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De oorspronkelijke documenten betreffende deze stichting zijn helaas niet meer 
aanwezig. De publicatie van Frenken is gebaseerd op afschriften van de notarië-
le akte van opening d.d. 1492.11.06 van het testament van de Keulse kanunnik 
van Oirschotse afkomst, Engelbert van den Spijcker, met de daarbij behorende 

41 

	

	 codicillen, die alle in afschrift in die akte zijn opgenomen, en afschriften van 
de stichtingsakte d.d. 1501.06.23. 
Frenken heeft nauwelijks onderlinge verschillen in de afschriften gevonden en 
er is geen reden om aan hun betrouwbaarheid te twijfelen, hetgeen overigens 
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Ofschoon de documenten betreffende deze stichting door Frenken gepubliceerd 
zijn,') bestaat er over het algemeen slechts een vaag idee over deze cantorij en 
haar stichting, mede veroorzaakt door warrige beweringen van degenen die daar-
over iets gepubliceerd hebben. Blijkbaar heeft niemand ooit de moeite gedaan 
om de twaalf bladzijden petitdruk van Frenken helemaal critisch te doorworste-
len. Ook Frenken zelf, die in alle bescheidenheid erkende, dat hij geen histori-
cus was, is in enkele opzichten de mist in gegaan. Het leek daarom nuttig de 
voorhanden gegevens grondig te ontleden om een juiste kijk te krijgen op het 
geheel van deze stichting in haar historische context. 

De bronnen 

Aangezien het testament en de codicillen slechts bekend zijn uit afschriften in 
de akte van opening, lijkt het voor de hand liggend om eerst deze akte onder 
de loep te nemen. 

Akte van opening van het testament d.d. 1492.11.06. 

Op zich is het al bijzonder, dat er een aparte akte wordt opgemaakt van de ope-
ning van een testament. Nu kan hier als reden worden aangevoerd, dat er spra-
ke is van een testament ten overstaan van een notaris geschreven op perkament 
en drie codicillen geschreven op papier,2) maar er is duidelijk meer aan de hand. 
Voor de opening verschijnen in de woning van de Oirschotse kapitteldeken, Wil-
lem Aerts van Leende, de volgende personen: de twee executeurs (wat zijn Oir-
schotse goederen betreft) en oomzeggers, Beertram van den Spijcker uit Best 
en Govaert van der Donck wonende te Beek (en Donk), Elisabeth van den Spijc-
ker, zuster van de testateur, die vermoedelijk na het overlijden van haar man 
als huishoudster van de testateur in Keulen gefungeerd heeft, twee oomzeggers, 
Arnold en Gerard Jacobszonen Geritsen uit Den Dungen, de Oirschotse priester 
Henrick Willemszoon Voss en Peter Doerkens uit Eindhoven, welke twee laatsten 
onder ede de echtheid van het zegel van kanunnik Engelbert van den Spijcker 
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bevestigen, en de Oirschotse priester en notaris Henrick Jacobszoon van Esch 
met drie getuigen: Nicolaas Thomaszoon van Audenhoven, Henrick de Crom 
en Mathys van Beeck. Aangaande Beertram van den Spijcker en de drie getui-
gen, die hij meebracht, beschikken we over de volgende gegevens. Beertram van 
de Spijcker vonden we vermeld als kerkmeester van Best in 1508 en 1509.3) 
Hij was schepen in 1490, 1494,1503, 1510, 1513, 1519 en president-schepen in 
1506 en 1516.4) Claeus Thomaszoon van Audenhoven wordt vermeld als kerk-
meester van Best in 1477 en 1482.5) Hij was vele malen schepen waarvan 
president-schepen in 1472, 1475, 1479, 1485, 1488 en 1491.4) Henrick de Crom 
speuren we als kerkmeester van Best in 1485.6) Hij was schepen in 1472, 1475, 
1480, 1483 en 1486.4) Mathys van Beeck vonden we niet vermeld als kerkmeester 
van Best noch als schepen, maar zijn zoon, Jan Mathyssen van Beeck, was kerk-
meester van Best in 1512 en 1513,) en schepen in 1506, 1509, 1512 en 1519.4) 
Aangezien de vermelding van kerkmeesters slechts toevalstreffers zijn en er in 
de jaren van 1486 tot 1496 geen enkele vermelding van Bestse kerkmeesters in 
het Oirschots schepenprotocol voorkomt, menen we reden te hebben om te ver-
onderstellen, dat zowel Beertram van den Spijcker als zijn drie getuigen in 1492 
kerkmeester van Best waren. Toch komt dit hele gezelschap voor een gebeurte-
nis, die vermoedelijk uren geduurd heeft, niet verder dan het deurmatje van de 
deken.8) Voor dit ongebruikelijke gebeuren zal toch een verklaring moeten zijn. 

Het testament van 1490.03.06 

Van dit testament, opgemaakt te Keulen ten overstaan van de notaris, Henrick 
Hatart van Horst, verbonden aan de curie van het aartsbisdom, is gezegd, dat 
het niet spreekt over de kerk noch over het kapittel van Oirschot.9) Deze consta-
tering is wel juist, maar wekt gemakkelijk een verkeerde indruk bij de lezer. Het 
testament spreekt immers enkel over de bezittingen van kanunnik Engelbert van 
den Spijcker, die gelegen zijn in Keulen of althans in dit aartsbisdom. De twee 
Keulse executeurs, die hij benoemt, worden enkel verantwoordelijk gesteld voor 
de afwikkeling van zijn testament volgens de beslissingen die Engelbert aangaande 
deze bezittingen heeft genomen.10) Wat zij na de afwikkeling van dit deel van 
zijn laatste wil overhouden, moeten zij aan zijn oomzegger Beertram overdra-
gen.11) Wat hij in het bisdom Luik bezit, onttrekt hij uitdrukkelijk aan de be-
moeienis van de Keulse executeurs.12) Hij behoudt zich eveneens uitdrukkelijk 
het recht voor om ten aanzien van zijn bezittingen in het bisdom Luik afzonder-
lijke beslissingen te nemen.13) Reeds in het begin van zijn testament en bij deze 
passage opnieuw bepaalt hij, dat elke beslissing daaromtrent, ook al voldoet ze 
aan geen enkele formaliteit, zal gelden alsof ze in dit testament geschreven is.
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In het testament is dus al duidelijk, dat de testateur ten aanzien van zijn bezit-
tingen in het bisdom Luik een speciale bestemming op het oog had, waarbij zijn 
oomzegger, Beertram van den Spijcker, een centrale rol zou spelen. 
Waarom omtrent deze bestemming geen bepaling in zijn testament staat, wordt 
uit het vervolg duidelijk. 

Het codicil van 1491.04.20. 
In de akte van opening van het testament staat uitdrukkelijk, dat er naast het 
perkamenten testament drie papieren bladen waren.15) In de publicatie van Fren-
ken komen slechts twee codicillen voor. Het eerste heeft echter twee data: aan 
het begin: 1491.04.20 en aan het einde: 1492.05.14. In de ter beschikking staan-
de afschriften zijn dus de twee codicillen zo achter elkaar geschreven, dat ze niet 
met absolute zekerheid te scheiden zijn. Omdat het eerste gedeelte echter uitslui-
tend handelt over de cantorij en het tweede gedeelte in hoofdzaak over de fami-
lie met tussendoor enkele opmerkingen over de cantorij, lijkt me dat de scheiding 
moet vallen iets onder het midden van Frenken, Documenten, blz. 219, waar 
het tweede codicil zal aanvangen met: Item notandum, quod defuncta Agnete, 
filia sororis mee,... 
Het valt aanstonds op, dat het eerste codicil gedateerd is ruim een jaar na het 
testament. In het codicil zelf vinden we een aanwijzing voor de reden van dit 
uitstel, waar de testateur verwijst naar een voorstel, dat hij gedaan heeft aan 
de deken en het kapittel van Oirschot met betrekking tot de parochie Best in 
oprichting, dat blijkbaar bij de Oirschotse authoriteiten nog geen genade gevon-
den heeft. Hieruit menen we te moeten concluderen, dat kanunnik Engelbert 
van den Spijcker in de zomer van 1490 in Oirschot geweest is om met deken 
en kapittel zowel de oprichting van de cantorij als een oplossing van de parochie 
Best-in-wording te bespreken. Omdat dit niet tot resultaat geleid had, zal hij van 
plan geweest zijn, om in de zomer van 1491 nogmaals naar Oirschot te reizen 
om deze dubbele zaak af te wikkelen. 
Op 20 april 1491 is hem echter duidelijk, dat hij daartoe niet meer in staat zal 
zijn.I6) Daarom vertrouwt hij nu deze opdracht toe aan zijn oomzegger Beer-
tram.17) Het is daarom dat de Keulse kanunnik zijn codicil begint met een be-
roep te doen op de macht, die hij zich in zijn testament gereserveerd had, om 
over zijn goederen in het bisdom Luik afzonderlijk te beschikken tot dit doe1.18) 
Het doel is niet alleen het oprichten van de cantorij maar tevens, daaraan ge-
koppeld, een oplossing te vinden voor Best.19) We kunnen niet anders aanne-
men dan dat de testateur dit eerste codicil eigenhandig geschreven heeft in 
tegenstelling tot het tweede. 

Het codicil van 1492.05.14. 

In tegenstelling tot het eerste codicil, dat bijna zeker door de testateur zelf ge-
schreven is, heeft hij het tweede gedicteerd aan notaris Johannes van Waelwijck, 
die ook getuige was bij het testament, terwijl aan het eind een eigenhandig ge-
schreven bevestiging door de testateur volgt.20) 
Aan de stijl is goed te merken, dat het een dictaat is van een oud man: Hij springt 
van de hak op de tak; vertelt wat hij voor sommige familieleden gedaan heeft; 
veronderstelt vele zaken bekend, die pas later aan bod komen; spreekt herhaal-
delijk over zijn twee executeurs, terwijl in het codicil van 1491 alleen Beertram 



wordt benoemd en in dit codicil geen tweede benoeming aan bod komt; formu-
leert herhaaldelijk onduidelijk. Het lijkt daarom gevaarlijk, om uit dit enigszins 
duistere codicil alleen conclusies te trekken, zoals de bewering, dat Beertram naast 
collator voor de eerste keer ook als rector zou optreden,21) hetgeen diametraal 
in strijd is met de stichtingsakte van 1501 en met elke logica, zoals later bespro-
ken zal worden. Het weinige en warrige, wat in dit codicil over de cantorij ge-
zegd wordt, kan alleen veilig worden geïnterpreteerd in het licht van de stich-
tingsakte. 

Het codicil van 1492.05.19. 
Zoals dat meer voorkomt bij oude mensen, had Engelbert vijf dagen na het vo-
rige codicil nog behoefte om iets toe te voegen. Het betreft enkel zaken aan-
gaande familieleden en personeel. Het codicil zal geschreven zijn door zijn 
huisknecht,22) waarna Engelbert het met zijn notariëel paraaf ondertekend 
heeft.23) Daarna realiseerde hij zich, dat hij deze huisknecht en ook zijn nicht 
Agnes, die vermoedelijk werkzaam was als hulp in de huishouding, vergeten was 
en dicteerde nog, dat zij beide in de nieuwe kleren gestoken moesten worden, 
wat hij door zijn huisknecht liet opschrijven en ondertekenen.24) 

Als we het testament en de codicillen critisch bekijken, kunnen we slechts consta-
teren, dat het geheel klungelwerk was. De vraag zou terecht gesteld kunnen wor-
den, of de bepalingen wel rechtsgeldig waren. Deze vraag is echter nooit gesteld 
en er bestond blijkbaar een eensgezinde stemming in de Bestse familie en paro-
chie, om de stichting volgens de bedoeling var Engelbert te realiseren, hoewel 
dat nog heel wat voeten in aarde zou hebben. Ook van de zijde van het Oir-
schotse kapittel zal de rechtsgeldigheid nooit betwijfeld zijn. 

De oprichtingsakte d.d. 1501.06.23. 
Pas negen jaar na de opening van het testament van Engelbert van den Spijcker 
wordt de door hem gewilde cantorij gesticht en dus niet bij zijn codicil van 
1491.04.20, zoals wel is beweerd,25) terwijl Engelbert zelf in dat codicil zegt, dat 
hij zijn voornemen om een cantorij te stichten in Oirschot niet heeft kunnen 
uitvoeren en deze opdracht daarom toevertrouwt aan zijn oomzegger. Dat is ech-
ter nog geen stichting. Er lijkt daarom ook geen reden aanwezig om te poneren, 
dat de stichting in fasen geschied is. Alles wat vóór 1501.06.23 gepasseerd is, 
was slechts voorbereiding. De stichtingsakte van de cantorij is opgemaakt zoals 
de stichtingsakten van de vele Oirschotse beneficies en fundaties en ontleent haar 
kracht enkel aan de goedkeuring en mede-oprichting door het kapittel, dat zich-
zelf in deze als volledig bevoegd beschouwt.26) 
De akte is geprotocolleerd door de kapittelnotaris Martinus Vlemmincx, die er 
niet meer toe gekomen is om de akte 'in publicam formam' uit te maken, het-
geen echter aan de geldigheid van de oprichting niets afdoet. Pas d.d. 1506.08.02 
is het instrument 'in publicam formam' opgemaakt door de dan fungerende 

kapittelnotaris, Johannes Buetzelar de Xanthis, die daartoe opdracht had ge-
kregen van de Luikse curie, zoals dat steeds geschiedde, wanneer een notaris 
gevraagd werd een instrument 'in publicam formam' op te maken uit het proto-
col van een overleden collega. 

Uit de beschouwing van de voorhanden documenten wordt duidelijk, dat in de 
tussentijd zich heel wat heeft afgespeeld, wat uit deze bronnen niet exact gelezen 
kan worden. Wij zullen daarom andere bronnen moeten aanboren om de stich-
ting van de Oirschotse cantorij volledig te kunnen plaatsen en begrijpen. 

De historische context.27) 

In het voorgaande kwamen al enkele aanwijzingen voor, dat we de historische 
context van de stichting der Oirschotse cantorij moeten gaan zoeken in Best, 
wat niet zo verwonderlijk is, omdat de stichter en de voornaamste executeur van 
zijn testament in Best geboren waren in een tijd, dat er juist een krachtige volks-
beweging leefde om in Best een eigen godsdienstig centrum te creëren. Deze be-
weging moet al lang bestaan hebben. In 1437 hadden de inwoners van Best een 
eigen stenen kapel gebouwd van voldoende afmetingen voor de toenmalige Bestse 
gemeenschap, zoals te zien is aan de funderingen, die nog onder het kerkplein 
voor de huidige Sint-Odulphus-kerk liggen en in de bestrating zichtbaar zijn ge-
maakt. Vóór die tijd had op dezelfde plaats reeds sinds mensenheugenis een (hou-
ten) kapel gestaan, die voor de Bestse bevolking de herinnering aan de plaats 
van Odulphus' geboortehuis had levend gehouden. 
Dat het Oirschotse kapittel niet zo blij was met de Bestse afscheidingstendens, 
werd wel duidelijk in de stichtingsakte van het Bestse rectoraat d.d. 1437.08.20,28) 
waarin zeer beperkende voorwaarden werden opgelegd aan het functioneren van 
de rector.29) Zo mocht hij op zondagen alleen de Mis opdragen in Best van Al-
lerheiligen tot de tweede zondag vóór Aswoensdag en ook dan zelfs niet op de 
grote feestdagen en mocht de rector niet in Best wonen. Deze laatste moeilijk-
heid werd door de kapitteldeken, die de rector ter benoeming mocht voordra-
gen aan het kapittel, handig omzeild, doordat hij de pastoor van Oirschot voor-
droeg, die deze functie natuurlijk niet zelf kon uitoefenen, maar een vervanger 
aanwees, die niet onder dat hinderlijke letterlijke verbod viel. 
Het was immers duidelijk, dat de kapitteldeken en de pastoor van Oirschot (en 
Best) als betrokken bij de directe zielzorg, in tegenstelling tot het kapittel een 
soepeler houding aannamen tegenover de alleszins gerechtvaardigde verlangens 
van de Bestse mensen. Onder kapitteldeken Jan Oem van Bokhoven, die fun-
geerde tot 1444, en onder diens opvolger, Frank van Boort, uit een echte Oir-
schotse familie, bestond er dus een situatie, die wel niet ideaal was maar toch 
redelijk voldeed aan de allerdringendste wensen van Best. 
Vermoedelijk is kapitteldeken Franck van Boort na het overlijden van de Oir-
schotse pastoor, Henrick van Meeuwen, te ver gegaan in de ogen van het kapit- 



tel, door goed te vinden, dat de tot rector benoemde Henrick Geerlics van de 
Melcrod, geboren en getogen Bestenaar, in Best bleef wonen, in strijd met de 
bepalingen van de stichtingsakte.30) Deze wordt in 1471 rector genoemd van de 
Odulphuskapel en bemoeide zich zeer intensief met het beheer.31) 
Dit was tegen het zere been van het kapittel, dat na de dood van deken Franck 
van Boort de puntjes op de i zette in de kapittelstatuten van 1472, die tijdens 
het openstaan van het dekenaat werden opgesteld.32) In deze statuten werd zeer 
duidelijk de nadruk gelegd op de voorrang (preëminentia) van het kapittel bo-
ven de deken, speciaal op het terrein van de beslissingen aangaande de zielzorg. 
In het laatste artikel (22) wordt dit nog eens bijzonder toegespitst op de situatie 
in Best, waar wordt gestipuleerd, dat beslissingen aangaande de kerk van Best 
alleen overeenkomstig de oprichtingsakte genomen mogen worden en dat aan 
de voorwaarden niets veranderd mag worden tenzij door het kapittel gemeen-
schappelij k .33) 
Voor Best werd de zaak daarmee teruggedraaid en alles kwam zo muurvast te 
zitten, dat er geen uitzicht was op verbetering, terwijl toch de afstand tot de Oir-
schotse kerk voor vele inwoners van Best enorm bezwaarlijk was. 
Deken Willem Aarts van Leende, die als kanunnik de kapittelstatuten van 1472 
mede ondertekend had, kon moeilijk anders dan zich houden aan de daarin uit-
gestippelde lijn, die hij vermoedelijk, gezien zijn optreden in 1497, geheel onder-
schreef. 
In deze moeilijke omstandigheden heeft Engelbert van den Spijcker een bemid-
delde rol trachten te spelen. Vermoedelijk zal hij al voor 1490 bij bezoeken aan 
zijn geboorteplaats deze zaak met het kapittel hebben besproken. Ondanks de 
grote authoriteit, die een Keulse kanunnik stellig bezat, zal hij vooralsnog geen 
beweging hebben kunnen krijgen in het starre standpunt van de Oirschotse col-
lega's. Op diplomatieke wijze zal hij getracht hebben het Oirschotse kapittel de 
bittere pil van een grotere parochiële zelfstandigheid voor Best te doen slikken 
door deze te combineren met de voor het kapittel zeker aantrekkelijke oprich-
ting van een zo eervolle en rijk gedoteerde stichting als de cantorij. Toen Engel-
bert in het voorjaar van 1490 zijn testament maakte, zal hij nog hoop gehad 
hebben om bij zijn bezoek aan Oirschot in de komende zomer de onderhande-
lingen tot resultaat te voeren. Dat is klaarblijkelijk niet gelukt, maar desondanks 
heeft hij misschien gehoopt bij een bezoek in het daaropvolgende jaar wel suc-
ces te boeken, maar in het voorjaar van 1491 zal hij tot de conclusie zijn geko-
men, dat hij vanwege zijn ouderdom niet meer naar Oirschot zou kunnen reizen. 
Dat is te beluisteren in zijn codicil van 1491.04.20, waarin het zegt, dat hij is 
afgeleefd en door ouderdom gebroken, zodat hij zijn voornemen tot het oprich-
ten van de cantorij niet meer kan uitvoeren.34) 
In zijn codicil geeft kanunnik Engelbert summier aan, welk voorstel betreffende 
een regeling van de kwestie Best hij had gekoppeld aan zijn aanbod tot oprich-
ting van een cantorij, en draagt hij zijn executeurs op om in deze richting verder 

te gaan met de onderhandelingen.35) 
Het voorstel komt hierop neer: De kapitteldeken zal pastoor zijn van Best en 
alle inkomsten genieten. Daarvoor zal hij twee vervangers aanstellen als jaar-
priesters (die elk jaar opnieuw gehandhaafd of ontslagen kunnen worden) van 
wie één in Best zal wonen en de ander in Oirschot. (De bedoeling zal zijn ge-
weest, dat de kapelaan die in Oirschot woonde, 's zondags in Best de vroegmis 
zou gaan doen.) Alle kerkelijke parochiediensten zouden dan in Best gebeuren 
behalve dopen en begraven. 
Ondanks het aandringen van een invloedrijk persoon als een Keulse kanunnik 
heeft dit voorstel geen genade kunnen vinden bij het Oirschotse kapittel. De hoop 
van Engelbert, dat zijn executeurs er wel in zouden slagen om dit alleszins ac-
ceptabele voorstel te doen aanvaarden, zou ijdel blijken. 
Het was misschien ook niet zo'n gelukkig idee, om voor de opening van het testa-
ment met een uitgesproken Bestse delegatie naar de Oirschotse kapitteldeken te 
stappen. De ontvangst van deze delegatie op het deurmatje wijst erop, dat de-
ken Willem Aarts van Leende de bedoeling van het gezelschap niet kon waarde-
ren. De parochie Best en de oprichting van de cantorij werden wel dik opgelegd 
aan elkaar gekoppeld. 
Bij het kapittel als geheel zal dit optreden zeker evenmin in de smaak gevallen 
zijn. Er gebeurde dan ook jarenlang niets. Of er in de tussentijd nog overleg 
geweest is, weten we niet. De bronnen zwijgen op dit punt, maar uit het vervolg 
wordt wel duidelijk, dat de inwoners van Best tot de conclusie zijn gekomen, 
dat onderhandelen met het kapittel geen zin meer had, zodat zij in arren moede 
besloten tot een andere weg. Vermoedelijk was de kwestie zelfs zo hoog gelopen, 
dat het kapittel, dat de rector van Best zoals alle rectoren van de Oirschotse hulp-
kerken als jaarpriester beschouwde, geweigerd heeft om Henrick Geerlics van 
de Mercrod, die tot 1495 als rector in de bronnen voorkomt,36) te herbenoemen. 
De inwoners van Best, die ondertussen nog meer bijdragen aan de kerk hadden 
toegezegd, wendden zich nu tot de bisschop met het verzoek om het rectoraat 
van de kerk van Best te verheffen tot een beneficie (zodat de rector niet elk jaar 
moest worden herbenoemd) en een rector te benoemen, omdat het kapittel dit 
weigerde te doen. Aan dit verzoek voldeed de bisschop bij akte d.d. 1497.06.10.37) 
De bisschop ontzag daarbij het kapittel, doordat hij ongeveer dezelfde voorwaar-
den stelde als in de stichtingsakte en doordat hij niet Henrick Geerlics van de 
Melcrod tot rector benoemde maar een mr. Godefridus van Eindhoven, die wij 
echter in de Oirschotse archieven niet konden speuren en die dus de functie ver-
moedelijk niet zelf heeft uitgeoefend maar Henrick Geerlics van de Melcrod heeft 
aangewezen als zijn vervanger. 
Het was niet ideaal maar de kerkelijke diensten in Best konden in de beperkte 
mate van de stichtingsakte doorgaan.38) 
De reactie van het kapittel op de Bestse demarche en het bisschoppelijk ingrij-
pen ging alle perken te buiten. Een Oirschots overvalcommando onder leiding 
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van de kapitteldeken zelf en verder bemand door een kanunnik, twee priesters 
en enkele notabelen trok naar de kerk van Best, brak met een meegebracht ploeg-
kouter een kast open en roofde daaruit tijdens de Mis en met verwonding van 
de koster geld, documenten en misbenodigdheden met de bedoeling om verdere 
kerkelijke diensten in Best onmogelijk te maken. De of ficiaal van Luik kondig-
de het interdict (staking van alle kerkelijke diensten) af over Oirschot en dag-
vaardde de overvallers bij akte d.d. 1497.09.07 voor zijn rechtbank te Diest.39) 
De schuldigen zullen daar zeker veroordeeld zijn, hetgeen een gevoelige verne-
dering was voor het kapittel en het meest voor de deken. Het vonnis is ons ech-
ter - helaas - niet bekend. 
Van de zijde van deken Willem Aarts van Leende is verder geen enkele machi-
natie tegen Best bekend, maar het zeer heeft nog vier jaar moeten uitzieken, voor-
dat de cantorij werd opgericht. Ook toen zal de medewerking van deken en 
kapittel niet van harte geweest zijn, zoals we kunnen besluiten uit een poging 
van het kapittel in 1507 om de oprichting van het Bestse rectoraat ongeldig te 
laten verklaren. Bij bisschoppelijke uitspraak d.d. 1507.11.13 werd de oprich-
ting echter volledig geldig verklaard.40) 
Wij moeten er daarom rekening mee houden, dat Beertram van den Spijcker 
de cantorij mogelijk niet helemaal volgens de bedoeling van zijn heeroom heeft 
kunnen realiseren, maar genoegen genomen heeft met hetgeen voor het kapittel 
acceptabel was. Dit houdt in, dat we uit de codicillen van Engelbert van den 
Spijcker alleen geen conclusies kunnen trekken ten aanzien van de stichting der 
cantorij maar enkel uit de stichtingsakte d.d. 1501.06.23 zelf. Overigens was al 
duidelijk, dat de codicillen van Engelbert geen in alle punten exacte omschrij-
ving geven van de bepalingen der te stichten cantorij. Hij voorzag al, dat het 
een kwestie zou worden van onderhandelen, waarin mogelijk iets toegegeven zou 
moeten worden om de zaak betreffende het rectoraat van Best wat gunstiger te 
kunnen regelen. Zijn oomzegger Beertram van den Spijcker zal echter door de 
kanunnik mondeling volledig zijn ingelicht over zijn bedoelingen, die vermoe-
delijk, wat de cantorij betreft, toch voor het overgrote deel gerealiseerd zijn. 

