tartwijk, Franciscus Josephus, geb. te Oirschot 30-06-1927 en overl.
te Best 11-12-1987, geh. te Oirschot 20-08-1958 met Maria Francisca de
Kroon
Kinderen:
1 Henricus Josephus Johannes Maria, geb. te Best 08-05-1959
2 Elisabeth Barbara Anna Maria, geb. te Best 07-05-1960, geh. met Karel Schmidt
3 Joannes Henricus Franciscus Maria, geb. te Best 24-05-1961, geh. te
St. Oedenrode 27-09-1985 met Dorian van de Berg. Kinderen: Bart
en Hilde
4 Josephus Johannes Franciscus Cornelis, geb. te Eindhoven 23-06-1962
5 Franciscus Cornelis Bernardus Johannes, geb. te Best 07-08-1963.
II.X1. van Tartwijk, Joannes (Heis)
geb. te Best 30-03-1887 en overl. te Best 04-07-1985, beroep: bouwman,
geh. te Liempde 28-05-1918 met Joanna van Mensvoort, geb. te Liempde 20-11-1887
Kinderen, allen geb. te Best:
1 Anna Cornelia Johanna, geb. 07-10-1919, geh. met Adrianus Verhoeven
2 Walthera Cornelia Odulpha, geb. 13-05-1922, geh. met Mattheus
Coumans
3 Joannes Cornelius Petrus Franciscus, volgt II.X1l
4 Franciscus Waltherus Cornelis Odulphus, geb. 30-08-1931, geh. met
Elenora Smals.
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van Tartwijk, Joannes Cornelius Petrus Franciscus
geb. Best 30-03-1924 en overl. te Eindhoven 19-07-1986, geh. te Boxtel
20-09-1957 met Helena Martina Peijnenburg, geb. te Boxtel 05-12-1924,
van beroep: bouwman.
Kinderen, allen geb. te Best:
1 Helena Johanna Theresia Maria, geb. 29-01-1959 (Helna)
2 Joannes Martinus Franciscus Maria, geb. 16-10-1960 (Hans)
3 Johanna Walthera Tarcisia Eustachia, geb. 22-07-1962 (Anita)
4 Martina Mechelina Cornelia Maria, geb. 13-01-1964 (Rianne)
5 Eleonora Helena Johannes Martina, geb. 07-03-1973 (Noortje) en overl.
te Best 02-08-1979.