De inhoud van de stichtingsakte 

Zoals dat meestal geformuleerd wordt in de oprichtingsakten van Oirschotse fun-
daties, wordt ook in deze akte eerst de wens van de oprichter omschreven, wel-
ke passage eindigt met het verzoek van de oprichter aan het kapittel om daaraan 
zijn instemming te geven. De akte eindigt dan met de instemming van het kapit-
tel met dit verzoek en de oprichting door Beertram en het kapitte1.41) 

De cantorij geen beneficie maar een officie 

Als eerste wordt gesteld, dat Engelbert van den Spijcker heeft bedoeld in Oir-
schot een cantorij op te richten naar het voorbeeld van de cantorij, die in de 
kerk van Hilvarenbeek is opgericht door Giselbert Back .42) Nu was de cantorij 
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van Hilvarenbeek een beneficie en vermoedelijk zou het Engelbert van den Spijc-
ker wel liever geweest zijn ook de Oirschotse cantorij op te richten als een bene-
ficie, maar hij heeft het nooit uitdrukkelijk zo geformuleerd en in deze passage 
en ook in de passage van de oprichting wordt de cantorij steeds betiteld als offi-
cie. Zij is dus geen beneficie, hoe dikwijls zij in later tijd ook foutief als zodanig 
genoemd wordt.43) 
Overigens doet de al of niet aanwezige goedkeuring door bisschop of paus niets 
af aan de status van beneficie of officie, zoals wel gesuggereerd is.43) Het Oir-
schotse kapittel kende zichzelf ook in deze een quasi-bisschoppelijke bevoegd-
heid toe, die van hogerhand nooit is bestreden. Het kapittel beschouwde de in 
Oirschot enkel op gezag van dat kapittel opgerichte kapelanieën als beneficies, 
tenzij ze uitdrukkelijk als officie waren opgericht, ook al werd de term 'benefi-
cie' meestal niet gebruikt maar enkel de term 'altare' of 'capellania'.44) Het be-
neficie van Sint Anna en Oda, dat op verzoek van Margriet Beelaerts krachtens 
pauselijke machtiging werd opgericht bij akte d.d. 1507.03.05, behoefde vol-
gens het kapittel nog de kapittel-goedkeuring, die gegeven werd bij akte d.d. 
1507.04.15.45) 

De cantor geen kanunnik maar in vele opzichten gelijk gesteld 

Daar de cantor een functie uitoefende in het kapittel door leiding te geven aan 
de zang van de kanunniken, gaat men er gemakkelijk van uit, dat hij kanunnik 
was. toch was dit niet zo. Wel werd hij in meerdere opzichten gelijkgesteld met 
een kanunnik doordat hij een plaats kreeg in de kanunnikenbanken en in de 
processie naar anciënniteit van benoeming en doordat hij de kanonikale kledij 
droeg. Dat hij desondanks geen kanunnik was, blijkt ten overvloede uit de be-
paling, dat hij naast cantor eventueel ook nog kanunnik kon worden, indien 
hij als zodanig wettelijk (door de hertog of de plaatselijke heer) zou worden voor-
gedragen.46) Zover wij kunnen nagaan, is dit echter nooit gebeurd. Hij had dus 
geen stem in het kapittel en geen aandeel in de kapittelinkomsten. Vermoedelijk 
was zijn inkomen uit de cantorij wel in dezelfde orde van grootte als het inko-
men van een Oirschotse kanunnik. 

De collator of patronus 

In zijn codicil d.d. 1491.04.20 had Engelbert van den Spijcker als zijn wens uit-
gesproken, dat de bezitter van de ouderlijke hoeve in Best de cantor ter benoe-
ming zou voordragen aan het kapittel. Meer dan een wens was dit echter niet, 
omdat niet hij eigenaar was van deze hoeve maar zijn oomzegger Beertram, die 
ook zijn executeur was. Deze heeft de bedoelde bepaling inderdaad in de stich-
tingsakte laten opnemen. 
Er is soms beweerd, dat Beertram van den Spijcker naast collator ook cantor 
geweest zou zijn (rector van de cantorij),47) vermoedelijk op basis van een engis-
zins warrige passage uit het codicil van Engelbert. Dit is natuurlijk zeer wezen- 
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lijk in strijd met elke rechtsopvatting, omdat hij dan praktisch zichzelf zou be-
noemen. Deze mogelijkheid wordt bovendien uitdrukkelijk uitgesloten door de 
stichtingsakte. Daarin wordt ervan uitgegaan, dat de oudste zoon van Beertram 
van den Spijcker zijn vader moet opvolgen in het bezit van de ouderlijke hoeve 
en als zodanig in het collatorschap van de cantorij en zo eveneens in de volgen-
de generaties. Nu wordt daar ook de mogelijkheid besproken, dat deze oudste 
zoon clericus is en graag cantor wil worden. Daaromtrent wordt bepaald, dat 
deze oudste zoon dan eerst de hoeve en het collatorschap moet overdragen aan 
zijn in leeftijd volgende broer en dat deze laatste dan zijn oudste broer-clericus 
kan voordragen als cantor.48) 
Het bezit van de ouderlijke hoeve en het collatorschap van de cantorij zouden 
onverbrekelijk aan elkaar verbonden zijn en overgaan op de oudste zoon van 
elke generatie. Slechts bij het ontbreken van een nakomeling in de mannelijke 
lijn zouden beide kunnen overgaan op een schoonzoon. 

Voorwaarden voor benoeming tot cantor 

In het raam van het Oirschotse kapittel was het vanzelfsprekend, dat de cantor 
een seculier geestelijke zou zijn onder de jurisdictie van het kapittel. Gezien zijn 
functie in het kapittel zou hij bedreven moeten zijn in de kerkelijke zang en daarin 
speciaal opgeleid, maar dit wordt niet met evenveel woorden gestipuleerd. Er 
wordt slechts gezegd, dat hij geschikt moet zijn (personam idoneam) en bekwaam 
(habilis et idoneus) zo mogelijk uit de naaste familie van de stichter. Enkel in-
dien daar geen geschikte geestelijke aanwezig was, mocht een buitenstaander be-
noemd worden. Het was toegestaan (zowel uit de familie als daarbuiten) een 
geschikte geestelijke te benoemen, die nog geen priester was. Totdat hij priester 
gewijd werd, moest dan de functie van cantor worden waargenomen door een 
geschikte priester tegen een gepaste vergoeding. De overblijvende inkomsten van 
de stichting mocht de jonge geestelijke dan gebruiken voor de bekostiging van 
zijn studie in noord-west Europa bijvoorbeeld (uitdrukkelijk genoemd) Parijs, 
Leuven of Keulen. Hij mocht echter niet gaan studeren 'ultra montes' over de 
bergen' en moest, zodra hij de leeftijd had, de priesterwijding ontvangen en zelf 
zijn functie in Oirschot komen uitoefenen. 
De voorwaarde, dat de jonge cantor niet 'ultra montes' mocht gaan studeren, 
zal de lezer mogelijk bevreemden, maar is in de omstandigheden van die tijd 
goed te begrijpen. De bedoeling van de stichter was immers om zeker te stellen, 
dat de aangewezen cantor zijn taak persoonlijk zou uitoefenen. Indien de can-
tor echter ging studeren 'ultra montes' met name aan de bekende universiteiten 
van Italië zoals Bologna en Rome, kon hij gemakkelijk meer lucratieve functies 
verkrijgen dan de Oirschotse cantorij. Het was niet de bedoeling van de stichter 
om de carrièremogelijkheden van zijn familieleden te bevorderen maar juist de 
eredienst in de kerk van zijn geboortedorp. 
Daarom moest de cantor bij het aanvaarden van zijn ambt ook een speciale eed 
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afleggen, dat hij de cantorij nooit zou ruilen tegen een andere functie zonder 
speciaal verlof van het kapittel en de collator. Ook moest hij bij die aanvaar-
ding zweren, dat hij persoonlijk zou resideren en zijn functie uitoefenen en geen 
apostolisch indult of een andere 'titulus coloratus' zou gebruiken om zich aan 
deze bepalingen te kunnen onttrekken. 
Bij de aanvaarding van zijn functie zou de cantor zoals de kanunniken het voor 
hen gebruikelijke intredegeld betalen. 
In de stichtingsakte is ook opgenomen, zoals in de meeste dergelijke akten, dat 
de cantor zich stichtelijk moest gedragen en geen concubine of verdachte vrouw 
in of buitenshuis mocht hebben.49) In zijn codicil van 1491.04.20 had Engel-
bert als een wijze oude man dit nader gepreciseerd door als zijn bedoeling uit 
te spreken, dat de cantor zijn zuster of nicht als huishoudster zou hebben.50) 
Blijkens zijn (en ook onze historische) ervaring was dat in die tijd de enig veilige 
garantie voor de onderhouding van het celibaat. 

De taak van de cantor 
Aan de getijden, die door het kapittel gebeden werden in de kerk, en aan de 
dagelijkse hoogmis moesten in principe alle in Oirschot wonende geestelijken 
deelnemen. Dit waren dagelijks meerdere uren durende plechtigheden. De can-
tor had daarbij de leiding van de zang der geestelijkheid en diende zelf de moei-
lijkste passages voor zijn rekening te nemen. 
In de stichtingsakte wordt bepaald, dat op alle grotere feesten - en dat waren 
er in die tijd heel wat - de cantor geassisteerd door de rector van het altaar van 
het H.Kruis en de rector van de Latijnse school speciaal het zingen van de anti-
fonen en het intoneren van de psalmen moest verzorgen in de eerste vespers, 
de metten (en lauden), de hoogmis en de tweede vespers. 
Naast de leiding van de zang had hij ook de taak om wekelijks twee Missen op 
te dragen, een op zondag en een bij voorkeur op woensdag, de ene week zo mo-
gelijk ter ere van O.L.Vrouw en de andere week voor de zielerust van de stichter 
en diens familie.49) 

De inkomstenbronnen van de cantorij 

Aan het einde van de stichtingsakte worden kort de door Engelbert van den Spijc-
ker ter beschikking gestelde inkomstenbronnen van de cantorij opgesomd. Zij 
bestaan uit onroerende goederen, jaarpachten en -renten.51) 
Als eerste wordt genoemd het belangrijkste bezit, de hoeve Mensfort onder Woen-
sel, die door Engelbert gekocht was en waarbij hij later nog gronden had bijge-
kocht om ze aan deze boerderij toe te voegen. De grootte van deze boerderij 
wordt niet opgegeven en kan slechts gegist worden uit het feit, dat deze hoeve 
tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk in beslag genomen werd en ver-
kocht als een boerderij van 21 ha, voor Meierijse begrippen een groot bedrijf, 
dat aan pacht een behoorlijk inkomen kon opleveren.52) 
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Ook van de andere onroerende percelen wordt slechts in enkele gevallen de grootte 
opgegeven. Het waren de volgende: anderhalve bunder ( = 2 ha.) beemd in Best 
gekocht van Henrick Aerts, een akker van zes en een half lopense 'dat Laer' 
in Best ook gekocht van Henrick Aerts, enkele aaneengelegen erven onder He-
del (Oirschot) in pacht bij Aert zoon van heer Jordaan van Geldrop, de Acker-
mansbeempt onder Verrenbest en een beemd van elf lopense 'den 
Doernkensacker' in Oirschot aan de Lerpt bij het huis van Elisabeth Harnisme-
kers. De Ackermansbeempt onder Verrenbest komt het meest in aanmerking als 
het perceel dat later 'De Kantersche Velden' wordt genoemd, zoals beschreven 
door R. Rosier in het vorige nummer van Campinia.53) 
Blijkens dezelfde publicatie waren er later nog heel wat meer gronden in bezit 
van de cantorij dan de hier genoemde, hetgeen in overeenstemming is met de 
eindopmerking in de stichtingsakte, waarin wordt gememoreerd, dat Beertram 
van den Spijcker voor de cantorij nog beschikte over meerdere speciën en vor-
deringen, die hij in 'bona hereditaria"erfelijke goederen' zou beleggen. 
Naast de onroerende goederen kreeg de cantorij nog de volgende jaarpachten: 
1 mud rogge verschuldigd door Laurens Thomassen te Eindhoven, 1 mud rogge 
verschuldigd door Jan Cretsers te Eindhoven, 2 mud en 2 lopen rogge verschul-
digd door Gielis Lucassen te Mensfort, 7 lopen rogge verschuldigd uit goederen 
van Willem van Audenhoven onder Best en Liempde, 11 lopen rogge verschul-
digd door Jan Mey kuiper te Verrenbest, 3 mud en 7 lopen rogge verschuldigd 
door Goessen Thomassen te Best en 1 mud rogge verschuldigd door Gerard van 
der Hoeven te Best, tesamen 10 mud en 3 lopen rogge, en bovendien nog een 
jaarrente van 2 Rijnsgulden verschuldigd door Peter Deurkens te Eindhoven. 
Alles tesamen had de cantorij voor Oirschotse begrippen een behoorlijk inkomen. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de oprichting van de Oirschotse cantorij 
een specimen was van de zorg die de mensen van de vijftiende eeuw hadden voor 
een stijlvolle uitoefening van de eredienst, die door een relatief groot aantal geeste-
lijken namens de christelijke gemeenschap aan God werd gebracht. Zoals in ve-
le dergelijke stichtingen probeerden de stichters garanties in te bouwen voor een 
goede naleving van hun opzet en tegen cumulatie van beneficies en overtreding 
van de celibaatsplicht. Tegelijkertijd heeft Engelbert van den Spijcker met ge-
duld en diplomatiek overleg getracht om voor Best te bereiken, dat daar ter plaatse 
zo ruim mogelijke kerkelijke service zou worden geboden. 

NOTEN 

1. A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek , Sint-
Oedenrode en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 215-227. 

2. Frenken, Documenten, blz. 176 en 218 e.v. onderscheidt slechts twee codicillen. Hier-
op zal ter plaatse worden ingegaan. 
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3. Oirschots schepenprotocol van 1508 A, fol. XIII; 1509 A, fol. XXXVIII
vo  

4. Zie de titelbladzijden van de schepenprotocollen der betreffende jaren. 
5. Oirschots schepenprotocol van 1477, fol. 3; 1482, fol. 13. 
6. Oirschots schepenprotocol van 1485, fol. 21. 
7. Oirschots schepenprotocol van 1512 A, fol. VVO; 1513 B, fol. IVv°. 
8. Frenken, Documenten, blz. 216: 'Acta fuerunt in scalgiata domus residentie preli-

bati domini Wihelmi Arnoldi decani 
9. Dr. J.W.M. Peijnenburg, 'De cantorij van Oirschot', in De comme geopend, Eind-

hoven 1983, blz. 61-70. 
10. Frenken, Documenten, blz. 218: 'Noluit tamen idem testator eosdem suos executo-

res ad ulteriora exsolvenda arctari preterquam de rebus et bonis ac debitis et creditis 
suis predictis ad ipsos contigerit pervenire'. 

I 1 .  Frenken, Documenten, blz. 217: ' atque etiam illa quae debitis suis et legatis so- 
lutis superesse contigerit, honesto viro Beertkino, filio fratris ipsius testatoris, quo-
rum dispositionem et distributionem eidem dumtaxat presentium tenore commisit 
atque committit, tradent 

12. Frenken, Documenten, blz. 217: '... eorum fidei commisit et plenariam dedit aucto-
ritatem ut de bonis et rebus ac debitis et creditis universis ipsius testatoris post obi-
tum suum relinquendis etiam in quibuscunque locis consistentibus diocesi tamen 
Leodiensi dumtaxat excepta ... se intromittant 

13. Frenken, Documenten, blz. 217: '... diocesi tamen Leodiensi dumtaxat excepta, ubi 
de nonnulis bonis disponendi plenariam sibi reservavit et presentium tenore reservat 
potestatem 

14. Frenken, Documenten, blz. 217: 'Item voluit idem testator, quod si ipsum imposte-
rum ... per scripturam manus sue proprie etiam nulla sollempnitate iuris adhibita 
et absque testibus aut coram notario vel presbytero et testibus vel coram duobus 
testibus quitquam specialiter disponere contingat quod talismodi dispositio 
et ordinatio perinde valeant acsi in presenti instrumento inserte forent 

15. Frenken, Documenten, blz. 216: '... ego notarius instrumentum publicum ... ad 
manus meas recepi, aperui ibidemque contenta inibi necnon in tribus aliis papiri fo-
'lis eidem littere clause sive instrumento inclusis ipsis legi, publicavi et exposui'. 

16. Frenken, Documenten, blz. 218: '... ex quo decrepitus sum et senio confractus, pro-
positum meum fundandi in ecclesia matrici Sancti Petri in Oirschot unum officium 
ad instar cantorie in Beeck iure patronatus efficere non valeo.' 

17. 'Ergo hoc perficiendum, exequendum et ad effectum deducendum committo Beert-
kino prefato nepoti meo 

18. 'Ego, Engelbertus Spijcker iuxta potestatem michi in testamento meo reserva- 
tam de bonis meis in Oirschot, Meyensvoert ac aliunde in diocesi Leodiensi relin-
quendis et disponendis eligo executorem meum Beertkinum filium fratris mei Johannis 
ad exequendum testamentum seu uitimam istam voluntatem meam prout sequitur.' 

19. Frenken, Documenten, blz. 219: '... inquantum executores cum decano et capitulo 
ibi concordare poterint sub forma eisdem oblata et per meipsum proposita, videli-
cet quod ipsi redditus capelle et fraternitatis Sancti Odulphi incorporarentur et uni-
rentur decanatui ...' De exacte inhoud van het voorstel zullen we later bespreken. 

20. Frenken, Documenten, blz. 221: 'Scriptum per me Johannem Waelwijck, notari- 
um, altera Servatii anno nonagesimo secundo. Ego, Engelbertus Spijcker, hanc 
clausulam ... ex ore meo conscribi feci ... In fidem et testimonium premissorum: 
Engelbertus Spijcker manu propria.' 
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21. Frenken, Documenten, blz. 176; Peijnenburg, Cantorij, blz. 62. 
22. Frenken, Documenten, blz. 221: '... istam clausulam immutavi ex ore et de manda-

to domini mei decima nona die mensis maii presente Godefrido, nepote domini mei, 
anno nonagesimo secundo.' 

23. 'Et quia impotens existens in corpore, licet corde robustus, sic istas clausulas sub-
signavi signo meo parvo notariatus.' 

24. 'Item volo, quod Johannes, minister meus, novis vestibus usque ad camisiam vesti-
atur, quia fideliter michi ministravit. Similiter neptem meam Agnetam, neptem so-
roris mee, vestiatur absque pecuniis sibi legatis. (foutieve constructie) Sic signatum 
et subscriptum: Johannes Duynordre.' 

25. Frenken, Documenten, blz. 176; Peijnenburg, Cantorij, blz. 62. 
26. Frenken, Documenten, blz. 226. De akte formuleert de oprichting aldus: 'Nos igi- 

tur, decanus et capitulum huiusmodi cantoriam, sicut prefertur, de nostris con- 
sensu et voluntate in pretacta nostra ecclesia fundatam, erectam et dotatam, in 
perpetuum ecclesiasticum officium ereximus et erigimus per presentes.' 

27. De beschrijving van de historische context is goeddeels gebaseerd op mijn publicatie 
'Een parochie in wording: Best 1437 - 1553', in De comme geopend, blz. 34-59. De 
beginperiode zullen we kort samenvatten. Voor uitgebreider informatie daaromtrent 
zij naar het genoemde artikel verwezen. 

28. R.A.N.B., A.K.O., 1 166, nr. 14. Frenken, Documenten, blz. 234-237. 
29. Samengevat in 13 punten: Lijten, Een parochie, blz. 37. 
30. Lijten, Een parochie, blz. 39 voor uitgebreide argumentatie. 
31. Oirschots schepenprotocol van 1471, fol. 5"°. 
32. Frenken, Documenten, blz. 255-258. J. Lijten, 'De Oirschotse kapittelstatuten tot 

1500', in Campinia jrg. 17 (1987), blz. 5-30, m.n. blz. 16 e.v. en 21 e.v. 
33. Frenken, Documenten, blz. 258; Lijten, Kapittelstatuten, blz. 23. 
34. Frenken, Documenten, blz. 218. Zie de tekst in noot 16. 
35. Frenken, Documenten, blz. 219: 'Etiam placet michi, inquantum executores cum 

decano et capitulo ibidem concordare poterint sub forma eisdem oblata et per meip-
sum proposita, videlicet quod ipsi redditus capelle et fraternitatis Sancti Odulphi 
incorporarentur et unirentur decanatui auctoritate apostolica vel ordinaria expensis 
vicinorum de Best et Aerle et quod decanus tunc teneret duos (er staat foutief: do-
minos) capellanos amovibiles, qui equaliter participarent et unus moraretur in Oer-
schot et alius in Best en quod illi de Aerle et Best tunc haberent omnia sacramenta 
ecclesiastica demptis baptismo et sepultura.' 

36. Oirschots schepenprotocol van 1495, fol. XXXv°. 
37. R.A.N.B., A.K.O., 1 166, nr. 25. Frenken, Documenten, blz. 183. 
38. Lijten, Een parochie, blz. 41. 
39. Deze overval is enkel bekend uit de akte van dagvaarding, bewaard in R.A.N.B., 

Archief der Heusdense Cisterciënserkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 
47, gepubliceerd in Campinia jrg. 11 (1981), blz. 33-42, met vertaling. Dat zij voor 
de hulprechtbank in Diest werden gedaagd, hangt samen met het Brabantse privi-
lege 'de non evocando', dat inhield, dat een onderdaan van Brabant niet voor een 
rechtbank buiten Brabant gedaagd kon worden. Daarom had de bisschop van Luik 
een hulprechtbank (op dat moment) in Diest binnen het hertogdom Brabant. 

40. R.A.N.B., A.K.O., I 166, nr. 29. Frenken, Documenten, blz. 183. 
41. Zie de tekst hiervan in noot 26. 
42. Frenken, Documenten, blz. 222: '... iuxta formam et tenorem cantorie pridem in 

17 

ecclesia de Beecke per quondam venerabilem virum dominum et magistrum Gisber-
tum Back fundate et dotate 

43. Peijnenburg, De cantorij, blz. 63. 
44. Frenken, Documenten, blz. 230, 237, 242 en 245, in welk laatste geval de term 'be-
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II. EEN BLAUWTJE LOPEN IN OERLE IN 1694 

door J. Stalpers 

Peter Jan Wouters Heeren uit Oerle dong naar de hand van Elysabeth Peter Hen-
sen. Zij voelde wel voor hem, maar toen ze al trouwbeloften gemaakt hadden wilde 
Elysabeth van hem af. Wat de beide geliefden scheidde is onbekend. De akten in 
RA Oerle 293 f 332-334 van 11.2.1695 geven daarover geen uitsluitsel. Wel tonen 
ze aan dat zo'n verbreking van een verloving niet zonder slag of stoot ging. 
Peter heeft zijn vriend Cornelis Hendrick Sledden uit Veldhoven gevraagd voor sche-
penen van Oerle te willen getuigen dat hij het niet is die de verloving verbroken heeft. 
Hij verklaart dat een aantal mensen onder wie Peter Heeren en Elysabeth bij hem 
thuis op 28 november 1694, de zondag voor St. Andries, hebben zitten drinken. Daar-
na vraagt Elysabeth hem of hij even van de kamer wil gaan omdat zij iets tegen Pe-
ter moet zeggen. Even later komt Elysabeth weer uit de kamer en verlaat het huis. 
Cornelis gaat dan naar Peter en vindt op de grond een opgevouwen papiertje, dat 
na opening een gouden trouwring blijkt te bevatten. Daarin staan gegraveerd de let-
ters E.P.H. wat blijkbaar staat voor Elysabeth Peter Heeren. Hij wil die ring aan 
Peter geven, maar die zegt: "Ten is mijnen ring niet meer, geef hem aan Elysabeth". 
Als Cornelis daags daarna Elysabeth de ring weer wil geven wijst zij die af en zegt 
dat Peter Heeren die ring in haar boezem had gestopt en dat zij Cornelis daarom 
had gevraagd even van de kamer te gaan. Maar, zo getuigt Cornelis, hij weet zeker 
dat Peter Jan Heeren "sijn handen noyt so langh hij op de camer was bij, aen oft 
omtrent Lysbeths boesem en heeft gehat". 
Ook Peter Heeren getuigt. Hij verklaart verloofd te zijn met Elysabeth en daarom 
een trouwring te hebben gegeven, die zij heeft geaccepteerd. Hij van zijn kant heeft 
van haar gekregen een "ongestempelden 28 penn." Hij veronderstelt dat zij door 
slechte raad van gedachte veranderd is en met een ander wil gaan trouwen. Hij ver-
zoekt de secretaris Ericus Duytz om de eventuele proclamatie van zo'n huwelijk van 
Elysabeth met iemand anders op te houden tot de zaak van zijn ondertrouw geheel 
is afgewerkt. Hij stelt de trouwring en de "28 penn." in handen van E. Duytz. 
Peter Heeren komt deze gebeurtenis vrij snel te boven. Hij gaat naar Eindhoven en 
trouwt daar voor dominee en pastoor op 2.12.1696 Jacoba Somerdijckx, gedoopt 
11.11.1679 te Eindhoven, dochter van Jacob Somerdijcks en Anna Gijsberts. Zij 
is een zuster van Maria Somerdijckx, die een half jaar eerder te Eindhoven met zijn 
broer Jan Baptist Heeren is getrouwd. Peter en Jacoba krijgen tussen 1698 en 1707 
zeven kinderen. Het gezin woont in 1697 op de Demer, in 1705 in het huis het Mo-
rinneke aan de Rechte-straat en in 1722 koopt hij een huis aan de markt. Peter over-
lijdt september 1723 te Eindhoven. Zijn kinderen erven van hun grootmoeder het 
huis de Lakay aan het Bagijnhof. 
Blijven de vragen: heeft Peter een huwelijk willen forceren of is Elysabeth inder-
daad van gevoelen veranderd? En wat betekent "ongestempelden 28 penn"?, een 
gezegelde brief, waarop het huwelijk moet worden betekend?, een soort symbool 
van huwelijksbelofte van de zijde van Elysabeth? En wat is gebeurd met Elysabeth 
Peter Hensen. In Veldhoven is geen huwelijk van haar te vinden. 

III.  ARCHEOLOGISCHE VERKENNING NAAR DE 
PAROCHIEKERK VAN ZONDERWIJK(-VELDHOVEN) 

door Jacq. F.C.M. Bijnen 

INLEIDING 

In het tijdsbestek van 26 oktober - 10 november 1992 is de hervormde begraaf-
plaats op het terrein van 'De Oude Kerkhof', gelegen in de wijk d'Ekker te Veld-
hoven, geruimd (zie afbeeldingen 1 en 2). Het betrof het perceel dat eigendom 
was van de Hervormde Gemeente Veldhoven. Deze dodenakker maakte deel uit 
van het parkje, dat wordt begrensd door de wegen Schotelmansstraat - Oude 
Kerkhof - Ceciliastraat. In 1978, toen de burgerlijke gemeente van Veldhoven 
de algemene begraafplaats 'De Hoge Boght' in gebruik nam, besloot de kerke-
raad het begraven op 'De Oude Kerkhof' te beëindigen. Een uitzondering maakte 
zij nog voor de overledenen van wie de echtgeno(o)t(e) daar reeds begraven was. 
De laatste bijzetting vond plaats in december 1985. Nadien kwam de kerkeraad 
met het gemeentebestuur overeen deze begraafplaats definitief te sluiten en het 
perceel over te dragen aan de gemeente Veldhoven. 

Afbeelding 1. Ligging van de begraafplaats 'De Oude Kerkhof'. In de jaren '50 is dit 
perceel geheel ingesloten door woningbouw van de nieuwe wijk d'Ekker. 
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Wegens de te verwachten hoge kosten voor het onderhoud van de in onbruik 
gestelde begraafplaats en ter voorkoming van vernielingen, kwamen beide par-
tijen overeen de stoffelijke resten over te brengen naar de algemene begraaf-
plaats. Daarna zal door de gemeente het perceel worden opgenomen in het 
openbaar parkje. 

Bekend was dat op het hiervoor bedoelde terrein, eertijds, tot in de eerste helft 
van de vorige eeuw, een kerkgebouw stond. Verder was er tot 1904, op een (an-
der) deel van dit terrein, een R.K. kerkhof en gedurende een groot aantal jaren 
ook nog een algemene begraafplaats. Omdat tijdens de uit te voeren grondwerk-
zaamheden bij het ruimen van de graven op het protestantse deel van dit terrein 
bodemsporen zouden kunnen worden aangesneden van het voormalige kerkge-
bouw, verzocht de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven aan het gemeente-
bestuur om tijdens die werkzaamheden aanwezig te mogen zijn voor het doen 
van waarnemingen naar mogelijk aan te treffen bouwsporen. Op dit verzoek 
is door het gemeentebestuur positief gereageerd. 

Een en ander leverde een aantal waarnemingen op, die, aangevuld met nadien 
aangesneden bouwresten in het andere deel van het terrein, het mogelijk maak-
ten, dat -globaal- het grondplan van de oude kerk kon worden gereconstrueerd. 

In het hiernavolgende beschrijven we het resultaat van deze archeologische waar-
nemingen. Vooraf geven we, in kort bestek, een beschrijving van de opgespoor-
de (bouw)historische bijzonderheden met betrekking tot dit kerkgebouw. Het 
geheel sluiten we af met een aantal conclusies en een aanbeveling. 

(BOUW)HISTORISCHE GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET 
KERKGEBOUW 

1240-1290 Kerk van Zonderwijk in handen van Postel 
De oudste bekende specifieke documentatie betreffende de kerk van Zonderwijk 
(-Veldhoven) vinden we in het archief van de abdij van Postel, dat tot 1621 een 
priorij was van de moederabdij Floreffe (België). In december 1240 betuigde het 
kapittel van Oirschot zijn instemming met de overdracht door Godefridus van 
Zonderwijk van de grond, die hij van het kapittel in erfpacht had, aan het klooster 
van Postel.!) 

In het tijdsbestek tussen november 1245 en oktober 1281 kocht Postel delen van 
de inkomsten (de tienden) van de Zonderwijkse kerk.2) In 1290 vindt de over-
dracht aan Floreffe(Postel) plaats van het patronaatsrecht ( = recht van voor-
dracht ter benoeming van de pastoor).3) 

1540: Brand in de kerk 
Het oudste bericht dat ons iets vertelt over de bouwhistorie van de kerk die eens 
stond op het terrein dat wij nu 'De Oude Kerkhof' noemen, gaat terug tot 1540. 
Dat jaar, in de nacht van 8 januari, brak er brand uit in de kerk. Hierbij gingen 
documenten en kostbaarheden, geborgen in een kist in de kerk, verloren.4) Om 
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Afbeelding 2. Op de oudste betrouwbare kaart, van J. Kuijper (1866), gebaseerd op de 
eerste kadastrale kaarten, is te zien, dat de kerk van Zonderwijk, op de kaart aangeduid 
met 'kerkhof', niet in geconcentreerde bebouwing lag maar aan een kruispunt van ver-
bindingswegen. 

de kosten van herstel te kunnen betalen zal het dorpsbestuur een financiële bij-
drage hebben gegeven, waarvoor het een lening is aangegaan. Want in 1571 
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bestond er nog een jaarlijkse last op de ingezetenen vanwege 'gewonnen' geld 
... doen die kerk van Sonderwijck verbrand was.5 ) 

1648: Het kerkgebouw in handen van de gereformeerden 
Na de Vrede van Munster (1648) bepaalden de Staten-Generaal dat de kerkge-
bouwen van de rooms-katholieken gesloten moesten worden. Overtreding hier-
van zou een boete van duizend gulden kosten. De sleutels van de kerken en torens 
moest men zonder protest overhandigen aan de kosters van de gereformeerde 
religie. Het gebouw, staande in de akkers van Zonderwijk, kwam ter beschik-
king van de gereformeerde gemeente van Veldhoven(-dorp). Omdat het aantal 
geloofsgenoten van deze gemeente slechts gering was, werden de gereformeer-
den van Veldhoven gecombineerd met hun geloofsgenoten van Blaarthem-Gestel. 
De combinatie Veldhoven-Blaarthem-Gestel ging bij toerbeurt zijn diensten hou-
den in het kerkgebouw van Veldhoven en in dat te Blaarthem. Deze situatie bleef 
tot in 1798. 

De katholieken van de Caecilia-parochie van Veldhoven mochten na 1672 on-
opvallend een gebedshuis bezitten, een zogenaamde schuurkerk. Deze kwam te 
staan in het centrum van de bewoning, in de volksmond de 'Straat', ter hoogte 
van het tegenwoordige hotel-café d'Auw Loop, in de hoek Kromstraat-Dorp-
straat. 

1798: Het kerkgebouw weer in handen van de katholieken 
In 1798 kwam er door een nieuwe staatsregeling verandering in het gebruik van 
de kerken. Eén van de artikelen uit deze staatsregeling schreef onder andere voor, 
dat alle kerkgebouwen van de voormaals heersende kerk moesten worden over-
gelaten aan de beschikking van het plaatselijk bestuur, dat dan door het volgen 
van een voorgeschreven procedure de juridische eigenaar van het kerkgebouw 
kon aanwijzen. In de praktijk betekende dit, dat de geloofsgroep met het groot-
ste aantal leden het recht van 'naasting' ( = inbezitneming) van de kerk had, on-
der uitkering van een evenredige vergoeding aan de minderheid. De torens zouden 
echter eigendom blijven van de burgerlijke gemeente. Deze torens, met de erin 
hangende klokken, dienden een algemeen belang. De klokken moesten de inwo-
ners in kennis stellen van bijzondere gebeurtenissen zoals plechtigheden, feesten, 
alarm, brand, naderend onheil en rampen. 

In onze streken kwamen de hiervoor in aanmerking komende kerken, doordat 
de gereformeerden meestal veruit in de minderheid waren, weer in handen van 
de katholieken. 

Toepassing van deze regeling verliep in Veldhoven in goed overleg tussen de bei-
de kerkgenootschappen. Op 16 oktober 1798 stelde de presidentschepen van Veld-
hoven, Jan Somers, diaken Wouter Holleman in kennis van het voornemen van 
de katholieken van Veldhoven de kerk ingevolgde de nieuwe regeling te naasten. 
Voorgesteld was in commissieoverleg tussen beide kerkgenootschappen te onder-
zoeken of een schikking of accoord zou kunnen worden getroffen. De kerkeraad 
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bleek niet ongenegen daaraan te voldoen en machtigde diaken Holleman om in 
het overleg een aantal wensen in te brengen. Hij stelde voor de grote kamer van 
de pastorie waarin de predikant woonde, te bestemmen voor de erediensten van 
de gereformeerden en hiervoor de benodigde stoelen en banken uit de kerk be-
schikbaar te stellen. Tevens stelde hij voor, dat de katholieken de vloer in de 
kerk wel zouden mogen ophogen, maar dat zij de graven die in de kerk lagen, 
niet zouden roeren. Alle door hem ingebrachte punten zijn in het contract van 
toewijzing van het kerkgebouw opgenomen. Op 3 november 1798 tekenden de 
partijen de overeenkomst. 
De katholieke parochie van Veldhoven, die nu weer eigenaar was van het kerk-
gebouw, ging er echter geen gebruik meer van maken. De kerk was in een te 
vervallen toestand. Daarbij kwam nog dat de Franse troepen in 1794 grote ver-
nielingen aan het gebouw hadden aangericht. Bovendien was het kerkgebouw, 
door zijn ligging in de akkers, ver buiten de bewoning komen te liggen doordat 
deze zich in de voorbije 150 jaar sterk had ontwikkeld rond de Kromstraat en 
de Broek (de tegenwoordige Dorpstraat). Ook hadden de katholieken daar hun 
(schuur)kerk gebouwd, zodat het opnieuw betrekken van de kerk in de akkers 
alleen maar ongemak met zich mee zou brengen. 

1815: De afbraak van het schip en het koor 
Het dorpsbestuur van Veldhoven schreef op 25 mei 1809 in antwoord op een 
vraag naar de toestand van kerkgebouwen aan de Landdrost van Brabant onder 
andere: dat de kerk van Veldhoven onbruikbaar en bijna irreparabel was.6) Uit 
een later (in 1829) ingediend rekest blijkt, dat de afbraak van de kerk noodzake-
lijk en zijdelings bevolen was, omdat het gebouw: zodanig ontzet en bouwvallig 
(was), dat ook de ruimste maat van reparatiën daar aan ten koste gelegd des-
zelfs instorting niet zoude hebben kunnen weerhouden. Op 12 december 1814 
kreeg het parochiebestuur authorisatie van het gouvernement van de provincie 
Noord-Brabant de kerk af te breken onder verplichting in de opening tussen kerk 
en toren een sterke muur te doen maken.7) Het een en ander is in 1815 uitge-
voerd. Het afbraakmateriaal van de bouwvallige kerk, leien, steen, ijzer, hout-
werk etc., bracht circa f 1300,- op. Van dat geld werd een rieten dak gelegd 
op de schuurkerk aan de Kromstraat, kocht men voor in het torentje van deze 
kerk een nieuw luidklokje van 147 oude ponden en werd het gebouw van binnen 
en van buiten geverfd en gewit.8) 

1834: Afbraak toren 
De bouwkundige staat van de toren, die eenzaam achterbleef temidden van de 
akkers, moest nodig worden verbeterd. Het gemeentebestuur reserveerde hier-
voor gelden op haar jaarlijkse begroting, maar schoof de uitvoering van de werk-
zaamheden voor zich uit. In 1821 verzocht en verkreeg het authorisatie om de 
reparaties aan de toren uit te stellen.9) 

Op 17 februari 1834 sloten het gemeentebestuur van Veldhoven-Meerveldhoven 
en het kerkbestuur van de Caecilia-parochie te Veldhoven een akkoord, waarin 
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zij onder meer overeen kwamen, dat het gemeentebestuur aan het kerkbestuur 
de toren met één van de twee daarin hangende klokken (de kleinste) voor f 150,-
afstond, onder bepaling dat de toren op kosten van het kerkbestuur zou worden 
afgebroken en dat de vrijkomende materialen ten goede zouden komen aan de 
nieuw te bouwen kerk.10) (De andere klok is toen door het gemeentebestuur voor 
f 754,85 verkocht aan de St. Jan van Den Bosch. Zij zou later bij het luiden 
gebarsten zijn.) Het kerkbestuur zou het afbraakmateriaal ten spoedigste moe-
ten wegvoeren, het kerkhof behoorlijk effen maken en er voor zorgen dat de 
graven ongeschonden bleven. In het akkoord was ook nog geregeld, dat het kerk-
bestuur de nieuw te bouwen kerk zou voorzien van een toren met daarin twee 
luidklokken, en, dat het gemeentebestuur het recht verkreeg in zaken van alge-
meen belang gebruik te maken van de klokken. Voorts regelde de hervormde 
gemeente met het gemeentebestuur contractueel dat zij bij begraven van haar 
doden de klokken in de toren van de katholieke kerk mocht luiden.") 

In april 1834 begon men met de afbraak van de toren. Deze afbraak was voor 
f 130,- aangenomen door Martinus Kluitmans uit Eindhoven. Hij werd bij de 
afbraak geholpen door vele gratis arbeidskrachten. Van de afbraak van deze to-
ren verdwenen 1500 vrachten steenpuin en 65.000 stenen in de fundering van 
de in het dorp nieuw te bouwen kerk (de voorganger van de huidige Caecilia-kerk). 

In een brief, van 31 mei 1971 uit Den Haag aan de toenmalige streekarchivaris 
W. Klaasen, beschrijft drs. H. Moeskops, oud-Veldhovenaar, enkele aan hem 
mondeling overgeleverde gebeurtenissen, die zich tijdens de afbraak afspeelden.12) 
We citeren hieruit: In de voet van de toren werden de stenen geleidelijk wegge-
hakt en door houten balken vervangen. De bedoeling was om dit hout in brand 
te steken en aldus de toren te laten instorten. Deze operatie is echter niet volgens 
plan verlopen. Toen de werkzaamheden zover waren gevorderd dat de toren ge-
heel of nagenoeg geheel door hout werd geschraagd en derhalve het ogenblik 
van het in brand steken van het hout was aangebroken stortte de toren voortij-
dig in. Dit gebeurde echter gelukkig tijdens de schafttijd, zodat er geen slacht-
offers vielen. Pastoor Gerardus Verhoeven was hierbij met zijn onafscheidelijke 
hond aanwezig. Toen de toren instortte, zou hij - niet terstond zijn hond ziende 
- hebben uitgeroepen: "Waar is mijn hondje?" 
Het transport van de stenen van de afgebroken toren naar de kom van het dorp 
geschiedde doordat de bewoners van Veldhoven een keten vormden van de ou-
de kerkhof naar het dorp en aldus de stenen van hand tot hand doorgaven. 

Van de oude toren verhuisden mee naar de nieuwe kerk een klok van ruim 300 
kg (zie afbeelding 3), het kruis op de toren en wat hout en leien. (De tweede 
klok die in de nieuwe toren kwam te hangen was afkomstig uit de schuurkerk.) 
De verdere afbraak werd verkocht voor f 964,25.13) 

KADASTRALE GEGEVENS 

Het perceel waar eertijds deze kerk stond, staat aangegeven op het minuutplan  
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van het kadaster uit 1832. De feitelijke metingen voor Veldhoven zijn door de 
landmeter van het kadaster in 1826 uitgevoerd. Zeer uitzonderlijk en als bij toe-
val zijn van deze werkzaamheden nog een aantal schetsen met maten (kladschetsen 
in het veld gemaakt) in het archief van het kadaster aanwezig.15) Hierop staan, 
hoewel moeilijk te ontcijferen, de maten van het kerkterrein en van de er toen 
nog staande toren ingeschreven. 

Van deze schetsen vervaardigde de landmeter op zijn kantoor op schaal de eerste 
officiële minuutplans, waar alle perceelsgrenzen, gebouwen en wegen op staan 
getekend (zie afbeelding 4). Gelijktijdig met het vervaardigen van deze kadastrale 
kaarten werd ook in een afzonderlijk register de aard en soort van gebruik van 
de grond, de oppervlakte en de eigenaar genoteerd. Ook kregen alle percelen 
een nummer. Bij overdrachten van de grond aan een nieuwe eigenaar bleef het 
kadastraal nummer ongewijzigd, dit nummer werd veranderd als de afmetingen 
van het perceel wijzigden. 

Bij overdrachten van de grond in de tijd van vóibr het kadaster gaf men elk per-
ceel meestal aan met een naam (toponiem). Deze toponiemen koos men vaak 
naar aanleiding van de vorm van het perceel, de grondkwaliteit, het gebruik of 
de naam van een vroegere eigenaar. Op de minuutkaart van het kadaster heb-
ben we de veldnamen die konden worden opgespoord en die in relatie staan tot 
het kerkperceel met het jaar van de eerste vermelding genoteerd16) (zie afbeel-
ding 4). 

Afbeelding 3. In 1801 werd een oude klok 
uit de toren gehaald en vergoten tot een 
nieuwe met een gewicht van 340 kg en een 
diameter van 82 cm. Dit werk, inclusief 
het weer terughangen in de toren, was uit-
gevoerd door Henricus Petit uit Aarle-
Rixtel, tegen betaling van 336 gulden. 14 ) 
Tijdens de tweede wereldoorlog heeft 
men deze klok, die in de toren van de 
Caecilia-kerk hing, verstopt, waardoor 
omsmelting door de Duitse bezetter kon 
worden voorkomen. 
Vanwege een scheur verloor de klok eind 
1991 haar functie. 
Als gedenkteken aan de oorlog 1940-1945 
kreeg de klok op 2 mei 1992 een ereplaats 
in een speciaal hiervoor gebouwde klok-
kestoel, die staat aan de Kleine Dreef 
tegenover de Klokdijk. De tekst op de 
klokwand luidt: DOOR MIJN GELUYD 
MAAK IK BEKENT DEN GODSDIENST 
EN HET LEEVENSEYNT. (Foto: Johan 
Baselmans, Veldhoven. April 1992.) 
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Afbeelding 4. Kadastrale situatie uit 1832, naar het minuutplan van het kadaster. Frag-
ment van: Gemeente Veldhoven, sectie A, schaal: 1:2500. De op deze fragmentkaart aan-
gegeven, m.u.v. het kerkhof, waren alle in gebruik als bouwland. 

BEGRAAFPLAATS 'DE OUDE KERKHOF' 

De geschiedenis van het kerkterrein is nauw verbonden met de begravingen die 
er plaats vonden. Van oudsher werden de doden begraven op het kerkhof gren-
zend aan het plaatselijk kerkgebouw. De voornaamste ingezetenen kochten veelal 
een laatste rustplaats in de kerk. De 'kerkrechten' voor begraven onder de kerk-
vloer waren aanzienlijk hoger dan voor een graf op het kerkhof. Waarschijnlijk 
zijn in de kerk van Veldhoven in de periode 1648-1798 zowel beter gesitueerden 
katholieken als gereformeerden begraven. 

Toen in 1798 dit kerkgebouw naar de katholieken terugging, legde het dorps-
bestuur contractueel vast, dat voortaan niet meer in deze kerk zou worden be-
graven. Het kerkhof bleef in gezamenlijk bezit van de beide kerkgenootschappen 
en wel ieder voor de helft en onverdeeld. In onderling overleg begroeven de bei-
de geloofsgemeenschappen hun doden gescheiden. 

INHOUDSOPGAVE 
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1993 
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Archiefoverzicht Streekarchief regio Eindhoven, rayondepot Oirschot 85-104 

Bijnen, Jacq. 
— Archeologische verkenning naar de plaats waar de standerdmolen 

van Oerle voor 1462 stond 22- 31 
— De luidklokken in de St. Jan van Oerle 76- 79 
— Buurtschap 'De Hut' 184-189 

Lijten, drs. J.P.J. 
— Het onstaan der schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant 

deel II 4- 21 
deel III 52- 58 
deel IV 116-128 

— Oirschot en de Beerzen 42- 48 
— De verhouding van het Oirschotse kapittel tot de onderhorige parochies 156-170 
— De bestuursorganisatie van Oirschot 180-183 
— Kempische curiosa: 22. Een Oirschotse componist in Rome, 

Christiaen van der Ameyden 32- 33 
23. Milieubewustzijn in 1530 73- 74 
24. Een Oirschotse kanunnik vermoord in 1415 137-138 
25. Wijze regelingen 190-191 

Mijland, Jacq. 
— Het landgoed Kinderbosch; een ontginning op "Boxtel's" gebied 59- 66 
— De Hervormde Gemeente Oirschot ten tijde van predikant J.D. Bloemen (1834-1844) 108-115 

Neggers, A.C.M. 
— Het dorp Tongelre in de zomer van 1702 143-151 

Rosier, R. 
— De Kantersche Velden in Best 171-173 

Run, A. van 
— Zeelst 1832: eigenaren van de percelen in de kom 174-178 

Sande, G.H. van de 
— Kwartierstaat van Gerardus Henricus van de Sande 129-135 

Scholten, C. 
— Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zeventiende tot de twintigste eeuw: 

69. Dirk van Ameydenstraat 8 (Den Haspel) 80- 84 
70. Rijkesluisstraat 20 139-142 
71. Rijkesluisstraat 43 (voorm. synagoge) 192-196 

Teurlincx, H. 
— Genealogie Stans 67- 71 
— Genealogie Somers (aanvulling) 72 

Verweij, drs. M. 
— Enkele spielereijen van Jodocus de Weerdt in het Oirschots archief 

Diversen: 
— Boekaankondigingen/mededelingen: * De standerdmolen van Oerle 

* Literatuuroverzicht Veldhoven 
* rectificatie gen. Stans 
* Rederijkersgilde Sint Katrien 
* Het Thema Tobias  

A 
Aa, A. van der 59 
Aalst 43-45 
Aarle-Rixtel 14,77,161 
Achel, Ghevardus van 138 
Ackerman, Godevaert —, schepen 
van Oirschot 138 

Adriaen, Theunis 145 
Adrianahoeve, Boxtel 62 
Aerts, Hendrick Jan 145 
Aerts, Jenneke Jan 145 
Aerts, Peter 145,149 
Aerts, Theunis 145 
Akker, Josephus van den 62 
Albrecht, aartshertog 34,36-38 
Alphen, Francis van 145 
Alphen, Gerrit van 145 
Alphen, Jan Gerarts 145 
Amerika 143 
Ameyden, Aert van der 32 
Ameyden, Aert (jr.) van der 32 
Ameyden, Christiaen van der 32-33 
Ameyden, Corstiaen van der — , 
kanunnik 32 

Ameyden, Daniel van der —, collecteur 32 
Ameyden, Jan van der — , deken 
van het kapittel in Eindhoven 32 

Ameyden, Margriet van der 32-33 
Ameyden, Peter van der 

( — , alias Peter in den Engel) 32 
Amstel, Godefridus van —, rector 5 
Amsterdam 62,110 
Andel, n.n. van 109 
Andriesken, wed. Jan Reijnders 149 
Andriessen, Hendrick 145 
Anjou, Philippe d' 143 
Anthonissen (Symons), Hilleken 44-45 
Anton van Bourgondië, hertog van 
Brabant 137-138 

Antwerpen 34,39 
Antwerpen, Lieve Vrouwe kerk 32 
Antwerpen, pensionaris van —, 

zie Jodocus de Weerdt 
Arnhem 55 
Ashlone, n.n. 145 
Asten 5,161 
Audenhoven, Godefridus van —, wnd. past. 
van Wintelre 156-159,161-162,165,167 
Azincourt, slag bij 137 

Baest, Anselmus van —, past. van 
Oirschot 137-138 

Bakel 5,161 
Banstraat, Oerle 23-24 
Barneveld 66 
Bartholomeus, (verm. Bartholomeus Hono- 
rius van Eersel), past. van Helmond 10 

Beeckere, Thoonis 146,149 
Beers 5 
Beers, Henricus van 82 
Beers, Jan van 82 
Beers, Adriaen Joorden van 81,82 
Beers, Peeter Adriaens van 82 
Beersveld, gemeijnt 46-47 
Beerzen zie Oost-, West- en Middelbeers 
Beijsens, Arnoldus H. 174 
Beien, Henrick Henrickszoon 15 
België 151 
Bergen op Zoom, markies van 14 
Bergen, Cornelis van —, heer 
van Zevenbergen 17 

Bergeyk 43-45,120 
Bergh, huis ten 56-57 
Berkt (top. Oerle) 22 
Best 42-43,161,163,171-172,181 
Bestsche Heide, top. 172 
Betuwe 115 
Bijnen, Jacq. 116 
Binnenweg, Zeelst 176,178 
Blaarthem 5,43-45,144 
Blaarthemseweg, Zeelst 174,178 
Bladel 43-45,162-163 
Blaerthems, Gijsbert 120 
Blaerthems, Jan 124 
Blanckers, Luijcas Wilbort 139 
Blanckers, Wilbort 139 
Blanken, Christiaan Maurits van 62 
Blanken, Johannes Frederik van 62 
Bless, H.J. — , past. van Oerle 
Blockers, Laurens 146 
Bloemen, Johannes Dirk —, 
predikant in Oirschot 62,109-115 

Bogers, Peter — , schepen van Oerle 79 
Bont, A.C. de —, past. van Oerle 187 
Boogers, Jan 176 
Boom, Mathijs van den 146 
Borghouts, Hendrick 146,151 
Borkel 43 
Bosch-hof, top. Boxtel 63-64 
Bosch, L.J. 66 
Bourbon, Lodewijk van —, bisschop 
van Luik 32,116-117,121,126 

Boussem, boerderij 110 
Boxtel 6,59-66 
Boxtel, Lambert Lamberts van —, 
kleermaker 80 

Boxtel, Lambertus van —, notaris 
in Oirschot 35-39,137 

34- 40 B 
Baar, Josephus Nicolaas Hubertus 
Maria van —, burg. van Oirschot 193 

41 Back, n.n. de —, rentm. van het kwar- 
75 tier van Kempenland en Oisterwijk 79 

136 Bacx, Aleyt — , e.v. Daniel van 
136 der Ameyden 32 
179 Baerschot, Peter Adriaens van 146 



Brabant 108,151 
Brabant, hertog van 42,54 
Brabant, hertog van — , zie Anton van 
Bourgondië, Jan 1, Jan II, Jan III, Karel V 

Braem, Hugo —, kapitteldeken van 
Sint Marie Utrecht 158 

Bressers, Catharina 32 
Bressers, Peter —, priester 32 
Breugel 6 
Breugel, Jan van 146-147 
Broeck, Ten (top. Mierlo) 12 
Broekweg, Zeelst 174 
Bronstijd 28-29 
Brouwer, Bernardus de —, touwslager 192 
Brussel 47 
Brussel, Jan van 176 

C 
Calis, Willem Aerde 148 
Cantorij 171-172 
Carlos II, koning van Spanje 143 
Gasteren 43-45 
Chaam 59 
Churchill, John —, hertog van 
Marlborough 143,145 

Cleyn Tongelre 144 
Colensoen, Wouter 138 
Collschen molen 144 
Coppens, Gerarden Gerart 60 
Coppens, Heylwig Gerart — , e.v. 60 
Henrick Willem Santegodts 

Coppens, Jan Jacob 80 
Cornelis, Peter 147-148 
Corstiaens, Freijs 148 
Corstiaens, Jan 148 
Couls, Arnoldus —, past. van Zonderwijk 118 
Couwenberg, Jan —, pres. schepen 
van Oerle 79 

Crecy 53 
Cromstraet, Lambert in de 125 
Crom, Danel de 138 
Cuijten, Dirck 148 

D 
Damen, A. — , deken 79 
Danen, Jan 125 
Danen, Laureys 125 
Dankers-van de Ven, mevr. 188 
Delis, Jan 146 
Denekamp 62 
Deteker, n.n. —, mr. 112 
Deurne 6,7,161 
Diercx, Frans 124 
Diercx, Jan 118,123 
Diercx, Peter 124 
Diercx, Thomas — , notaris 46 
Diessen, Andries Janszoon van 32 
Diessen, Barbara van 32 

Diest (België) 5 
Diest, Arnold van 5 
Dijck, Evert van 110 
Dijck, Willemijn Peters van 
e.v. Jan Jacob Coppens 80 

Dirckx, Adriaen 146 
Dirckx, Aert 146 
Dirckx, Hendrick 146 
Dirckx, Peter 146 
Dirckx, Rogier 146 
Dirckx, Thijs 146 
Dirk van der Ameydenstraat, Oirschot 80 
Docters, Allegonda — , e.v. 
Lazarus de Wit 193 

Docters, Hartog 192 
Docters, Izaak — , koopman 192-193 
Doesburg 4 
Dommel 144 
Dommelen 43-44 
Donck, Goyaert Stevens van der — , 
priester 73-74 

Dormalen, Willem van —, 
schepen van Oirschot 138 

Dorsingen, top. Boxtel 63 
Doulce Memoire, koor uit Haarlem 33 
Drunen 7 
Duitse Rijk 33 
Duitsland 143 
Duizel 43-45 

E 
Eck, Jacob Cornelis Bernard van 196 
Eckermans, Gerit Goyaertszoon 73 
Eerde 7 
Eerschot 12-13 
Eersel 43-45,184 
Eifelgebergte (Duitsland) 28 
Eijckhoff, Frans van de 146,149 
Eindhoven 7,43-45,57,143-144,150, 

161,184,188 
Eindhoven, deken van het kapittel —, 
zie Jan van der Ameyden 

Eindhoven, kapittel van 17 
Eindhoven, kapittel van Sint Cathrien 32 
Eliassoen, Gerit 118,123,125 
Elkerzee 115 
Ellaer, Godevaert van 138 
Embrechts, Jacob 125 
Engel, huis Den —, Oirschot 32 
Engeland 143 
Engeland, koning van —, zie Willem III 
Engelen, Peter Willem 124 
Engelsbraken, Wouter van den 138 
Erkel, Adriaan van 176,178 
Ermelo 59 
Esch-van Hout, Cl. van 56 
Esch, Jan van — , rentmeester van 
de heer van Oirschot 56  

Etten 
Everaerts, Aert 
Everaertssoen, Embrecht 
Everaertssoen, Everaert Rutger 
Evers, Frans — , koster van Zonderwijk 
Eymberts, Goyaert 
Eynde, Wouter van de 

F 
Filippijnen 143 
Foec, Everardus 157 
Franken, Austrasische 163 
Franken, Petrus Cornelis 
veehandelaar 193 

Frankrijk 151 
Frankrijk, koning van, 

zie ook Lodewijk XIV,144 
Frederik Hendrik 108 
Frenken, A.M. 4,9-10 

G 
Gasthuisstraat, Oirschot 109 
Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant 112-113 

Gelderland 59 
Geldrop 8,143-145 
Geldrop, Jan van — , vorster 138 
Geldrop, Joost Goorts van 146 
Geldrop, Peter Goorts van 146 
Gemert 9 
Gemonde 9 
Georgius van Oostenrijk, bisschop 
van Luik 116,121,126 

Gerwen 143,145 
Gerwen, Franciscus van 114 
Gerwen, n.n. van 114 
Gestel 5,9,44-45,144 
Ghijssens, Henriette 62 
Ghijssens, Pieter —, muntmeester 62 
Ghijssens, Stephanie 62 
Gilze 14 
Goirle 9,16 
Goirle, heer van — ,  zie Karel van Malsen 
Goorts, Gerard — , priester 119 
Goorts, Gerit Jan 146 
Goorts, Lucas 146 
Goorts, Peter 146 
Goossens, Gerard —, secr. van Oirschot 
en griffier van Kempenland 44-45 

Goris, Geertrut 124 
Goyaerts, Wouter 54-55 
Goyardtken — , e.v. Gerit 73 
Goyartszoon Eckermans 
Graaf, Johanna van de —, e.v. 
Wilhelmus H. van Haaren 83 

's-Gravenhage 63,143 
Greef, Jan de 146 
Greef, Mathijs de 146-147 

63,64 
192-193 

9 
147 

192-193 
175 

22,184-185 
62 

147 
125 

H 
Haaren 60 
Haaren, Henrica Johanna van 83 
Haaren, Johanna Petronella van 83 
Haaren, Josephus Wilhelmus Maria 
van — , bakker 83-84 

Haaren, Josephus van —, bakker 
en koster 83 

Haaren, Martinus Maria van — , bakker 83-84 
Haaren, Wilhelmus Hubertus van —, 
bakker 83 

Haarlem 33 
Haen, Willem de —, schepen van 
Oirschot 138 

Hagelaar, Willem Peters van de 80 
Hampton Court 143 
Handricx t's Jongen, Jan 118,123 
Hannen, Peeter Joost 144 
Hapert 43-45 
Happen, Anthonis 124 
Happen, Frans 124 
Happen, Goeswyn 118 
Happen, Thonis 125 
Haren, J. van 110 
Haspel, den — , huis te Oi. 80 
Hechtel 163 
Heer, Gerardus de —, mr. 138 
Heerle, Jan van 137-138 
Heerlen 65 
Heijden, Francis van der 184,185 
Heijden, Johanna (Hanneke), e.v. 
Henricus (Driek) Roosen 185 

Heijden, Johannes van der 185 
Heijden, n.n. van der —, 
onderwijzer te Oerle 187 

Heijermans, Hendrik Roelof —, 
koopman 62 

Heijthuijsen 64 
Heilig Kruis Broederschap (Eindhoven) 8 
Heilig Kruis Broederschap 
(Zonderwijk/Veldhoven) 16,116-126 

Heilig Kruis Fundatie (Leenderstrijp) 11 
Heilig Kruis en Maria Fundatie (Leur) 11 
Heilige Catharina en Barbara 
Gilde (Geldrop) 8 

Heilige Eik, kapel 46 
Heilige Geest Fundatie (Drunen) 7 

8 Grenshuis, top. Boxtel 
125 Groenewoud, Mozes 
125 Groeningen 
124 Groot, Jan Peters de 
119 Groot, Joseph de —, koopman 
46 Groot, Thomas de 

138 Grote Aard (gemeijnt van Oerle) 
Grote Markt, 's-Hertogenbosch 
Gruijthuijse, Jan van den 
Gysberts, Jan 



Heilige Geest en Maria 
Broederschap (Geldrop) 8 

Heilige Margarethe Fundatie 
(Aarle-Rixtel) 14 

Heilige Maria en Lucia 
Broederschap (Steensel) 15 

Helmond 9-11,52,151,161 
Helmond, pastoor te -, zie Bartholomeus 
Hendrik, Jan 147 
Hendriks, Wouter Hendriks 185 
Hengelo 59 
Hermans, Goed 124 
Hermans, Henrick 124 
's-Hertogenbosch (Meierij van) 34,42-43, 

52-62,108,143,180,185 
's-Hertogenbosch, rijksarchief 116 
's-Hertogenbosch, schout van 43 
Neusden, Simon van 138 
Heuvel, Jan van den -, stadhouder 
van de hoogschout 47 

Heuvel, Zeelst 175-176 
Hilvarenbeek (kapittel van - ,) 11 
Hirzel, Jan Rudolf 176 
Historisch Erfgoed Veldhoven, Stichting 30 
Hobbelen, Wilhelmina Sophia 
Maria Gerarda -, e.v. 
Josephus W.M. van Haaren 84 

Hoeck, Jan Gerarts van 147 
Hoepen, Frans 125 
Hoepen, Jacop 125 
Hofland, fa. J. 66 
Holthees 11 
Hoof, Jan van 147 
Hooff, A.J. van -, burg. van Veldhoven 187 
Hoog Eeusel, top. Boxtel 60 
Hoogcasteren 22,184 
Hoogeloon 22,43-45,184 
Hoogers, Antoni 147 
Hosang, H. 109 
Houtem, Jacob van 147 
Houthem, Franciscus van 12 
Huisseling 11 
Hultesche Bosschen, top. Boxtel 63 
Hut, café de 184-185 
Hut, de -, top., buurtschap 184,187 

IJmuiden 55 
IJzendijke, n.n. -, organist 109 
IJzendoorn 115 
Indonesië 65 
Ingen, Lambertus van -, landbouwer  64 
Isabella Clara Eugenia, 
aartshertogin 34,36-38 

Israëlitische gemeente Oirschot/ 
Eindhoven 192,193 

Itsma, IJsbrand van -, kwartierschout 
van Kempenland 79  

J 
Jacobs, Cornelis 
Jacobs, Govaert Aertszoon 
past. van Zonderwijk 

Jacobs, Jan 
Jacobs, Paulus -, past. van 
Zonderwijk 118 

Jacobs, Teunis 147 
Jacopssoen, Gerit 118,123,125 
Jacop, Tilman 124 
Jan I, hertog van Brabant 55 
Jan II, hertog van Brabant 22 
Jan III, hertog van Brabant 22,55 
Jansen, Gerit 144 
Jansen, Martinus 55 
Janssen, Antonie 176 
Janssen, Corstiaen 147 
Janssen, Dielis 147 
Janssen, Dries 147 
Janssen, Gerrit 147 
Janssen, Gijsbert 147 
Janssen, Goort 147 
Janssen, Herbert 147-148 
Janssen, Jan 147 
Janssen, Peter 148 
Janssens, Norbertus Johannes 174 
Janssens, Wilhelmus Godefridus 175 
Janssoen, Aert -, schepen van Oerle 123 
Janssoen, Handrick 118,123,125 
Jaspers, Jen - , wed. Freijs Corstiaens 148 
Jeuwens, Willem 148 
Johanna, hertogin van Brabant 55,180 
Jolles, J. 4,55 
Jonckers, Dirck 148 
Jongh, Jan Willem Daniel de -, 
stadhouder 79 

Jonghe, Jan den 124 
Joosten, Aert 148 
Josephs, Sijmon 148,150 
Jueten, Willem 124 
Juten, G.C.A. 4 

K 
Kantersche Velden, top. Best 171-172 
Karel V, keizer, hertog van Brabant 43 
Karel de Stoute 6 
Kasteren, van -, n.n. 64 
Katelijn, e.v. Andries Janszoon van 
Diessen 32 

Kelst, Hieronymus van - , secr. 
van Oirschot 56-57 

Kempenland, aartsdiakenaat/ 
aartsdiaken van 4,32,157,159,162 

Kempenland, kwartier 43-46,163 
Kempenland, kwartierschout van -, zie 
ook IJsbrant van ltsma, Jan Koenen, 
Rutger van de Stayecker 43-44,123 

Kempenland, stadhouder van 119  

Kemps, Adriaan 141 
Kemps, Catharina 141 
Kemps, Cornelia 141 
Kemps, Cornelis Goorts 141 
Kemps, Goort Adriaan 139 
Kemps, Goverdina 141 
Kemps, Helena 141 
Kemps, Johannes 141 
Kemps, Maria Anna 142 
Kemps, Theodorus 141 
Kemps, Theodorus 142 
Kemps, Wilhelmus 141 
Kerkhof, herdgang 80,139 
Keulen 171 
Keulen, Hendrik van 175 
Kinderbeempd, top. Chaam 59 
Kinderblok, top. Nispen 59 
Kinderbosch, landgoed, top. Boxtel 59-65 
Kindergoed, top. Ermelo 59 
Kinderkamp, top. Hengelo 59 
Kinderland, top. Texel 59 
Kinderweide, top. Ulvenhout 59 
Kleinder Liempde, top. Boxtel 60 
Knegsel  22-24,30,43-45,162-163,181,184 
Koenen, Jan - , stadhouder, 
kwartierschout van Kempenland 13,43 

Koevertsche Loop 59 
Koevoordsche Straat, top. Boxtel 63 
Korte Steeg, top. Boxtel 63 
Kromstraat, Veldhoven 125 
Kroon, Agnes de - , e.v. 
Cornelis Kemps 141 

Kruijsen, Gijsbertus van der 175-176 
Kruisberg, boerderij in Oerle 187-188 
Kruisheer, dr. C.I. 4 
Kruisstraat, Zeelst 175 
Kuypers, Jan Wouters 124 
Kynderacker, top. Nederwetten 59 

L 
Laak, Peter van de 82 
Laanhof, top. Boxtel 64 
Laenen, Perijntje -, e.v. 
Lambert van Boxtel 80 

Lage Mierde 11 
Lamers, Peter Joost 148 
Landsardseweg 188 
Landvoort (top. Oerle-Zeelst) 24 
Lasance, n.n. -, notaris te Vessem 187 
Lasso, Orlando di 33 
Latijnse School (Oirschot) 32,137 
Latour,Rogier - , koopman 60 
Laurenssoen, Corstiaen 124 
Laurenssoen, Everaert 124 
Laurenssoen, Jacop 124 
Leemkuilen, top. Oerle 124 
Leende 11 
Leenderstrijp 11 

Leer, Jozef de -, fabrikant 192 
Leiden 62-63 
Leijten, Hendrick 148 
Lemmens, P. 109 
Lennisheuvel 59-60,62,65 
Lennisheuvelsche Heide, top. Boxtel 63 
Leopold, keizer van Oostenrijk 143 
Leur 11 
Leuven 118 
Leuven, Universiteit van 162 
Leuven, Laurens van 114 
Levies, Levie Philip -, vleeshouwer 192 
Libra N.V. 64 
Liempde 60 
Liempde, Gijsbert Jans van 139 
Lierop 11,161 
Lierop, Hendrik Janssen van 148 
Lierop, Marten Henrick van 148 
Lieshout 12,143,145 
Lieshout, Willem van 81 
Lijten, drs. J.P.J. 22-23,35 
Linden, Jan van der 176 
Lippen, Anthonis 124 
Lippen, Emme Anthonis 124 
Lodewijcks, Jan Thijssen 148 
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk 143,151 
Lodewijks, Jan 175 
Loenersloot, Hendrik van - 
kapitteldeken van St. Jan Utrecht 158 

Loenhout, Jan van - , schepen 
van Oerle 79 

Loije, Jan Hendrik 148 
Loman, n.n. - , diaken 110 
Lommel 43-45 
Lommerts, Nicolaes -, schepen 
van Nuenen, Gerwen en Wetten 143 

Looij, Antonius van der 79 
Lotharingen, hertog van 54 
Lotringen, Gijsbertus van 174,176 
Lotringen, Lambert van 175 
Lucas, Jan 148 
Lucassoen, Lucas Hendricx 125 
Luijtelaar, Johannes van de 176 
Luik, bisdom 4,137,157-159,161,165,167 
Luik, bisschop van -, zie Lodewijk 
van Bourbon en Georgius van Oostenrijk 

Luik, hof van 138 
Luik, kapittel van Sint Marten 32 
Lussel, top. Boxtel 60 

M 
Maarheeze 12 
Maas 43 
Maas, Carolina Barbara Maris -, e.v. 
Jacob Cornelis Bernard van Eck 196 

Maas, Johannes Marinus -, koopman 196 
Maas, Maria (Mie) -, e.v. 
Petrus van de Sande 185 

147 

118 
147 



Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Vlijmen) 

Onze Lieve Vrouwe Fundatie 
(Lage Mierde) 

Onze Lieve Vrouwegilde (Helmond) 
9-10 

Onze Lieve Vrouwegilde (Holthees) 11 
Onze Lieve Vrouwegilde (Lierop) 11 
Onze Lieve Vrouwegilde (Oerle) 13 
Onze Lieve Vrouwegilde 
(Sprang-Capelle) 6 

Onze Lieve Vrouwegilde (Vessem) 16 
Onze Lieve Vrouwegilde (Waalwijk) 17 
Onze Lieve Vrouwegilde (Waspik) 17 
Onze Lieve Vrouwegilde (Wintelre) 17 
Oostelbeers 43-45,47,162,184 
Oostende, beleg van 35 
Oostenrijk 151 
Oostenrijk, keizer van zie Leopold 
Oosterhout 77 
Oosterzee, H.M.C. van 
predikant te Oirschot 115 

Oosterzee, W. van 110 
Oost-, West-, en Middelbeers, 
gemeente 42,46-48 

Oploo 14 
Oranje, prins van 45 
Os, Geyaert van 56 
Os, Mertenen van 56 
Os, Peter van 56 
Oud Brabant, café 56 
Oude Grintweg, Oirschot 59 
Oudenaarde 151 
Oudenbosch 14 
Oudenhoven, Peter van —, voerman  192 
Overbeek, Cornelia Henricus 142 
Overbeek, Gerardus Antonius 
Theodorus Christianus van 142 

Overbeek, Henrica Maria van 142 
Overbeek, Henricus Johannes van 142 
Overbeek, Johanna Cornelia van 142 
Overbeek, Johanna Maria 
Arnolda van 142 

Overbeek, Petrus van 142 
Overbeek, Theodorus Josephus van 142 
Oyen, Wynric van (alias van der 
Masen) —, schout van Maasland 43 

Philters, Gysbert —, past. van 
16 Zonderwijk 119 

Plantijn, drukkerij 34,36,39 
11 Postel, abdij 22-23,116,123,161 

Provinciaal Genootschap 156,165 

Maas, W. 63 
Maasland, schout van — 

zie Wynric van Oyen 
Maastricht 156 
Macheren, Hendrik van 148 
Madrid 143 
Maes van Brogel, Geertruyt 124 
Malsen, Karel van —, heer van 
Tilburg en Goirle 

Maria Magdalena en Catharina 
Fundatie (Rijen) 14 

Mariakerk (Boterkerkje), Oirschot 109 
Maria, wed. Bartel Theunis 150 
Marlborough, hertog van — 

zie John Churchill 
Martens, Henrick 47 
Matthijssen, Dirck 148,151 
Maximiliaan, hertog 181 
Meelen, Frans 148 
Meerveldhoven 22,43-45 
Meijer, Barend Abraham 
koopman 192-193 

Melsen, J.Th.M. 8 
Merode, Floris van — , heer van 
Oirschot 57 

Merode, Rycalt V van —, heer 
van Oirschot 56 

Mesmeker, Willem de 118,123,125 
Mestrum,Hendrik Godfried — , 

landbouwer 64-65 
Metser, Willem de 44 
Meulenstraat (Banstraat), Oerle 23 
Meyden, fam. van der 32 
Michelangelo 10 
Michiels, Everaert 125 
Mickers, Adriaan Peter 149 
Middelbeers 43,45,157,162-163,170 
Middelbeers, past. van — 

zie Goyart Stevens van der Donck 
Mierlo 12,144,151 
Mierlo, Willem van 176 
Mijland, H. 171 
Mijlstraat, Boxtel 60 
Moergestel 12,64 
Molenberg (top. Oerle) 24 
Molenvelden (top. Oerle) 24 
Moorsel, Anthoni van 149 
Moorssen, Jacob 149 
Mortelen 60 
Munster, Vrede van 23,34,108 

N 
Naastenbest 171 
Nahuijs, A.P. van —, diaken 110-112 
Nahuijs, P.E. van —, koster 112 
Nahuys, Peter van 46 
Nederlanden, Zuidelijke 34 
Nedermoelen, Corstiaen van den 124  

59 
110 
43 
63 

108 
32,109 

59 
4,34,52,57,59,139 

café te 's-Hertogenbosch 62 
143,145 

149 

0 
Ochten 115 
Oeffelt 13 
Oelegem, Petrus van 5 
Oerle 13,22,24,30,44-45,77,116,119, 

120,123-124,126,161,184-185,187 
Oerle, past. van 79 
Oerle, schepenbank van 42,43 
Oerlese Hut 185,187 
Oetendonken, top. Boxtel 63,64 
Oever, C. van den — , bakker 110 
Oirle, Johannes van —, priester 5 
Oirschot, Daniel van 46 
Oirschot, Giselbertus van — , procureur 138 
Oirschot, kapittel van 156-170 
Oirschot passim 
Oirschotse Baan, Boxtel 60,63,66 
Oirschotsedijk, Oerle 184,187-188 
Oisterwijk (kwartier van — ,) 13-14,59 
Onderlinge Verzekeringsmij. van de 
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 65 

Onze Lieve Vrouw van Smarten 
Broederschap (Tongelre) 16 

Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën, 
Gilde (Helmond) 9 

Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën, 
Schutterij (Lierop) 12 

Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën, 
Catharina, Barbara en Agatha, 
Gilde (Tongelre) 16 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Deurne) 6 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Doesburg) 4 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Eindhoven) 7 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Gemert) 9 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Gestel) 9 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Lierop) 12 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Maarheeze) 12 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap 
(Sint Lambertus, Gestel) 5 

Nederwetten 
Neggers, Jasper 
Netersel 
Niemann, J.H.J. —, notaris 
Nieuwehoorn 
Nieuwstraat, Oirschot 
Nispen 
Noord-Brabant 

9 Noord-Brabant, 
Nuenen 
Nunen, Dominicus van 

P 
Parnassus, berg 35 
Petershem, Jan van —, halfheer 
van Oirschot 

Peters, Dirck 
Peters, Sijmen 
Petit en Fritsen, klokkegieterij 
Petit, Alexius 
Philips II 
Philips de Goede 

S 
138 Sambeek 14-15 
149 Sande, Anna Maria van de 187 
149 Sande, Cornelis van de 149 
77 Sande, Emerentia (Marens) van de 187 
79 Sande, Gerardus Henricus van de  
35 genealogie 129-135 
55 Sande, Gerardus (Graard) van de 187 

Reusel 
Reuten, Anna Elisabeth 
Reuten, Antonius 
Reuten, Dirk Martin 
Reuten, Jacobus Mathijs 
houthandelaar 

Reuten, Joseph 
Reuten, Maria Hendrina Johanna 
onderwijzeres te Roermond 

Riethoven 
Rijen 
Rijken, Cornelis 
Rijkesluisstraat, Oirschot 
Roelofs, Roelof — , priester 
Roermond 
Roij, Ghijsbert Anthonie 
Roij, Peerke van 
Roije, Jenneke 
Roije, Maijken 
Roije, Thomas 
Roije, Willem 
Roijen, Joost 
Rome 
Rome, paus van 
Ronde, Hendrick de 
Ronde, Jan de 
Rooij, Johannes van 
Roosen, Henricus (Driek) 
Roovers, Nicolaes Jansse 
Rosmalen 
Rotterdam 
Roy, H. de —, smid 
Rutten, Gerit 
Rutten, Jan 

R 
Raad van Brabant 47 
Ravesteyn, Willem van 144 
Raymacker, Marcelis Cornelis die 124 
Reedert, P. 110 
Reijnders, Jan 149 
Rentenaar, Rob 59 
Republiek der Verenigde 
Nederlanden 23,33,37-39,143,151 

43-45 

65 
14,43-45,144 

14 
23,24 

139,192 
116-117 

64-65 
144 

187-188 
149 
149 
149 
149 

146,149 
32-33,37 

14 
151 

146,149 
174 
185 

149,151 
14 
62 

109 
149 

145,149 

65 
65 
65 

64 
65 
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Sande, Johannes W. van der 175 
Sande, Petrus (Peer) van de 185,187 
Sande, fam. van de 184 
Sande, wed. van de 144 
Sanden, n.n. van de 64 
Santa Maria dell' Anima, 
pelgrimshuis, kerk in Rome 33 

Santegodts, Henrick Wyllem 60 
Sasse van Ysselt, A. van 156 
Schampers, commissie 42 
Schapenberg, n.n. —, dominee te 
Oirschot 108 

Scheerders, Jan Gerardszoon —, 
past. van Oirschot 159,169 

Schellekens, J. 66 
Schepens, Antony Andries 81 
Schepens, Hendrick Andries 81 
Scherpenering, Veldhoven 184 
Schilders, Michiel 149 
Schilders, Michiel Jan 144 
Schilders, Wouter Jan 149 
Schippers, Wilhelmus 77 
Schippers, Willem — , schepen 
van Oerle 79 

Schoomheide, top. Boxtel 63 
Schoot, Hendrik van der 185 
Schoot, Joseph Adrianus Maria 
van der —, fabrikant 62 

Schoot, Maria Theresia van der —, 
e.v. Franciscus van der Heijden 185 

Schoot, Peter Henrickssoon van de 56 
Schoot, Piet van der —, veehandelaar 65 
Schoot, top. Veldhoven 124 
Schutjes, L. 74 
Schut, n.n. 64 
Senders, Adriana 175 
Senders, Gerardus 174,178 
Sgraets, Aert — , secr. van Oirschot, 
griffier van Kempenland 44,57,190 

Sijmons, Huijbert 150 
Sijmons, Joseph 148,150 
Sint Anna Broederschap (Eindhoven) 7 
Sint Annagilde (Leenderstrijp) 11 
Sint Annagilde (Riethoven) 14 
Sint Anthoniusfundatie (Sprang) 15 
Sint Anthoniusgilde (Sambeek) 15 
Sint Antonius en Barbaragilde 
(Sint Michielsgestel) 12 

Sint Antonius en Nicolaasgilde 
(Groeningen) 9 

Sint Antonius en Sebastiaan 
Broederschap (Eindhoven) 8 

Sint Antoniusfundatie (Lieshout) 12 
Sint Antoniusgilde (Beers) 5 
Sint Antoniusgilde (Deurne) 6-7 
Sint Antoniusgilde (Eerde) 7 
Sint Antoniusgilde (Helmond) 10 
Sint Antoniusgilde (Sambeek) 14 

Sint Barbara en Sebastiaangilde 
(Vught) 16 

Sint Barbarafundatie (Goirle) 9 
Sint Barbaragilde (Boxtel) 6 
Sint Barbaragilde (Eindhoven) 7 
Sint Barbaragilde (Sint Oedenrode) 13 
Sint Barbaragilde (Son) 15 
Sint Barbaragilde (Sprang-Capelle) 6 
Sint Barbaragilde (Waspik) 17 
Sint Catharina en Jorisgilde (Rosmalen) 14 
Sint Catharinadal, klooster te Oosterhout 77 
Sint Catharinafundatie (Breugel) 6 
Sint Catharinagilde (Eindhoven) 8 
Sint Catharinagilde (Helmond) 10 
Sint Catharinagilde (Oisterwijk) 13 
Sint Catharinagilde (Sint Oedenrode) 12 
Sint Catharinagilde (Son) 15 
Sint Catharinagilde (Strijp) 15 
Sint Catharinagilde (Tilburg) 15 
Sint Catharinagilde (Tongelre) 16 
Sint Catharinagile (Vught) 16 
Sint Cathrarinagilde (Woensel) 17 
Sint Jacobusgilde (Zeeland) 17 
Sint Jan Utrecht, kapittel van 158,165,167 
Sint Jan de Doper en 
Antoniusfundatie (Bakel) 5 

Sint Jan de Doper parochie, Oerle 76,187 
Sint Jansgilde (Oerle) 13 
Sint Joris Gasthuis 141 
Sint Joris en Barbaragilde (Maarheeze) 12 
Sint Joris en Catharinagilde (Gemonde) 9 
Sint Jorisfundatie (Etten) 8 
Sint Jorisfundatie (Stratum) 15 
Sint Jorisgilde (Asten) 5 
Sint Jorisgilde (Deurne) 6 
Sint Jorisgilde (Gestel) 9 
Sint Jorisgilde (Goirle) 9 
Sint Jorisgilde (Helmond) 10 
Sint Jorisgilde ('s-Hertogenbosch) 52,55 
Sint Jorisgilde (Hilvarenbeek) 11 
Sint Jorisgilde (Moergestel) 12 
Sint Jorisgilde (Oirschot) 52,56 
Sint Jorisgilde (Oisterwijk) 13 
Sint Jorisgilde (Straten) 56-57 
Sint Jorisgilde (Strijp) 15 
Sint Jorisgilde (Tilburg) 16 
Sint Jorisgilde (Zevenbergen) 17,52 
Sint Jorisgilde (Zundert) 18 
Sint Joris, Maria en 
Barbarafundatie (Deurne) 6 

Sint Lambertusgilde (Huisseling) 11 
Sint Laurentiusgilde (Vierlingsbeek) 16 
Sint Marie Utrecht, 
kapittel van 156,158,165,167 

Sint Martinusgilde (Tongelre) 16 
Sint Mathiasgilde (Oploo) 14 
Sint Michielsgestel 12 
Sint Oedenrode 12,13,171-172 

Sint Oedenrode, kapittel 6 
Sint Petruskerk, Oirschot 109,171,181 
Sint Salvator Mundi Gilde (Oeffelt) 13 
Sint Sebastiaangilde (Helmond) 10-11 
Sint Sebastiaangilde (Hilvarenbeek) 11 
Sint Sebastiaangilde (Mierlo) 12 
Sint Sebastiaangilde (Moergestel) 12 
Sint Sebastiaangilde (Oirschot) 55-56 
Sint Sebastiaangilde (Ouden bosch) 14 
Sint Severusgilde (Oisterwijk) 14 
Sint Willibrordgilde (Waalre) 17 
Sint Willibrordgilde (Wintelre) 54 
Sixtijnse Kapel 32 
Slaets, Jacop Janssoen 124 
Slaets, Jan Jacob 124 
Slaets, Matheus Janssoen 125 
Slijters, n.n. 64 
Sloot, Petrus Cornelis van der —, 
koopman 65 

Smetbroeck, top. Oerle 125 
Smets, Handricx Willemssoen 124 
Smits, Barbara 110 
Smolders, Jacobus Gerardus —, 
koperslager 193 

Snoecken, Willem 144,150 
Soerendonk 12 
Sohngen, J. 110-112,114 
Somers, genealogie 72 
Son 6,15 
Son, Jan Arien Deelis van — , 
schepen van Geldrop 144 

Son, Jan van 175 
Son, Jos van 64 
Spaanse Successieoorlog 143,151 
Spaarfonds voor Bodemcultuur, 
Stichting 62,63 

Spanje, koning van — , zie Carlos II 
Speecken, Marten van der 150 
Spijcker, Beertkinus van den 171 
Spijker, Engelbrecht van den — , 
kanunnik in Keulen 171-172 

Spinola 35 
Sprang (-Capelle) 6,15 
Spreeuwel, Cornelis Adam van 80-81 
Staal, Meijer — , onderwijzer 192 
Staatse leger 143,144 
Stans, genealogie 67,68-71 
Staten Generaal 23,108,119,144-145 
Stationsweg, Boxtel 64 
Stayecker, Rutger van den — 
schout van Kempenland 43 

Steensel 15,43-45 
Steensel, Frans van —, past. 
te Veldhoven 125 

Steinsche Kamp, top. Boxtel 60-66 
Stiphout, Jacobus van 150 
Stockelmans, Henrick 47 
Stockelmans, Herman 56  

Stratum 15,44-45 
Strijp 15,44-45,119 
Stroijers, Dirck Jan 150 
Suermondt, IJsman Dirk Christiaan 62 
Suetens, Augustus — , past. van Oerle 77,187 
Symons, Hendrik 54 

T 
Taxandrie 42-43 
Texel 59 
Theeuwens, Jan 150 
Theunis, Bartel 150 
Theuwkens, P. 64 
Thomessen, Willem 124 
Thonis, Wouter 125 
Thoonen, Willem Aert 150 
Tielemans, M. 79 
Tilburg 15-16,62,77 
Tilburg en Goirle, heer van 16 
Tilburg, heer van —, zie Karel van Malsen 
Timmermans, G. 110 
Tongelre 16,143-145,151 
Tongeren 62 
Tongerlo, abdij van 5,46 
Tonsoris, Johannes Gerardi 
past. van Oirschot 159 

Tops, Gerardus 175 
Toterfout, top. Oerle 77 
Toyart, Wouter 55 
Twaalfjarig Bestand 34,36-39 

u 
Uden, Adriaan Janszoon van 10 
Ulvenhout 59 
Ursi, Reynaldus —, aartsdiaken 
van Kempenland 162,169,170 

Utrecht 62,157 
Utrecht, vrede van 151 

V 
Valkenswaard 22,44,45,161 
Vaticaan, bibliotheek van 33 
Veldhoven 16,22,24,43-45,77,119, 

123,126,144,184,188-189 
Veldhoven, Landmeetkundige Dienst 
van de gemeente 24 

Ven, Henrick van de 73 
Ven, mrg. van de —, bisschop van 
's-Hertogenbosch 187 

Ven, n.n. deken van de 76 
Venbergen (top. Valkenswaard) 22 
Venetië 33 
Venne, Aert Aertszoon van den 15 
Venne, Pauwels van den 124 
Vercoyen, Dirck Peters 124 
Vercuijlen, Jan 150 
Verhobbelen, Gerard —, past. van 
Zonderwijk 119 

11 
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Verouden, H. 62 
Verrenbest 171 
Verspeek, C. — , glazenmaker 109 
Verstijnen, Henricus Jacobs 139 
Vervoort, A. — , strodekker 110 
Vessem 16,22,24,43-45,55,160-163, 

181,184,187-188 
Vierlingsbeek 16 
Vladeraccus, Petrus — , past. te 
Oirschot 

Vlemminx, Christiaan Rogiers 
Vlemminx, Rogier 
Vlemminx, Rogier Christiaan 
Vleut, Best 
Vliet, n.n. van 
Vlijmen 
Vlodrop, Gerit van —, schepen 
van Oerle 79 

Vogels, Jan 150 
Vogels, Joannes —, past. van 
Oerle 185,187 

Vogels, Joris 150 
Vogels, Willem 150 
Vogels, W.H. 151 
Voorst, H. van 110-112 
Voorthuysen, n.n. 109 
Voorthuyzen, Johanna Adelga —, 
e.v. Johannes Bloemen 

Vos, Joost 
Vos, Maria —, e.v. Daniel van 
der Ameyden 

Vranckenssoen, Henrick Henrick 
Vries, n.n. de 
Vught 
Vught, Boudewijn van —, schout 
van Campinia 42 

Waagman, n.n. 
Waalre 
Waalre-Valkenswaard 
Waalwijk 
Wal, A. v.d. 
Wal, Barbara van de 
Wal, Bartel van de 
Wal, Goort Bartels van de 
Waspik 
Waterbeek, n.n. —, secr. van 
Oirschot 

Weerdt, Jodocus de 
van Antwerpen 

Weert, Henrick van 
Weijers, n.n. 
Wesselman, n.n. 
Westerhoven 
Westervelden 
Wijssenburch, Johan Frederik —, 

secr. van Oerle 

112,114 
pensionaris 

34-36,38-39 
47 

109 
113 

43-45 
124 

64 
17,156,161 

43-45 
17 

110 
141 
141 
139 
17 

Wintelrese Hut 
36 Winteroy, Hen rick van 
82 Wit, Aert die 
83 Wit, Antonie Joseph de 
82 Wit, Gerardus de 

171 Wit, Lazarus de —, slager 193 
114 17,44-45,161,171 
16 109 

123 

z 
Zande, Govaert van der 
Zandoerle 
Zandoerleseweg, Oerle 
Zandt, dominee van den 

62 predikant te Oirschot 
150 Zaris, Francis 

Zeeland 
Zeeland (provincie) 
Zeelst 

32 
124 
109 
16 

79 

Wilhelminasingel, Roermond 65 
Wilhelmus 36 
Willem Frederik, graaf van Nassau 112 
Willem III, prins van Oranje, 
koning van Engeland 143 

Wintelre 17,22,43-45,54-55,169, 
181,184-188,186-188 

Wintelre, past. van —, parochie 156-167 
184-185 

46 
118,123,125,150 

174 
175 

Woensel 
Wolters, n.n. 
Wouterssoen, Frans 
Wouterssoen, Peter —, schepen 
van Oerle 

Wuijster, n.n. 
Wyffliet, Jan van —, kanunnik 

Zevenbergen 
Zevenbergen, 

Zierikzee 
Zittart, top. Oerle 
Zonderwijk 
Zuidelijke Nederlanden 
Zundert 
Zweelders, top. Boxtel 

heer van — 
zie Cornelis van Bergen 

115 
124 

22,116-126,162 
143,151,108 

18 
63 

109 
149 
17 

109 
22-24,43-45,119,124, 

174,178 
17,52 

118 
22-24,31 

23 

123 
111 
137 

Op 23 oktober 1903 lichtten het katholiek kerkbestuur en de kerkeraad van de 
hervormden (zoals de gereformeerden zich waren gaan noemen) het gemeente-
bestuur van Veldhoven-Meerveldhoven in over hun voornemen het kerkhof te 
verdelen.'7) (Het kerkbestuur van de Caecilia-parochie van Veldhoven had in 
april 1892 een nieuw kerkhof in gebruik genomen gelegen achter en naast hun 
kerkgebouw aan de Dorpstraat.) Verder stelden beide gezindten voor een ge-
deelte grenzend aan de begraafplaats van de hervormden te bestemmen voor 
Algemene Begraafplaats voor de gemeente. Ook werd voorgesteld om de linde-
bomen om het gehele kerkhof staande te verkopen en de opbrengst, omdat er 
geen gegevens waren van wie deze bomen waren, onderling te verdelen: elk van 
de partijen voor eenderde. 

Bij notariële acte van 4 februari 1904 deed het kerkbestuur van de Ceacilia-
parochie afstand van het gebruik van het kerkhof.18) De hervormden kregen het 
oostelijk deel (zie afbeelding 5), zoals reeds afgepaald, met bijbehorende laan 
of dreef en met de op dat gedeelte staande opgaande bomen, totaal circa 9 are. 
Op de grensscheiding kwam, op kosten van de hervormde gemeente, een heg. 
In de zuid-oosthoek mochten zij in de eerste 50 jaren geen doden begraven om-
dat hier nog stoffelijke resten van de rooms-katholieken lagen. 

De gemeente Veldhoven-Meerveldhoven kreeg tot blijvend gebruik voor alge-
mene begraafplaats een gedeelte ter grootte van 140 m' en wel dat gedeelte waar-
op het lijkenhuisje stond. Dit gedeelte bleef overigens op naam staan van de 
R.K. parochie en is pas op 14 mei 1904 door het gemeentebestuur gekocht.19) 

Door explosieve toename van het aantal woningen in Veldhoven met een buiten-
gewone groei van het aantal inwoners, kwam in de jaren 50 een plan in uitvoe-
ring voor de bouw van een nieuwe wijk, die al snel de naam d'Ekker kreeg. 

Afbeelding 5. Kadastra-
le verdeling van De Ou-
de Kerkhof zoals die in 
onderling overleg tot 
stand kwam. Situatie 
1965. Het oorspronkelijk 
kadastrale terrein, uit 
1832, is opgenomen in 
een plantsoen. Nummers 
2841, 2842 en 2843: ei-
gendom Hervormde Ge-
meente Veldhoven; 
nummers 1531 en 1533: 
eigendom van de Caeci-
liaparochie Veldhoven; 
nummer 1532: eigendom 
Gemeente Veldhoven. 
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In 1955 begonnen de bouwaktiviteiten van de zogenaamde 2e fase van deze nieuwe 
wijk. Deze uitbreiding vond plaats in de omgeving van De Oude Kerkhof. In 
de onmiddellijke omgeving hiervan bouwde men 519 woningen. De eerste wor-
den in 1957 betrokken. Volgens de Wet uit 1869 op het begraven van lijken, 
mocht men binnen een afstand van tenminste 50 meter van een begraafplaats 
geen woningen bouwen. Door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant was ver-
lof verleend te bouwen binnen een afstand van 50 meter van de begraafplaats 
van de hervormden. Omdat deze begraafplaats kwam te liggen binnen de wette-
lijke toegestane afstand tot de bebouwing, deelde het gemeentebestuur aan de 
hervormde gemeente mee, dat haar begraafplaats moest worden opgeheven!20) 

De Algemene Begraafplaats bestond formeel nog tot de ingebruikname van de 
nieuwe gemeentelijke begraafplaats 'De Hoge Boght', op 1 mei 1978. In feite 
hebben er vanaf omstreeks 1958 geen begravingen meer plaatsgevonden. In spo-
radisch voorkomende gevallen maakte de familie van de overledene gebruik van 
de begraafmogelijkheden buiten Veldhoven, b.v. de Algemene Begraafplaats 
Woensel te Eindhoven. Het lijkenhuisje is rond 1958 verwijderd. 

De twee percelen, kadastraal genummerd 1531 en 1533, die nog eigendom wa-
ren van de Caecilia-parochie van Veldhoven-dorp zijn in 1974 aangekocht door 
de gemeente Veldhoven. Het deel dat de hervormden in eigendom hadden, bleef 
tot eind 1992 in hun bezit. De eigendom ging voor de symbolische koopprijs 
van f 1,- over op de gemeente Veldhoven.21) 

BOUWKUNDIGE BIJZONDERHEDEN 
Alle gegevens die we opspoorden met betrekking tot de bouwkundige activitei-
ten aan deze kerk en die van invloed kunnen zijn bij het interpreteren van de 
archeologische waarnemingen, zijn hierna in tijdsorde genoteerd. 

1540 In de nacht van 8 januari breekt er brand uit in de kerk, waarbij doku-
menten en kostbaarheden, die werden bewaard in een kist in de kerk, verloren 
gingen.22) 

1690 Volgens een verklaring had de kerk van Veldhoven een toren die stond 
op zijn eigen fundamenten en niet op het schip of de buik van de kerk.23) 

1742 De noord- en zuidgevel met hun steunberen waren door het druipwater 
zodanig aangetast, dat deze muren circa 15 cm buitenwaarts uit het lood hel-
den, met gevaar voor instorten. Door deze uitwijking scheurden de dakspanten. 
Waarschijnlijk is deze reparatie in 1743/44 uitgevoerd.24) 

1747 Er werden 10 vaten eikels ingezaaid op het kerkhof.25) 

1757 Hendrik Panken leverde vier nieuwe trappen waar 'men mede naerden to-
ren klimpt'.26) 
1768 Op 2 juni besteedde het dorpsbestuur van Veldhoven reparatiewerkzaam-
heden aan voor een geheel nieuwe torenspits. Kosten 725 gulden. Dit werk moest 
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vóór eind april 1769 zijn voltooid. Jacobus Tielemans repareerde de twee klok-
ken in de toren, smid Jan van de Sande leverde hiervoor het benodigde ijzer-
werk. Anthony van Nunen repareerde de sloten van de torendeur. Peeter van 
Wijck uit St. Oedenrode rekende voor arbeidsloon aan het buitenwerk van de 
toren en de levering van planken, leien, lood, een haan en een kruisappel en 
voor het bezetten van de toren 350 gulden. Floor en Jacobus Tielemans (uit Oerle) 
voerden alle timmerwerken uit voor 375 gulden.27) 

1800 Het kerkhof werd gelijk gemaakt en er zijn toen 72 lindeheesters op ge-
plant. Deze werkzaamheden vergden 20 werkdagen.28) 

1801 Een van de klokken, de oudste, werd uit de toren gehaald en door Hen-
drik Petit uit Aarle-Rixtel vergoten tot een nieuwe, die men toen weer in de to-
ren heeft gehangen.29) 

1815 Het schip en het koor van de kerk zijn gesloopt. 

1834 De toren is afgebroken. 

Pastoor Gerardus Verhoeven schreef in de Memoriale van de Caecilia-parochie 
over deze kerk het volgende op: Deze oude parochiale kerk was bij manier van 
een kruis gebouwd, bij de 80 voeten lang met drie geheele gemetselde colommen 
van wederzijde, en had eene geëvenredigde hoogte en breedte; deszelfs toren was 
met het spits, hetgene in 1767 er op was vernieuwd, omtremd de 100 voeten hoog. 30) 

DE SCHETSTEKENING VAN HENDRIK VERHEES 

Er bestaat een schets die ons de oude kerk van Veldhoven toont.31) Deze teke-
ning is vervaardigd door de landmeter Hendrik Verhees (zie afbeelding 6). Vol-
gens het bijschrift maakte hij deze schets op 29 augustus 1788. Op dezelfde dag 
tekende hij ook de kerken van Knegsel, Steensel, Oerle, Meerveldhoven, Zeelst 
en Oirschot. 

Opmerkelijke details zijn onder andere: 
- in de zuid-oosthoek van de toren heeft de steunbeer forsere afmetingen dat 

de kolom op de aanliggende hoek en er is een lichtopening in aanwezig: vrij-
wel zeker zat in deze steun de torentrap verwerkt, die eindigde op de klokken-
verdieping; 

- de galmgaten in de oostzijde van de toren zijn niet functioneel (meer) omdat 
de nok van het kerkdak deze openingen ten dele afsluit. De toren heeft vrijwel 
zeker tegen een lager gebouwde kerk gestaan of de kerk is ooit verhoogd; 

- de nok van de dwarsbeuk ligt hoger dan de onderkant van de galmgaten in 
de toren. Daaruit concluderen we, dat deze zijkoren gelijktijdig moeten zijn 
aangebouwd of na de verhoging van de middenbeuk; 

- het lessenaardak van de zijbeuk is bevestigd tegen de gevel van de lichtbeuk 
op het schip van de kerk. Indien deze zijbeuken als uitbreiding van de kerk-
ruimte dienden, dan is de lichtbeuk inpandig ondersteund door pilaren; 
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- de raampartijen zijn gedeeltelijk dichtgemetseld, wat vooral na 1648 veelvul-
dig voorkwam, omdat de protestanten slechts een deel van de kerk gebruikten 
en door dit dichtwerken van de ramen steeds terugkomende onderhoudskosten 
konden worden voorkomen; 

- de dwarsbeuken steken nauwelijks buiten de zijbeuken; 
- de druiplijsten van koor en dwarsbeuk sluiten op gelijke hoogte op elkaar aan; 
- in de zijmuur van de dwarsbeuk, vlak boven de druiplijst, heeft Verhees een 

lijn getekend: mogelijk was daar nog iets te zien van een aanbouw, een portaal 
of i.d., dat daar tegenaan kan hebben gezeten; 

Vergelijken we de schets van de Veldhovense kerk met de tekeningen die Ver-
hees maakte van andere kerken, dan valt de grote gelijkenis met de Eerselse 
brorduskerk, zoals deze er nog tot vóór de verbouwing van 1931 uitzag, op. Een 
uitzondering vormen de torentrap die in Eersel aan de noordzijde van de toren 
is gebouwd en het schip van de kerk, dat in Eersel één travee langer was.3

2) 

ARCHEOLOGISCHE WAARNEMINGEN 

Waarnemingen op de hervormde begraafplaats 
Bij het ruimen van de graven op de hervormde begraafplaats zijn, tijdens de 
periode van 26 oktober tot 10 november 1992, waarnemingen verricht naar de 
eventuele aanwezigheid van bouwrestanten of andere aanwijzingen waarop men 
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zou kunnen stuiten en die hebben toebehoord aan het kerkgebouw, dat hier tot 
in het begin van de negentiende eeuw stond. De aangesneden sporen zouden door 
opmeting en beschrijving worden vastgelegd. We moesten hierbij opmerkzaam 
zijn op de aanwezigheid van eventueel (nog) aanwezige archeologische aanwij-
zingen van een ouder bedehuis, dat vóór de vijftiende eeuw op deze locatie kan 
hebben gestaan. 

De graafwerkzaamheden zijn machinaal uitgevoerd. Na het verwijderen van de 
graven is, door het bedrijf dat met dit werk was belast, het gehele perceel tot 
op een diepte van omstreeks 1,7 m omgezet. Sporen van begraving kwamen op 
vrijwel het gehele perceel voor, zowel 'binnen' als 'buiten' de opgespoorde bouw-
resten, die hierna zijn beschreven. 

De op het perceel van de hervormde begraafplaats aangetroffen archeologische 
bouwresten zijn op de gereconstrueerde plattegrond gemerkt: A t/m D (zie af-
beelding 7). Het westelijk deel van de afrastering, die om het perceel stond, is 
op de plattegrond aangegeven met de lijn door X-X'. 

Op alle punten A t/m D begint de aanzet van de nog aanwezige bouwdelen op 
de ongestoorde vaste grondslag. De opbouw van deze delen is als volgt: onder-
in, op circa 1,6 m diepte, een 15 à 20 cm dikke laag puinslag met daartussen 
scherfjes leisteen en brokjes kalkspecie. Deze uitgeharde metselresten zaten ook 
aan het puin en aan sommige stukjes lei. Op verscheidene plaatsen waren de 
fundamenten geheel uitgebroken vanwege de grafkuilen. Bij de plaatsen B en 
C was de laag 'puin' afgedekt met een 2 á 3 cm dikke laag kalkspecie en vervol-
gens fijne steenslag ter dikte van circa 8 cm. Verder lagen op beide plaatsen nog 
één tot twee lagen zachte veldovenstenen zowel hele als stukken, met soms daar-
tussen stenen met grotere afmetingen. De stenen waren verwerkt in bruine leem. 
Op de plaatsen B en D troffen we in de laag 'puin', dus onderin, aardewerk-
scherven aan, van baksel uit Elmpt en Langerwehe, die worden gedateerd in 
1325-1500. Opmerkelijk waren enkele aardewerkfragmenten onderin bij B, van 
Elmpter waar, die worden gedateerd tót 1350. 

Tussen de punten A en B werd op 95 cm diepte van het (opgekomen) maaiveld, 
een deel van een vloer aangesneden. Deze bestond uit vier lagen tegen elkaar 
liggende plavuizen (15x15x3,2 cm) gevat in een laagje kalk (dikte circa 0,5 cm) 
met daaronder een laag grijze leem (dikte 1,5 à 2 cm). Opmerkelijk tussen deze 
punten was ook nog een aantal waarnemingen die deden denken aan een brand. 
Er zaten brokjes houtskool tussen het zand, enkele plavuizen hadden brandspo-
ren en we troffen twee brokken sintels/slakken aan, die gestold ijzer bleken te 
bevatten. Een latere archiefvondst verschafte de exacte datering van een brand 
in de kerk, waarbij de documenten en kostbaarheden, geborgen in een kist in 
de kerk, verloren gingen. Bij deze brand in de nacht van 8 januari 1540 zal ze-
ker het priesterkoor geheel verbrand zijn. Dit is ook in overeenstemming met 
onze constatering, dat onder de funderingen van het, toen vermoedelijk opnieuw 
gebouwde, priesterkoor een laag slooppuin met stukjes lei waaraan metselresten 

Afbeelding 6. De 
schets die Hendrik 
Verhees, op 29 au-
gustus 1788, maakte 
van de kerk van Veld-
hoven. Gezicht op de 
zuidzijde. Deze af-
beelding is overgeno-
men uit zijn schets-
boek. Het bijschrift 
luidt: 'Velthoven den 
29 Augustus 1788 
staande midden in 
den akker en met lin-
deboomen rondom 
beplandt die swaar 
zijn. Aan de zijde 
kandt tegens over het 
coor aan de vervallen 
kerkhoftmeur is een 
pudt die thans ook 
droog is'. 



LI  J 
c 

n 

'‘,11  

L 

L
_1 

r-1 
LJ 

— 

e 
t 

 

/ • r — 

I 
I I  I 
I I 

111••••••• 

•••••.1. 

c 
0 o. 

• c • 0 
0 

K
E

R
K

G
E

B
O

U
W

 V
A

N
 V

E
L
D

H
O

V
E

N
 (

Z
O

N
D

E
R

W
IJ

K
) 

f
2 

 

r •••• 
— — — — — >, 

r- 

21,  

J 

Afbeelding 7. De plattegrond is gereconstrueerd op basis van de aangetroffen bouwresten, 
hierbij zijn betrokken het kadastrale veldwerk uit 1826 en de schets die Hendrik Verhees 
in 1788 van het gebouw maakte. 
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zijn aangetroffen. Tussen de punten A en D lag een brok metselwerk waarschijn-
lijk afkomstig van een steunbeer. De stenen hiervan waren verwerkt in kalkmortel. 

Archeologische verkenning naar het schip van de kerk 
Op 12 en 29 december 1992, voerden we een verkennend bodemonderzoek uit 
naar sporen van het overige deel van het kerkgebouw. We groeven een proefsleuf 
evenwijdig aan en westelijk van de lijn X-X' (zie afbeelding 7). Ook op plaatsen 
waar de inrichting van het terrein (bomen en paden) dit toeliet, maakten we en-
kele putten en korte sleuven. 

De waarnemingen die we bij deze verkenning deden, bestaan onder meer uit: 
Bij E (zie afbeelding 7): de ongestoorde vaste grondslag, geel-lemig, bevond zich 
op circa 1 meter onder het maaiveld. Tussen B en E lag, enkele centimeters in-
gegraven in deze ongestoorde grond, een baan steenslag, circa 90 cm breed en 
helder rood van kleur. 
Ter hoogte van punt E stootten we op een blok metselwerk van vier lagen ste-
nen, 58 cm breed (2,5 steens), de stenen verwerkt in gemagerde kalk met ertus-
sen fragmentjes lei. Vermoedelijk behoorde dit blok metselwerk bij de steunbeer 
die hier gestaan kan hebben. De overige fundamenten waren hier uitgebroken. 
Bij F merkten we de resten van een uitbraaksleuf op, met in het verlengde hier-
van (op circa 4,5 m) nog een intact fragment metselwerk van een kolom of iets 
dergelijks. 
Bij G: vanaf 1 meter beneden het maaiveld een deel (5 lagen) van een gemetsel-
de poer of iets dergelijks, ter breedte van 103 cm, met aan de linkerkant (noord-
zijde) na elke laag een vertanding. De poer gemetseld in kalkspecie en aan de 
voor- en rechterzijde rechtopgaand gemetseld. De ondergrond van dit funda-
ment bestaat uit donkere verstoorde grond. 
Bij H en K troffen we uitbraaksleuven aan met nog intacte delen van het oor-
spronkelijk metselwerk. Op circa 3 meter noordwaarts van deze punten sneden 
we eveneens nog metselwerk aan, die kunnen hebben gediend voor de opbouw 
van een kolom. De kolomresten noordelijk van K rusten op verstoorde donkere 
grond. Het metselwerk bij H bevond zich op de vaste ongestoorde ondergrond. 
Het punt K liet een stuk intact metselwerk zien dat in een merkwaardig verband 
was opgetrokken. Op één laag stenen, plat neergelegd op circa 70 cm diepte, 
zonder vaste grondslag, stonden rechtop, op de kopse zijde, de stenen in rijen 
met de platte kant tegen elkaar als bij een rollaag, drie rijen naast elkaar: circa 
48 cm breed. Het geheel van dit fundament helde duidelijk waarneembaar naar 
buiten uit het lood. De stenen zijn verwerkt in kalk met cement. Deze niet solide 
bouwwijze is in overeenstemming met de in 1742 opgevoerde herstelwerken aan 
de noord- en zuidgevel, waarvan toen werd aangevoerd, dat deze gevels buiten-
waarts uit het lood helden met gevaar voor instorten. 
Een kijksleuf op de plaats van L, liet een baan uitbraakpuin tot op 1 meter diepte 
zien. Op het punt van samenkomst met (naar later zou blijken) de steunbeer van 
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de toren, bevond zich een stukje metselwerk waaruit kon worden opgemaakt, 
dat toren en kerkmuur koud tegen elkaar zijn gemetseld. 

Het totaalbeeld van de hiervoor beschreven waarnemingen maakt aannemelijk, 
dat het schip van de kerk meer bouwfasen heeft gekend. De uitbraaksleuf bij 
F geeft aan, dat er aanvankelijk een eenbeukig kerkschip was, dat later is uitge-
bouwd met twee dwarsbeuken (transepten): één aan de zuidzijde en één aan de 
noordzijde, waardoor een zogenaamde kruiskerk ontstond. Nadien is het schip 
verder verbreed door de aanbouw van zogenaamde zijbeuken tussen de dwars-
beuken en de toren, waardoor een zogenaamde basilikale (driebeukige) kerk on-
stond. De archeologische sporen laten zien dat deze uitbouwen van dwarsbeuken 
en zijbeuken steeds aan weerszijden zijn uitgevoerd: dus symmetrisch. 

Archeologische verkenning naar bouwsporen van de toren 
Ter hoogte van de punten M en N werden op 12 december 1992 kijkgaten ge-
graven. Vanaf een diepte van omstreeks 40 cm onder het aardoppervlak tot op 
de ongestoorde gele grond, op circa 1,6 meter, was de bodem gevuld met af-
braakpuin. De plaats waar eertijds de doorgang van de toren naar de kerk is 
geweest bevatte geen puin maar zuiver vulzand. We concluderen hieruit, dat in 
het deel van deze opening geen fundering heeft bestaan. Op omstreeks 50 cm 
diepte lag hier nog een deel van een vloer: in één vlak zeven plavuizen van ver-
schillende afmetingen aaneen, liggend op een laagje grijze leem. 

Op 29 december 1992 groeven we bij punt P dwars door het puin een kuil tot 
op de vast grondslag: omstreeks 1,8 meter diep. Hier ligt nog een aanzet van 
1 á 2 lagen stenen, die het begin hebben gevormd van de noord-westhoek van 
de toren. De zacht gebakken stenen zijn verwerkt in leem. Bij de reconstructie 
van de toren hebben we dit deel als vast punt genomen (zie afbeelding 7). 

Tenslotte hebben we, aan de hand van de archeologische waarnemingen en de 
eigen en kadastrale metingen, de kerkplattegrond gereconstrueerd (zie afb. 7). 

De maatvoering van het gebouw 
Aan de hand van de gereconstrueerde plattegrond deden we een poging de maat 
te bepalen waarmee indertijd, tijdens de bouw en verbouw, is gemeten. 
Rekenen we de in het metrieke stelsel gemeten maten om in Bossche voeten uit de 
15de eeuw, dan ontstaan voor de middenbeuk van de kerk en voor de toren maten 
in logische hele getallen (zie afb. 8). Een Bossche voet op 28,87 centimeter gesteld. 
De middenbeuk meet inwendig circa 14,4x7,2 meter, omgerekend geeft dit een 
lengte van 50 voet en een breedte van 25 voet. 
Het koor meet inwendig circa 8,7x6,3 meter, omgerekend in Bossche voeten is 
dit 30 voet lang en 22 voet breed. De maten van de dwarsbeuken zijn 4,0x4,9 
meter, omgerekend is dit 14 voet diep en 17 voet breed. 
De toren kan uitwendig 25 voeten in het vierkant hebben gemeten en de afstand 
tussen de steunberen mogelijk 20 voet. De lengte en breedte van de zijbeuken 
zijn naar wij aannemen bepaald door de bestaande bouwsituatie. 
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Afbeelding 8. 

OVERZICHT ARCHEOLOGISCH VONDSTMATERIAAL 

Voor de plaatsbepaling van de punten die met een letter zijn aangegeven: zie 
afbeelding 7. 

aardewerk 
bij B: 3 fragmenten afkomstig van één kannetje, steengoed met ijzerengobe. 

Rijnland of Limburg, waarschijnlijk Langerwehe, datering 1375-1500; 
2 scherven van Elmpter waar, datering: tot 1350. 

bij D: 1 fragment van een schouderpot, waarschijnlijk Elmpt-Brggen, grijs bak-
kend, datering: 1325-1500. 

bouwstenen 
bij A: 9 veldstenen, rood-rose, afmetingen lx b x d: 22 à 23 x 11 à 11,5 x 4,5 

5,5 cm; 
bij B: 6 zachte waarschijnlijk veldstenen, rood-rose, afmetingen: 23,5 x 11,5 x 

5 à 5,5 cm; 2 zachte veldstenen, rood-oranje, 25,5 x 12 x 6,5 cm; 
bij C en E: zachte veldstenen, rood, 23,5 x 11,5 x 4,5 à 5 cm; 
tussen A en D: veldstenen 23,5 x 11,5 x 5 cm; 
bij G: veldstenen, zacht-rood, 23 à 24 x 11 x 5 à 5,5 cm; 
bij K: gebakken stenen, rood van kleur, 25 x 12 x 5 cm; 
bij L: 25 x 12 x 5 cm; 
bij M en N: 24 á 25 x 10,5  12,5 x 5 6 cm; 
bij P: veldstenen, paars-lila en lichtoranje-geel, 23 á 24 x 10 à 11 x 5 à 6 cm. 

De bouwstenen (bij A t/m G en bij M, N en P) kunnen bezwaarlijk vroeger 
gedateerd worden dan circa 1400. Voor kerkgebouwen in Oost-Brabant is voor 
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een dergelijke maat een datering in de tweede helft van de 15de eeuw de meest 
waarschijnlijke. De uiterste datum ligt tussen 1400-1550; het meest waarschijn-
lijk tussen 1450-1550. Omdat de kerk in meerdere fasen is gebouwd (1/2 toren 
met schip (zaalkerk) en koor, 3 dwarsbeuken, 4 zijbeuken) en omdat er vanaf 
1648 geen uitbreiding van of aanleiding tot een uiterlijke verandering van het 
gebouw is geweest en daarom de kerk waarschijnlijk vanaf rond 1600 zijn 'defi-
nitieve' vorm had, is het zeer waarschijnlijk, dat de bouw van deze kerk is aan-
gevangen omstreeks 1400 of kort daarna. 

plavuizen 
tussen A en B: 3x blauw-grijs, variërend in maat tussen 15 x 15,2 x 3,2 á 3,5 cm; 

lx oranjerood-geel, 15 x 15,3 x 2,7 cm; 
datering van deze plavuizen: 16e-17e eeuw. 

nabij M (in de torenopening): lx geel-oranje, 11,7 x 11,8 x 2,5 à 2,7 cm, 
datering: eind 15e eeuw; 
lx grijs-blauw, 13,3 x 13,5 x 2,8 cm, datering: 16e eeuw; 
2x grijs, 14,8 á 15 x 14,8 à 15 x 3 á 3,5 cm, datering: 16e-17e eeuw; 
lx rood-geel, 15 x 15 à 15,3 x 2,7 à 3 cm, datering 16e-17e eeuw; 
lx lichtgeel, 15,5 x 15,5 x 2,7 á 3 cm, datering 16e-17e eeuw; 
lx geel-oranje, 15,8 à 16 x 16 x 2,7 à 3 cm, datering 17e eeuw. 

metaal 
bij B: 1 kaarsenhouder van ijzer. 
Tijdens het onderzoek is de bodem en het verplaatste zand met een metaaldetector 
onderzocht. Op deze wijze zijn opgespoord: 2 zilveren en 11 koperen kleingeld 
munten, met als vroegste exemplaar een zilveren Philipsdaalder, geslagen in 1566; 
1 aluminium en 8 koperen medailles, 19e eeuws; 1 koperen kruisje; 1 rozenkrans 
19e eeuws; enkele gesmede ijzeren nagels; 1 (lichte) musketkogel, lood, diam. 14 mm. 

Opmerkelijk is, dat de devotionalia, medailles, kruisje en rozenkrans, kwamen 
uit het deel van het terrein, dat eertijds in gebruik was als kerkhof van de Caecilia-
parochie van Veldhoven-dorp. 

CONCLUSIES EN AANBEVELING 
De laatmiddeleeuwse parochiekerk van Veldhoven was, in onze hedendaagse ter-
minologie een kruisbasiliek. Zij had een hoog middenschip van twee traveeën, 
afgedekt met een zadeldak en lage, door een lessenaardak afgedekte, zijbeuken. 
Het gebouw had aan weerszijden transepten (dwarsbeuken) van één travee met 
een zadeldak, die minder hoog waren dan het middenschip en een driezijdig geslo-
ten koor van twee traveeën. De eerste travee van het koor had geen ramen en 
het koor was lager dan het middenschip. De toren had een rechthoekige uitge-
bouwde traptoren aan de zuidzijde en haaks geplaatste steunberen, uitgezon-
derd aan de oostzijde, en lijkt drie geledingen te hebben gehad, met in elke gevel 
twee spitsbogige galmgaten en een geknikte achtzijdige torenspits. 

37 

De verdeling van het kerkterrein, zoals in 1798 tussen het katholiek en het her-
vormd kerkgenootschap was afgesproken en in 1904 kadastraal werd vastgelegd, 
kan zijn gebaseerd op de scheidingslijn die kan worden getrokken tussen koor 
en schip van het kerkgebouw (zie afbeelding 7, lijn X-X'). Dit zou dan zo kun-
nen zijn gebeurd omdat de protestanten, die tussen 1648-1798 de kerk in gebruik 
hadden, hun doden in het koor en aan de koorzijde buiten de kerk hebben be-
graven. 

Het kerkgebouw zoals wij dat kennen van de schetstekening van Verhees is ten-
minste in vier bouwfases tot stand gekomen. 1. Vooreerst de toren met een een-
beukig schip van drie traveeën met waarschijnlijk een (klein) koor. 2. Vervolgens 
is aan weerszijden van het schip een dwarsbeuk aangebouwd. Vermoedelijk zijn 
toen de zijmuren van het schip verhoogd, waardoor de nok van het dak voor 
de galmgaten van de toren kwam te liggen. 3. Na de brand van 1540, is het koor 
opnieuw opgebouwd en hierbij mogelijk verhoogd. 4. Daarna, waarschijnlijk 
omstreeks 1600, is aan weerszijden van het schip van de kerk een zijbeuk aan-
gebouwd. 

De bouwtrant van toren en kerk heeft veel overeenkomsten met de Willibror-
duskerk van Eersel, zoals deze er nog tot vóór de verbouwing van 1931 uitzag, 
met dien verstande, dat het schip van de Eerselse kerk één travee langer was. 

Omdat uit historische bronnen valt op te maken, dat er tenminste reeds in de 
13e eeuw op dit terrein een kerkgebouw moet hebben gestaan - de aangetroffen 
aardewerkfragmenten die worden gedateerd vóór de bouwperiode van de gere-
construeerde kerk ondersteunen dit - bevelen we aan het terrein te bestemmen 
tot archeologisch monument. Misschien kan in de toekomst een hernieuwd en 
grootschaliger archeologisch onderzoek naar bouwsporen van de 'eerste' kerk 
op dit terrein worden uitgevoerd. 

De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven beijvert zich om de geschiedenis van 
het terrein 'De Oude Kerfhof', dat een centrale plaats heeft ingenomen in het 
kerkelijk leven van Veldhoven, voor het publiek op een tastbare en zinvolle wij-
ze zichtbaar te maken. 
In dit verband is een plan uitgewerkt. Dit behelst het in beeld brengen van de 
grondvorm van het kerkgebouw dat hier vroeger stond. Met instemming en me-
dewerking van het gemeentebestuur van Veldhoven is dit plan intussen groten-
deels verwezenlijkt. Op het oude kerkterrein zijn reeds enkele beukebomen 
bijgeplant, die tezamen de oorspronkelijke vorm van het kerkperceel markeren. 
Een gedeelte van de oude kerkmuren is door Opleiding Bouw Regio Eindhoven 
tot zithoogte opgemetseld, terwijl de contouren van het overige gedeelte van de 
muren in klinkerbestrating zijn aangegeven. In het voorjaar zal bij de officiële 
overdracht aan de gemeente een bronzen plaquette geplaatst worden, die de pas-
santen informatie verschaft over de geschiedenis van deze plaats. 
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GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Gebruikte afkortingen A.R.A.: 
O.A.A.: 
O.A. en R.A.: 
O.R.A.: 
R.A.N.B.: 
S.R.E.: 

Algemeen Rijksarchief 
Oud-administratief archief 
Oud-administratief en rechterlijk archief 
Oud-rechterlijk archief 
Rijksarchief in Noord-Brabant 
Streekarchief Regio Eindhoven 

Perspectieftekening van het kerkgebouw. Reconstructie situatie eind 18e eeuw. 
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NOTEN 

1. Camps, H.P.H., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 1, De Meierij van 
's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert), 's-Gravenhage 1979, nr. 191: en: 
J. Lijten, Hoe Postel Zonderwijk veroverde. In: Campinia 9 (1979), p. 74-81 en 
122-129, waar de meeste documenten betreffende Zonderwijk gepubliceerd zijn. De 
hier bedoelde akte was reeds eerder gepubliceerd in : Campinia 8 (1978), p. 188. 

2. Camps, a.w., nr. 212; Campinia 9, p. 78 en: nr. 379; Campinia 9, p. 80. 
3. Camps, a.w., nr. 449; Campinia 9, p. 127. 
4. R.A.N.B., 's-Hertogenbosch: Archief kerk van Zonderwijk te Veldhoven, inv.nr. 

104.01, enig aanwezig stuk. 
5. S.R.E., Oirschot: transcriptie door A.M.J.G. van Run van het Kohier van de hon-

derdste penning Zonderwijk-Veldhoven, fol. 1. 
6. Idem, O.A. en R.A. Veldhoven 1517-1921, inv.nr. 1604. 
7. Idem, O.A.A. Veldhoven 1811-1921, voorl.inv.nr. 145. 
8. Parochie-archief Caecilia-parochie Veldhoven, Groot Rekenboek, p. 239. 
9. S.R.E., Oirschot: O.A.A. Veldhoven 1811-1921, voorl.inv.nr. 221. 

10. Idem, O.A.A. Veldhoven 1811-1921 voorl.inv.nr. 4085, en: Parochie-archief Caecilia-
parochie Veldhoven, Groot Rekenboek, p. 251-252. 

11. S.R.E., Oirschot: O.A.A. Veldhoven 1811-1921, voorl.inv.nr. 4086, d.d. 6-3-1834. 
Meer over deze zaak in: Bijnen, J.F.C.M. en Th.A.Kuijpers, Driekwart eeuw St. 
Caeciliakerk Veldhoven, Waalre 1988, p. 24-26. (Bijdragen tot de geschiedenis van 
de gemeente Veldhoven, 3), en: Cijsouw, L.A., J. Wassenaar-van der Hoek en 
J.F.C.M. Bijnen, Gereformeerden en hervormden in Veldhoven vanaf 1648, Veld-
hoven 1989, p. 113. (Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven, 4). 

12. S.R.E., Oirschot: Correspondentie van de rayon-archivaris, ingekomen brief d.d. 
31-5-1971. 

13. Parochie-archief Caecilia-parochie Veldhoven, Groot Rekenboek, p. 258-261. 
14. S.R.E., Oirschot: O.A. en R.A. 1517-1921, borgemeestersrekeningen 1801-1802, 

inv.nr. 1566. Meer over deze klok in: Bijnen, J.F.C.M. en Th.A. Kuijpers, Drie-
kwart eeuw St. Caeciliakerk, Waalre 1988, p. 62-65. (Bijdragen tot de geschiedenis 
van de gemeente Veldhoven, 3). 

15. Archief Dienst van het Kadaster en Openbare Registers te Eindhoven: Proces-Verbaal 
der Verdeling van het grondgebied van de gemeente Veldhoven-Meerveldhoven, 1826. 

16. Met dank aan A.M.J.G. van Run voor het lokaliseren van deze toponiemen. 
17. S.R.E., Oirschot: O.A. en R.A. Veldhoven 1517-1921, inv.nr. 2821. 
18. Idem, Notarieel Archief Veldhoven, inv.nr. 10, jaar 1904, akte nr. 31. 
19. Zie noot 17. 
20. Archief van de gemeente Veldhoven, Veldhoven: inv.nrs. 2047 en 1985. 
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21. De koopakte passeerde op 30 december 1992 voor notaris C. van Herpen. Twee af-
zonderlijke perceeltjes van de graven van Van Doorne en Platteel, die particulier 
eigendom waren, zijn toen eveneens voor de symbolische koopsom van f 1,- aan-
gekocht. 

22. Zie noot 4. 
23. S.R.E., Eindhoven: O.R.A. Vessem, nr. 63, fol. 198-200. 
24. A.R.A., 's-Gravenhage: Archief Raad van State, Verbalen van de tienden, 1743, 

inv.nr. 1834, fol. 18 en 23. 
25. S.R.E., Oirschot: O.A. en R.A. Veldhoven 1517-1921, inv.nr. 1512. 
26. Idem, inv.nr. 1522. 
27. Idem, inv.nr. 1532-1534 en 1248, fol. 139vo.-140vo. 
28. Idem, inv.nr. 1564. 
29. Idem, inv.nr. 1566. 
30. Parochie-archief Caecilia-parochie Veldhoven, Memoriale 11 (1826-1875), p. 231. 
31. Verhees, H., Het schetsen boek van Hendrik Verhees. Bewerking en tekstverzorging 

door J. van Laarhoven, Den Bosch, 1975, p. 51. 
32. Archief van de gemeente Eersel, Eersel: map bouwtekeningen St. Willibrorduskerk. 

Aan dit onderzoek werd medewerking verleend door: 
Frans Klaasen, Jacques van Kessel, Jan Geerts, van de Archeologische Groep Oerle; 

René Linssen uit Eindhoven, onderzoek met metaaldetector; 
afdelingen Landmeetkunde en Cultuurtechniek van de Gemeente Veldhoven; 

Ad van Run, toponiemen; 
Bosbouw en Cultuurtechniek 'De Meent b.v.' uit Boxtel. 

IV. BEELDEN OF BEESTEN? 

door Renate van de Weijer 

In aflevering 90 van Campinia heeft dhr. A. Neggers in zijn bijdrage 'Het dorp Tongelre 
in de zomer van 1702' een interessante bron voor een groot publiek toegankelijk gemaakt, 
namelijk een rekest aan de Staten-Generaal. Met dit rekest (verzoekschrift) probeerden 
de inwoners van Tongelre belastingvermindering te bewerkstelligen op grond van de ge-
leden schade die was toegebracht door het Engelse leger, de bondgenoot van de Staatse 
troepen. Dit betekent dat de bron met enige argwaan bekeken moet worden. Zoals A.C.M. 
Kappelhof aantoonde in De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de 
Generaliteitsperiode (1648-1730) werden de schadeposten vaak flink aangedikt. 1) Aan 
de wens tot belastingvermindering kon de Staten-Generaal nauwelijks tegemoet treden 
omdat er geld nodig was voor het voeren van de oorlog. Wel blijken de belastingen in 
deze tijd verhoudingsgewijs minder op de Meierij te rusten dan op andere gewesten. De 
economische terugval van diverse Kempische dorpen moet volgens Kappelhof dan toch 
op het conto van de vele oorlogen aan het einde van de zeventiende en aan het begin van 
de achttiende eeuw worden geschreven. Deze terugval is - afhankelijk van de economische 
veerkracht van de afzonderlijke dorpen - vaak slechts tijdelijk . 2) 
In Neggers transcriptie van het pietepeuterige handschrift zijn overigens enkele vergis-
singen geslopen. Bij de schadeposten in de oorspronkelijke lijst worden 'beesten' ge-
noemd, geen 'beelten'. Het grote aantal 'beelden' in particulier bezit wekte mijn verwon-
dering die na raadpleging van het origineel 3) blijkt te berusten op een lees fout van de 
transcribent. De declaratie van Willem Snoecken luidt dan als volgt: 'Willem Snoecken 
verclaert in beesten die in zijn presentie den hals hebben afgesneden en gevierendeelt, paert 
[in plaats van paere], meubelen, hoij, haver en cooren ets. [kwijt te zijn] 300,-'. Men heeft, 
met andere woorden, Willems dieren voor zijn ogen geslacht. De gehanteerde termino-
logie kenmerkt de boerentaal: met ' beesten' wordt het vee bedoeld, namelijk koeien en 
varkens die slechts een enkele keer afzonderlijk worden vermeld. Paarden en ook bijen 
worden daarentegen steeds bij naam genoemd. Aangrijpend is het feit dat Willem Snoec-
ken ook nog een 'bruijn Ruijen aftants paartje met eenige grij se haijrtiens boven de 
ooghen' en gebrandmerkt met een ster op de bil aan het leger kwijt raakt. Hier schemert 
enig persoonlijk oorlogsleed naar ons door. De uitvoerige beschrijvingen in het rekest 
- bijvoorbeeld ook de vermeldingen van lichamelijk letsel - doen vermoeden wat de oor-
log voor individuele mensen kon betekenen en maken dit rekest tot een zeer interessante 
bron. De heer Neggers heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd hoe vreemd het zou zijn als 
schade aan (heiligen)beelden gedeclareerd zou worden aan een protestantse overheid! 

NOTEN 
1. A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de 

Generaliteitsperiode (1648-1730), Tilburg 1986 (Bijdragen tot de Geschiedenis van 
het zuiden van Nederland, 69). 

2. Zie tevens H.J.A.C.M. van der Heijden, Groot geweld in kleine dorpen. Een onder-
zoek naar de plunderingen van een aantal dorpen in het kwartier van Kempenland 
tijdens de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successie-oorlog, Hapert 1983. 

3. SAREK RA Tongelre inv.nr. 78, f. 59v/63. 
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**** BOEKAANKONDIGING **** 

'De Oude Kerkhof' in d'Ekker te Veldhoven 

In het najaar van 1992 heeft de archeologische sectie van de Stichting Historisch 
Erfgoed Veldhoven waarnemingen verricht tijdens de werkzaamheden die wer-
den uitgevoerd vanwege het ruimen van de graven in het terrein van 'De Oude 
Kerkhof' te Veldhoven. Bekend was dat hier tot in de eerste helft van de vorige 
eeuw een kergebouw stond. De uit de waarnemingen verzamelde gegevens maak-
ten het mogelijk de grondvorm van het laatmiddeleeuws kerkgebouw te reconstru-
eren. Tevens werd een studie gemaakt van de voorhanden zijnde archiefstukken. 
Maar liefst zeventien akten van vóór 1291 hebben betrekking op deze kerk. Ook 
zijn bouwkundige bijzonderheden, kadastrale gegevens en toponiemen, met be-
trekking tot de kerk en het betreffende perceel, opgespoord. 

Het resultaat van deze onderzoekingen is door Historisch Erfgoed in boekvorm 
uitgegeven. Het boekwerk is samengesteld door J.F.C.M. Bijnen met een bij-
drage van drs. J.P.J. Lijten, onder de titel 'De Oude Kerkhof' in d'Ekker te 
Veldhoven, een archeologische verkenning. Toegevoegd zijn bijlagen, behelzende 
afbeeldingen van de tijdens het archeologisch onderzoek opgespoorde munten 
en medailles. 

Het boek, formaat A4, 40 pagina's, 23 afbeeldingen en kaarten, verschijnt als 
deel 5 in de serie 'Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven'. 
Het is verkrijgbaar à f 17,50 bij boekhandel Verhagen, Provincialeweg 64 en 
City Centrum, Pleintjes 64, te Veldhoven. Toezending is mogelijk na overma-
king van f 22,50 (dit is inclusief f 5, — verzendkosten) op giro 728050 t.n.v. 
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. 

Eerder verschenen in deze reeks: 

deel 1: Archeologische verkenning van het laatmiddeleeuws kerkgebouw te Win-
telre; (o.v.v. Wintelre 1989) à f 10, — ( + f 3,20 verzendkosten). 

deel 2: '... in minute opgemaakt, is verleden'; (o.v.v. notariaat 1991) gratis ver-
krijgbaar bij notariskantoor Van Dongen & Van Herpen, Dorpstraat 162 
Veldhoven (of bij de stichting á f 3,20 verzendkosten). 

deel 3: Veldhoven 70; (o.v.v. Veldhoven 1992) á f 10, — ( + f" 3,20 verzend-
kosten). 

deel 4: De standerdmolen van Oerle; (o.v.v. molen 1993) á f 17,50 ( + f 5, —
verzendkosten). 

V. KEMPISCHE CURIOSA 26 

EEN GROOT OIRSCHOTS MUSICUS: 
JAN BAPTIST VERRIJT 

door J. Lijten 

In Oog op Oirschot schreef Dr. F. Jespers over deze Oirschotse organist.1) Hoe-
wel hij hem in zijn carrièrelijst vermeldt als organist in Oirschot van 1631-1636, 
constateert hij elders: 'Of Verrijt toen (in 1631) organist werd in zijn geboorte-
plaats, kan nergens door bevestigd worden.'2) De enige aanwijzing tot nog toe 
was, dat hij in 1634 op 7 november in Oirschot (voor de tweede maal) trouwde 
met Margareta Scharp.3) Ofschoon wij geen bevestiging hebben gevonden van 
zijn benoeming als organist in Oirschot in 1631, kwam uit het Oirschotse ar-
chief wel de bevestiging voor de dag, dat hij in januari 1635 in Oirschot woonde 
en daar organist was. Tevens werd uit de stukken duidelijk, dat zijn musicale 
functie in Oirschot en vermoedelijk ook later in Leuven (1636-1639) 's-Hertogen-
bosch (1639-1644) en Rotterdam (1644-1650) geen vetpot geweest is. Er blijkt 
namelijk, dat hij in januari 1635 van Arnold Fey sr. chirurgijn, een mud coren 
( = rogge) en een half mud somercoren ( = gerst) kocht, die hij niet kon beta-
len. Hij schreef daarom een schuldbekentenis voor in totaal 16 gulden, die hij 
met Kerstmis zou betalen, welke schuldbekentenis hij ondertekende: Johannes 
Verrijt, organist. Kerstmis 1635 ging echter voorbij zonder betaling en ook tij-
dens zijn verblijf in Leuven, 's-Hertogenbosch en Rotterdam is er nooit betaling 
gevolgd. Van de kant van Arnold Fey sr. is daarop wel herhaaldelijk aangedron-
gen maar zonder resultaat. We kunnen ons voorstellen, dat het instellen van een 
vordering voor de schepenbanken van Leuven, 's-Hertogenbosch of Rotterdam 
er vanwege de grote trubbels nooit van gekomen is, zodat bij de dood van Jan 
Baptist Verrijt de schuldbekentenis in het ladekastje van de weduwe Arnold Fey 
nog steeds op verzilvering lag te wachten. 

Er deed zich een gelegenheid voor om in Oirschot de kat de bel aan te binden, 
toen Bertgen Corstiaens Verrijt, moeye (tante of mogelijk oud-tante) van de na-
gelaten onmondige kinderen van Jan Baptist Verrijt, stierf en de kinderen een 
deel van de erfenis zouden krijgen. De weduwe Arnold Fey liet beslag leggen 
op hun aandeel in deze erfenis ter betaling van de achterstallige 16 gulden en 
deelde dit mee aan de voogden van de minderjarigen, Claes Gerritsen Verrijt 
te Duizel en Elias Aertsen de Roy te Oirschot, tegen wie zij tevens een vordering 
instelde voor de schepenbank van Oirschot. De schuldbekentenis van 16 januari 
1635 werd daarbij als bewijs overgelegd en berust nog in het Oirschotse archief.4) 
Een verweerschrift of vonnis is niet aanwezig in het Oirschots archief, zoals dat 
bij deze eenvoudige zaken meestal het geval is. De schuld was niet te ontkennen 
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en werd vermoedelijk op korte termijn vereffend, waarna een verdere voortzet-
ting van het proces niet nodig was. 

Dat de voogden van de minderjarige kinderen in Oirschot en Duizel woonden, 
doet vermoeden, dat de kinderen na het overlijden van hun vader in deze omge-
ving hebben gewoond, maar zekerheid daaromtrent hebben we niet. In het Oir-
schotse archief is van hen geen voogdijrekening aanwezig. 

Wanneer we het nu bewezen feit, dat Jan Baptist Verrijt in zijn geboorteplaats 
Oirschot als organist gefunctioneerd heeft, in verband brengen met zijn brief 
van 31 mei 1631, waarin hij allerlei wensen tot verbetering aan het orgel naar 
voren brengt en in een P.S. bezweert: 'En zult den orgel oock niet laten probe-
ren dan als ick daer ben om beters wil',5) kunnen we veilig aannemen, wat 
Jespers impliciet reeds deed, dat Jan Baptist Verrijt vanaf 1631 tot 1636 het Oir-
schotse orgel bespeeld heeft. 

Zoals Jespers vermeldt, werd Jan Baptist Verrijt in zijn tijd reeds als een der 
knapste organisten en orgeldeskundigen van de Nederlanden beschouwd en wordt 
hij tegenwoordig tot de grootste Nederlandse componisten van de zeventiende 
eeuw gerekend, hoewel er van de vijf bundels met missen en motetten, die hij 
heeft uitgegeven, slechts een bewaard is en gedeeltelijk heruitgegeven.6) 

Alle bekende feiten uit zijn leven overwegend, mogen we besluiten, dat Jan Baptist 
Verrijt totaal gegrepen was door de muziek en dat zijn voortdurend wisselen 
van functie niet voortkwam uit verlangen naar een groter salaris - dat vermoe-
delijk steeds aan de magere kant is geweest - maar uit een gedreven streven om 
over een orgel te beschikken, dat zo volledig mogelijk aan zijn hoge muzikale 
wensen voldeed. 

NOTEN 

1. Dr. F.P.M. Jespers, 'Orgelspel en kerkzang in de Oirschotse kerken', in Oog op 
Oirschot, Oirschot 1991, blz. 219-229. 

2. Jespers, Orgelspel, blz. 222 e.v. 
3. Register van huwelijken R.K. parochie Oirschot. 
4. R.A. Oirschot, code 2.12.21, dossier kind. J.B. Verrijt. 
5. P.A.O., vrl. inv. nr. 4222. 
6. Jespers, Orgelspel, blz. 221. 

   

   

   

   

   

   

    

    

  

Schuldbekentenis van Jan Verrijt aan Arnold Fey sr., 16 januari 1635. 

  

   

   



VI. HUIZEN EN HUN BEWONERS 
TE OIRSCHOT VAN DE ZEVENTIENDE 

TOT DE TWINTIGSTE EEUW 

door C. Scholten 

72. RIJKESLUISSTRAAT 6 (sectie F 3060) 

De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof en het oud rechterlijk archief 
van de gemeente Oirschot vermelden als eigenaars, respectievelijk bewoners de 
volgende personen: 

A. WILLEM JAN SCHEPENS 1640 
"huijs en hoff" 
grootte: 8 roijen 
belast met: 2 gulden, 7 stuivers 
(verpondingsboek I,fol.108) 

B. PETER WILLEM ALAART SCHEPENS 1674 
omschrijving, grootte en aanslag als onder A 
(verpondingsboek I,fol.108) 

C. JAN WILLEM SCHEPENS 1682 
omschrijving, grootte en aanslag als onder A 
06.11.1715 VEILING namens: 
Jan Willem Schepens, Peter van Ommeren gehuwd met Maijken Jan Wil-
lem Schepens wonende te Raevensteijn en Anthonie Willem Schepens die 
bij deze veiling afwezig is. 
Verkoop in 2 percelen 

D. aan: NICOLAAS VERSTEIJNEN 
de helft van het huijs en hof aan de straat, grootte 4 r, belast met lg.3st.8p. 

E. aan: AERT STAIJMANS 
de andere helft van huijs en hof aan de straat, grootte 4r, belast met: 

lg.3st.8p. 
(verpondingsboek Lfol.103b-II, fol.113. RA 240,fol.188) 

F. JOHANNA COOPS, wed. en tochteresse van Nicolaas Versteijnen 1753 
omschrijving, grootte en aanslag als onder D 
(verpondingsboek II, fol.113-111,fol.158) 

G. LEONARDUS VERSTEIJNEN 1753 
omschrijving, grootte en aanslag als onder D 
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Situatie 1916 (zie onder P). 

situatie 1932 (zie onder P). 
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10.03.1753 door koop van: JOSEPHUS STAIJMANS wonende te Woensel, 
aangekomen van zijn moeder Mechteld Versteijnen, wed. Aert Staijmans 
(zie E) 
"Het huijs aan de straat", grootte: 4 R, aanslag: lg.3st.8p. 
vereniging deze 2 percelen en de omschrijving als volgt: 
"Huijs en hof aan de straat", grootte: 8 R. 
in 2 percelen, belast met: 2g.7st. 
(verpondingsboek 248,fol.96.) 

H. JOHANNES JOSEPHS VAN CROONENBERGH, metselaar 1783 
door koop 01.09.1783 van JOSEPHUS STAIJMANS wonende te Woensel, 
als erfgenaam en namens mede erfgenamen van wijlen Leonardus Versteij-
nen en JAN FRANCIS VERSTEIJNEN wonende te Baal (Baarle Nassau) 
en door afstand gedaan door Hendrien van de Velden wed. Leonardus 
Versteij nen. 
"Huijs en hof aan de straat" grootte: 8 R, belast met: 2g.7st. 
(verpondingsboek IV, fol.110v-V,fol.111-RA 307,fol.82v.) 

I. PETRONELLA BLOMJOUS, 
wed. ADRIAAN JACOB HOPPENBROUWER, bij koop 20.07.1789 
omschrijving, grootte en aanslag als onder H 
(verpondingsboek V,fol.111-RA 255,fol.35-RA 256,fo1.179) 

J. ANTONIE BLOMJOUS, broer van Petronella, 
wonende te Tilburg, bij testament 21.12.1802 
omschrijving, grootte en aanslag als onder H 
(verpondingsboek V,fol.111-Coll.successie inv.nr.8407,fol.181.) 

K. ELISABETH BLOMJOUS d.v. Antonie, 
wed. JAN VAN DER GRINTEN, bij koop 12.02.1803 
2e huwelijk 07.07.1803 met DOMINICUS VAN DE MUIJZENBERG 
wonende te TILBURG 
omschrijving, grootte en aanslag als onder H 

19.12.1815 verkoop door JOHANNES HENDRIK VERHAAR, particulier 
te Tilburg, in opdracht van Dominicus v.d. Muijzenberg. 
omschrijving verkoopakte: 
"Een huis, stal en hof" staande aan de markt te Oirschot 
belendende percelen: rechter zijde: Adriaan v.d. Ven, 
linkerzijde een straatje (van Baerlandstraat) de achterzijde 
Pieter Elias van Nahuijs en voorzijde de straat (Rijkesluisstraat) 
Koper: GERARDUS VAN DEN HEUVEL, Katoendrukker. 
(verpondingsboek fol.111-RA 257,fol.212-NA 5197,akte 705.)  
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Situatie 1993. 
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De kadastrale leggers van de gemeente Oirschot geven de volgende eigenaren: 

L. GERARDUS ARNOLDUS VAN DEN HEUVEL, Winkelier 1832 
vruchtgebruiker: 
MARTINUS GERARDUS VAN DEN HEUVEL, Koopman 
sectie F 431: Huis en erf grootte: 3 R, 76 E 
sectie F 432: Blauwerij grootte: 54 E 
1863 scheiding 
(artikel 231,volgnrs.3,4.) 

M. WILHELMINA VAN DEN HEUVEL 
(over1.05.12.1885) koopvrouw, bij erf. deling 30.09.1863 
MARIA ANNA VAN DEN HEUVEL, wonende te Veghel 
GERARDINA VAN DEN HEUVEL, winkelierster 
omschrijving en grootte als onder L 
1869 scheiding 
(artikel 2312,volgnrs.1,2,3.-NA 2018,akte 1052) 

N. HENRICUS KUIJPERS (oven. 11.07.1899) koopman 1869 

0. GERARDINA VAN DEN HEUVEL, 
wed. HENRICUS KUIJPERS, koopvrouw 1899 
gehuwd 28.10.1867, oven. 09.05.1901 
1881 ged. afbraak en herbouw 
vereniging van de sectie's F 431 en F 432, daarna gesplitst in: 
sectie F 2628: huis grootte: 33 E 
sectie F 2629: huis, werkplaats en tuin grootte: 3 R, 97 E 
1892 verkoop sectie F 2628, naar art. 3326, volgnr. 3 
1893 verkoop ged. 77 E van sectie F 2629, naar art. 3326, volgnr. 4 
aan deze regel blijft staan: 
sectie F 3060: huis, schuur en tuin grootte: 3 R, 20 E 
(artikel 2478,volgnrs.1,2,8,9,10,11. artikel 3992,volgnr.1) 

P. JAN HENDRIK ADRIANUS KUIJPERS, 
koopman bij testament 19.05.1900 
sectie F 3060: huis, schuur en tuin grootte: 3 A, 20 CA 
omschrijving testament: "huis gelegen aan de markt te Oirschot, met de 
daaraan verbonden winkelnering met pakhuis, waskeuken en tuin" 
1916 herbouw 
1922 oprichting N.V. Handelsonderneming KUIJPERS VAN DEN HEUVEL 

EINDHOVEN-OIRSCHOT 
1932 verbouwing 
(artikel 4090,volgnrs.1,6,7,8,/artikel 5004,volgnr.1) 
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Q. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 
HANDELSONDERNEMING 1944 
KUIJPERS VAN DEN HEUVEL 
beherend vennoot: HERMAN EIJ, (geh. met Wilhelmina Kuijpers) 
omschrijving en grootte als onder P 
(artikel 6167,volgnr.1.) 

R. HENRICUS JOSEPHUS MARIA KUIJPERS, textiel detaillist 1965 
omschrijving en grootte als onder P 
(artikel 7862,volgnr. 1.) 

S. ELISABETH MARIA BIJNEN, (over1.05.06.1983) 
eign. voor de helft 1971 

wed. van Henricus J.M.Kuijpers (over1.27.10.1971) 
JOHANNES A.A.M.KUIJPERS, accoutant eign. voor 1/6 dl. 
MARIA L.H. KUIJPERS, onderwijzeres eign. voor 1/6 
ANTONIUS J.L.C.KUIJPERS, vertegenw. eign. voor 1/6 
omschrijving en grootte als onder P 
1983 verkoop 
(artikel 7861,volgnr.1) 

T. ADRIANUS JOHANNES VAN KASTEREN, caféhouder 1983 
sectie F 3060: winkelwoonhuis en tuin grootte: 3 A, 20 CA 
1983 verkoop 
(artikel 9541, volgnr. 4.) 

U. V.O.F. DE KROONS BIERBROUWERIJ 1983 
vennoten: 
GERARDUS JOHANNES ADRIANUS ALLEGONDA DE KROON 
MATHEUS GERARDUS JOHANNES DE KROON, bierbrouwers en 
technologen 
sectie F 3060: Hotel-Café-Restaurant 
grootte: 3 A, 20 CA 
(artikel 9286, volgnr. 13.) 
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I. EEN ZEKERE HEER TRITON VAN SPIT 

door Jos van Gils 

Op 10 oktober 1903, stond er in de Telegraaf een kort verhaaltje. Het was een 
pretentieloos, luimig niemandalletje, dat zich afspeelde in een Brabants dorpje. 
Dit artikel trof ik aan in het archief van de Commissaris van de Koningin.!) 
De letterlijke tekst luidde: 

STEMBUREAU 

Er moest gestemd worden voor een lid van den gemeenteraad in 't dorp. 
Van 's morgens tien uur zetelde het "stembureau" in de raadzaal op 't raad-
huis, achter de groene tafel. 
In 't midden troonde de burgemeester met groote waardigheid. Naast hem za-
ten de wethouders, bijgenaamd "Oome Chef" en "Knilles de Vrek" en de ver-
dere leden van 't "stembureau". 
Zij wachtten de kiezers, de boeren, die met kleine tusschenpoozen de zaal bin-
nentraden met aarzelende schreden en onvaste blikken, haastig de pet afrukkend, 
als ze de waardigheid zagen achter de tafel, den burgemeester met "z'n geblomd 
vest" en "z'nen gauwen bril", "Oome Chef" met z'n "voadermoorders" en 
"Knilles de Vrek" met " 'ne gewaassche kop" en "gekamde hoar", want zoowel 
bril als vadermoorders, zoowel "geblomd vest" als "gewaassche kop" waren 
onmiskenbare teekenen van de plechtigheid van dezen dag. 
Dan deden ze pogingen om de pet op te rollen en in een broekzak te wringen, 
tot de veldwachter hen bracht naar 't lessenaartje waar zij de gewichtige daad, 
de stemming, volbrachten. Daar kwamen ook de "burgers". De kleermaker, 
die sierlijk boog met zijn hoed onder den arm; de bakker, die zijn pet op zijn 
knie sloeg, zoodat 't meel opwolkte; de kastelein uit 't "Verguld Hert" die zon-
der pet kwam en den burgemeester vriendschappelijk toeknikte. 
De veldwachter stond v66r het gele hek, dat de zaal in tweeën verdeelde. Bij 
deze gelegenheid had hij zijn "knoppenjas" en sabel aan en droeg witte hand-
schoenen met te lange vingers. Des veldwachters neus blonk bijzonder, en waar 
hij op gewone dagen slechts een onrijpe vrucht scheen, was hij nu een aardbei 
in volle rijpheid, of tot deze rijpheid de bittertjes hadden bijgedragen, die zijn 
meester nu en dan op 's burgemeesters gezondheid mocht nuttigen bij de uitoe-
fening zijner zware taak, of wel, dat hij tot verhooging der plechtigheid had ge-
meend slechts in 't purper te kunnen verschijnen, is niet met zekerheid na te gaan. 

V66r den burgemeester op de groene tafel lag een opengeslagen wetboek, door 
den candidaat-notaris voor deze gelegenheid welwillend afgestaan, omdat ten 
raadhuize slechts oude exemplaren aanwezig waren. V66r dat wetboek stond een 
bitterkraftje, gratis voor deze gelegenheid gevuld door Mie de Hommel uit den 
"Witten Schimmel", "vanweges de leverantie van brand aan de geminte deur 
d're miensch, ziede". 

Bovendien stond v66r dat wetboek een half kistje sigaren met roode bandjes, 
en ieder lid van 't "bureau" omkrulde met den wijsvinger een sigaar, terwijl 
de blauwe rookwolkjes poëtisch kronkelden om het portret der Koningin, dat 
tegen de achterwand der zaal hing. 
De burgemeester had juist zijn vierde bittertje ingeschonken en het bandje van 
zijn derde sigaar wat naar achter geschoven; "Oome Chef" had juist een ver-
haal geëindigd over 't plotseling sterven van zijn vaars aan mildvuur en "Knilles 
de Vrek" wilde juist gaan vertellen hoeveel "baggen" z'n "zog" dit jaar had 
en hoeveel men voor zijnen vetgemesten "beer" had geboden, toen zich buiten 
een bekend geluid deed hooren, dat v66r het raadhuis ophield. 

— Dè's de dokter", merkte "Oome Chef" op. 
— Mee z'n stoomfiets", vulde Knilles aan. 
De burgemeester ging achterover in zijn zetel zitten, streek met de vinger door 
de kuif, plaatste 't bitterglaasje een weinig achter- en 't wetboek een weinig voor-
uit, hief de sigaar met 't bandje sierlijk tusschen duim en vinger in de hoogte 
en liet de blikken met voorname achteloosheid door de zaal dwalen. 
De dokter en de burgemeester waren geen beste vrienden. In de weinige jaren, 
dat de "jonge dokter" zich in het dorp had gevestigd, waren veel patiënten van 
den "ouden dokter" naar hem overgeloopen en de "oude dokter" was 's bur-
gemeesters kaart-vriend. Reden genoeg dus om wrok te koesteren. 
Toch zou de burgemeester den "jongen dokter" dit nog vergeven hebben, zoo 
er niet meer geweest ware, veel méér. De jonge dokter bezocht zijn patiënten 
per "stoomfiets", droeg 'n kolbertje en 'n stroohoedje en was bovendien... on-
beschoft! 
De burgemeester had de gewoonte 's Zondags te paard uit te rijden met "zijn 
veldwachter" te paard achter zich. Op zulk een rit gebeurde het niet zelden, dat 
hij den dokter ontmoette op zijn "tuf-tuf-ding". De paarden werden dan schich-
tig, hetgeen vooral voor den veldwachter, die vroeger nooit op een paard geze-
ten had, een lastige geschiedenis was. Eens had 't paard dat voor zulke 
gelegenheden van een boer gehuurd werd, zich omgekeerd en was naar huis ge-
hold en een andermaal was het met de achterpooten in een sloot "gekrooie", 
zoodat de berijder er was afgeschoven in 't koele nat. 
Zelfs was 's burgemeesters paard eens de wei ingehold terwijl de burgemeester 
aan zijn nek hing. 
En sedert dien ergerde de burgemeester zich verschrikkelijk aan 't ironisch spot-
tende gezicht van den dokter, die bovendien nooit zijn hoed afnam. 
Dan kwam er nog iets bij. De burgemeester heette Van Spit, - Jan, Cornelis, 
Triton van Spit. Hoe hij aan dien voornaam van Triton gekomen was, wist hij 
zelf niet, maar hij meende, dat een overgrootvader van moederszijde die in den 
Franschen tijd "maire" geweest was, ook zoo geheeten had. Zeker is 't, dat hij 
den naam m66i vond, bovendien kende hij iemand, die zich "Falderjan-van-
Ver" noemde. Met evenveel recht meende hij zijn wélklinkenden voornaam bij 
zijn familienaam te mogen voegen, ter verhooging van zijn waardigheid, en 
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Het Oirschotse raadhuis, omstreeks de eeuwwisseling. 
Foto: coll. Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot. 
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noemde zich "J.C. Triton-Van Spit". De dorpelingen spraken hem dan ook al-
tijd met dien naam aan, omdat hij dan altijd subiet een sigaartje presenteerde, 
maar onder elkaar noemden ze hem Jantje Spit. De dokter noemde den burge-
meester ook in zijn tegenwoordigheid 'meneer Van Spit", en de dokter was dus 
onbeschoft. 
Geen wonder, dat dien morgen het "getuf-tuf" een vertoon van bijzondere waar-
digheid in 't leven riep op 't "stembureau". 
De dokter trad de zaal binnen en met het onveranderlijke ironische glimlachje 
op 't gelaat, nam hij even zijn stroohoedje af en zei: 
— Morgen, heeren". Daarna zette hij 't hoedje weer op en begaf zich naar 't 
lessenaartje om te stemmen. 
De burgemeester sloeg hem met saamgetrokken wenkbrauwen en omgekrulde 
onderlip gade, riep daarna met een driftige hoofdbeweging zijn veldwachter. 
Zijn strafrechterlijke blikken op den dokter gevestigd houdend, leunde hij in 
zijn zetel achterover en fluisterde den veldwachter iets in. Deze sloeg aan, begaf 
zich met afgemeten passen naar den dokter en sloeg weer âán. 
— Heer dokter — zei hij op plechtigen toon — de burgemeester loat oe, over-
eenkomstig de kieswet, verzoeken, oewen hoef af te zetten op 't "stembureau". 
De dokter keek verbaasd op, stond een oogenblik versteld en zei daarna met 
een buiging vor den veldwachter: 
— De groeten aan je burgemeester, en zeg dat ik lak aan 'm heb." 
De veldwachter terug, aanslaand: 
— Edelachtbare, de complimenten van den dokter en hij zee dèt ie lak oan oe 
hee." 
De burgemeester was paars van woede geworden en riep, in zijn verontwaardi-
ging zijn bitterglaasje omwerpend: 
— Meneer, ge zijt nie alleen embeschoft, mar ge toont now dè ge ook 'ne.... 
'ne.... 'ne groote kwoajonge zijt!" 
Toen gebeurde het verschrikkelijke. De student ontwaakte een oogenblik in den 
beleedigden dokter. Hij frommelde het stembriefje tot 'n prop in elkaar, keilde 
het langs het hoofd des burgemeesters en met van woede trillende stem zei hij: 
— Burgemeester, ge bent de reinste ploert, dien ik ooit gezien heb!" 
Het was geschied. De burgemeester verhief zich van zijn zetel. "Oome Chef" 

sprong verschrikt met zijn stoel achteruit. "Knilles de Vrek" zat versteend, zijn 
"zog" bleef hem met haar "baggen" in de keel steken. 
De burgemeester klopte met zijn hamer en declameerde met nadruk, citeerend 
het eenige wetsartikel, dat hij kende: 
— Opzettelijke beleediging, in het openbaar, mondeling aangedaan .... f 

— Aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening 
zijner functie", vulde "Oome Chef" aan. 
— Zijner bediening", verbeterde de veldwachter. 
— 't Is oe dus niet genog meneer — vervolgde de burgemeester — dè'ge de wet 
schendt door mee gedekten hoofde op 't stembureau te verschijnen, ge moakt 
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oe bovendien schuldig oan beleediging, ge zult oew straf nie ontgoan!" 
Een uur later was het heele dorp in rep en roer. Bij den bakker werd het geval 
besproken vôôr de toonbank en in de "Witte Schimmel" ging 't over niets an-
ders. Zelfs de dorpelingen, die 's avonds bijeen zaten op de steenen banken on-
der de lindeboomen op 't kerkplein, waren verdeeld in twee partijen, de eene 
was op de hand van de burgemeester, de andere op die van den dokter, en 't 
had maar weinig gescheeld of er was een kloppartij ontstaan. 
Den volgende dag kwam de brigadier van de maréchaussee bij den dokter aan 
huis om proces-verbaal op te maken. De buren gluurden nieuwsgierig tusschen 
de balletjes van de valgordijnen, toen de paarden voor's dokters huis stilston-
den en de hoog gekolbakte mannen met hun kletterende sabels afstegen. 
De burgemeester reed den eerstvolgenden Zondag als gewoonlijk te paard door 
het dorp met zijn veldwachter achter zich, stapte aan iedere herberg af, om te 
vertellen, dat de dokter "'n proces oan z'n broek ha" en "dèt ie er 'n héél vuil 
pijp van rooke zou". 
Niemand begreep dan ook, dat men later niets meer van de zaak hoorde, al ver-
telden ook sommigen, dat de burgemeester "van hoogerhand" een wenk had 
gekregen tot intrekking der zaak. 
De burgemeester zei, dat hij "als christen" den dokter niet in 't ongeluk had 
willen storten. 
Deze geschiedenis gebeurde voor vele weken op een Brabantsch dorp en nog ten 
huidigen dage kan men daar den burgemeester 's Zondags met zijn veldwachter 
te paard en den dokter per "stoomfiets" zien uitrijden. Nog heden ten dage kan 
men de paarden zien stijgeren voor 't "tuf-tuf-ding". En nog heden ten dage kan 
men zien hoe dokter en burgemeester elkaar "negeeren", sedert het voorgeval-
lene, overal en altijd, consequent! 
En er bestaan in 't dorp twee vijandige partijen, de burgemeesterschen en de 
dokterschen tot op dezen dag. 
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Van Lith was op 19 oktober 1861 te Soerabaja geboren als zoon van Kolonel 
Hendricus Johannes van Lith en Wilhelmina Antoinetta Weijergangs.

3
) 

Hij trouwde in 1907 met Cornelia Anna Vogel, die op 15 september 1876 te Zwa-
luwe geboren was. 
Op 6 juli 1908 werd hun dochter Neeltje Antoinetta Agnes in Oirschot geboren. 
In 1937 vertrekt ze vanuit Middelburg naar de Westhaven 14 te Gouda, waar 
zij nu nog steeds woont. Haar vader zou kort na de oorlog bij haar intrekken, 
en daar op 29 januari 1946 op 84-jarige leeftijd overlijden. 
Binnen een week na het verschijnen van het feuilleton in de Telegraaf, werd op 
het gemeentehuis van Oirschot de volgende brief bezorgd, die de Commissaris 
op 16 oktober aan de bovengenoemde heer Van Lith had laten schrijven. 

"Kabinet, 16 October 1903, A., no. 1943. 
Beschrijving toestanden in Oirschot in Telegraaf van 10 October 1903. 

Aan: Burgemeester van Oirschot. 
In de Telegraaf van 10 dezer komt een feuilleton voor, waarin toestanden en 
personen worden opgevoerd met opzettelijke duidelijkheid de gemeente Oirschot 
en haar burgemeester als tooneel en hoofdfiguur verradende. 
Ik zend U het stukje hierbij over met verzoek om terugzending. 

Daarbij wensch ik te vernemen in hoever aan de beschreven Zondagsche wan-
deltochten te paard van den Burgemeester met den veldwachter waarheid ten 
grondslag ligt en of en in hoeverre onaangename verhoudingen en tooneelen tus-
schen de burgemeester en een jong geneesheer in de gemeente stof hebben kun-
nen leveren voor de gegeven beschrijving. 

De Commissaris der Koningin." 

Tot zover de tekst van het kranteartikel. 
A.C. 

ANTWOORD VAN VAN LITH 

DE COMMISSARIS VRAAGT INLICHTINGEN 
In Den Bosch was er een oplettende 'Heer van Stand', Mr. A.E.J. baron van 
Voorst tot Voorst, die de krant met andere ogen las, dan de meeste Oirschot-
tenaren. 
Als Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant klonken hem 
de klanken: 'Jan Cornelis Triton van Spit' bekend in de oren, en hij moest me-
teen argwanend aan de onder zijn toezicht fungerende burgemeester van Oir-
schot denken: de heer Johan Charles Henri Breton van Lith. 
De heer van Lith kwam van Wanrooij, was per 11 januari 1895 als burgemeester 
te Oirschot benoemd, en volgde J.N.H.M. van Baar op, die vanaf 1879 deze 
functie had uitgeoefend.

2
) 

Deze boodschap kwam voor de heer Van Lith niet helemaal onverwacht. 'Het 
dorp' zal inderdaad wel over het een en ander gepraat hebben. En dat veront-
rustte hem wel enigszins. Een goede verstandhouding met alle Oirschottenaren 
ging hem bijzonder ter harte. 
Bij de installatie van de heer van Lith als burgemeester van Oirschot op 22 janu-
ari 1895, had wethouder van Heumen hem verzekerd: "Indien u vermeent, dat 
hier iets uit de weg te ruimen of te verbeteren is, vergist ge u! Er bestaat hier 
geen scheidingsmuur en er is niets uit de weg te ruimen; de zaken zijn in de beste 
orde."

4
) 

Maar Van Lith was wel degelijk op hoogte van de reden waarom zijn voorgan- 
ger het veld had moeten ruimen. 
Burgemeester van Baar had zich namelijk bij zijn beleid te veel laten beïnvloe- 
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J. C. H.B. van Lith, burgemeester van Oirschot, 1895 - 1925. 
Foto. coll. harmonie "Arti et Amicitiae". 
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den door buitenstaanders. Hierdoor vond de een hem: "te zwak, te goed." 5), 
een ander vond hem "een plichtvergeten burgemeester". 6) 

Terwijl van Lith aan dit alles ongetwijfeld weer gedacht moet hebben, haastte 
hij zich, om het volgende bericht naar Den Bosch te sturen. 

"Oirschot, den 17e October 1903. 
Onderwerp: Mededeeling in verband met een feuilleton i.d. Telegraaf van 10 
October jl. 
In antwoord op uw schrijven dd 10 October jl. litt. A, no. 1943, heb ik de Eer 
U Hoogedelgestrenge te berichten. 
Op 13 juli jl. was 't stemming voor den gemeenteraad, het stembureau bestaan-
de uit den Burgemeester, den U welbekenden oud burgemeester en lid van den 
gemeenteraad (oome Chef) en Hendrikus Noijen, lid van den raad plaatsver-
vangend lid van de commissie van aanslag voor de bedrijfsbelasting (Cornelis 
de Vrek). Omstreeks twaalf uur kwam Dokter Lobach (met wien ik steeds in 
de beste verstandhouding leefde) de raadzaal binnen om te stemmen, met zijn 
handen in zijn zak, gedekt hoofd en zonder de burgerlijke beleefdheid in acht 
te nemen, daarna haalde hij de oproepingsbrief uit zijn zak en wierp hem op 
tafel." 

Deze 'jonge geneesheer', Hermanus Lobach had vanaf 1897 zijn praktijk in Oir-
schot. Hij was op 16 november 1867 te Obdam geboren en trouwde op 4 no-
vember 1902 in Den Bosch met Marie Elise Cornelie Strijbosch, die daar geboren 
en getogen was en op de Parade woonde. Op 7 februari 1947 overlijdt Dokter 
Lobach te Oirschot. Hij is inderdaad steeds de huisarts van de familie van Lith 
gebleven. 

"Hierop keek ik den veldwachter (die ik vooral in last had gegeven toe te zien 
dat de orde gehandhaafd werd) aan, en deze verzocht aan den dokter met de 
volgende woorden: Dokter mag ik u beleefd verzoeken even uw hoed af te ne- 
men?. 
De dokter gaf hierop ten antwoord, wat betekent dat, dat verdom ik, waarvoor 
moet ik dat; waar staat dat, moet ik mijn hoed voor jou afnemen burgemeester? 
Ik gaf hem hierop ten antwoord dat behoeft U niet voor mij te doen, maar iede-
reen die hier binnenkomt zet zijn hoed af of groet even, zoo als ik of een ander 
dat doe wanneer uw huis wordt binnengegaan. 
Nu ik vind 't kinderachtig, kwajongensachtig, je begrijpt dat ik vierkant schijt 
aan jou heb burgemeester. 
Hierop gaf ik ten antwoord, nu bewijst U dat U een groote kwajongen bent; 
waarop hij antwoordde: Jij bent een ploert. 
Ik heb van deze beleediging proces verbaal doen opmaken, doch na eenige da- 
gen ingetrokken. 
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Gaarne had ik over dit geval bij U mondeling advies willen inwinnen, doch ik 
wist dat U op reis was naar Spitsbergen en ben toen naar den Heer Officier van 
Justitie geweest om de zaak bloot te leggen. De heer Tack die de zaak verder 
behandelde, gaf me in overweging de zaak te laten rusten, op grond van beleedi-
gingen, waaraan ambtenaren steeds bloot staan, en dat Hare Majesteit de belee-
digingen H.M. aangedaan zelfs niet vervolgd wil zien, tenzij de Heer Officier 
van Justitie er op aandringt. 
Daarom heb ik de zaak laten rusten. 
Hiermede heb ik U de geheele toedracht van de bewuste zaak medegedeeld, vroe-
gere onaangename verhoudingen hebben tusschen den bedoelden geneesheer en 
mij nooit bestaan. Alle overige bijzonderheden in gemeld feuilleton, zoals Zon-
dagsche wandeltochten te paard van mij met den veldwachter zijn geheel uit de 
lucht gegrepen. 
Wat de verdachtmaking o.a. betreft van mijn teveel (bittertjes) gebruiken, zal 
ik mij zeker in dit opzicht niet nader behoeven te rechtvaardigen, daar mijne 
reputatie van buitengewone matigheid in de gemeente zeker voldoende bekend 
is, ook op mijne veldwachters is in dit opzicht het geringste niet aan te merken. 
Kortom, het bedoelde stukje is eene brutale verdraaiïng van feiten, welke zich 
geheel anders hebben toegedragen en dien tengevolge een volkomen leugenach-
tig verhaal. 
Het zoude mij aangenaam zijn wanneer UHoogEdelgestrenge omtrent deze zaak 
bij den Heer Officier van Justitie of bij den Heer Kantonrechter nadere inlich-
tingen zoude willen inwinnen, waardoor U niet anders zoudt kunnen vernemen 
dan eene geheele bevestiging van deze mijne mededeeling. 
Vertrouwende hiermede aan uw wensch uitgedrukt in uwe bovengemelde missi-
ve voldaan te hebben, heb ik de Eer te zijn, 

De Burgemeester van Oirschot, Breton van Lith." 

Wanneer Burgemeester van Lith in zijn laatste raadsvergadering te Oirschot op 
10 januari 1925 afscheid neemt, moet kennelijk weer alles in het reine zijn ge-
bracht, gezien de uitspraak in de bijzondere raadsvergadering bij zijn afscheid: 
"De samenwerking heeft niets te wensen overgelaten; er zijn geen woorden ge-
vallen die afkeuring verdienen".

7
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NOTEN 

1. Provinciaal Bestuur N.B., 1814-1920, no. 4728, 17-10-1903. 
2. Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 9, Notulen van de Raad, 4-1-1879, 

12-12-1894, 18-1-1895. 
3. a. Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, persoonskaart J.C.H.B. van 

Lith. 
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b. Bevolkingsregister Oirschot. 
c. Persoonlijke mededelingen van Mevrouw N.A.A. Paris-van Lith. 

4. Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 9, Notulen van de Raad, 22-1-1895. 
5. Wethouder van Heumen; Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 9, No-

tulen van de Raad, 28-3-1895. 
6. Commissaris van de Koningin; Procinciaal Bestuur N.B., 1814-1920, no. 4811, 

23-1-1895. 
7. Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 12, Notulen van de Raad, 

10-1-1925. 



67 

11. EEN HUWELIJKSCONTRACT IN 1290 

door J. Lijten 

Van een oude boer hoorde ik eens een definitie van verkering: 'zachtjes praten 
en hard liegen'. Hij bedoelde ermee, dat onder boeren de aanstaande echtgeno-
ten nogal eens hoog opgaven van hetgeen zij voor hun huwelijksuitzet zouden 
meekrijgen. Hieraan dacht ik onwillekeurig, toen mij door bemiddeling van de 
heer Th. van Amstel de financiële regeling onder ogen kwam van het huwelijk 
tussen Willem, heer van Boxtel, en Maria, dochter van Arnold, heer van Diest 
uit het jaar 1290.

1
) Dit interessante stuk zal helaas ontsnapt zijn aan de speur-

zin van Dr. H. Camps, anders zou het zeker in het eerste deel van het Oorkon-
deboek van Noord-Brabant zijn opgenomen, waarin diverse oorkonden betref-
fende deze Willem van Boxtel prijken, echter niet tot diens grote roem.

2
) 

Aan trouwe lezers van Campinia is Willem reeds bekend uit mijn publicatie 'Hoe 
Postel Zonderwijk veroverde'. Daar kwam aan het licht, dat Willem in 1290 zon-
der reëel fundament zijn jongere broer Jacob tot pastoor van Zonderwijk wilde 
doen benoemen en, toen hij geen schijn van kans bleek te hebben, een stort-
vloed van loze oorkondelijke tam-tam opvoerde om zijn figuur te redden.

3
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Juist in dezelfde tijd zal hij ook nogal gebluft hebben tegenover zijn bruid en 
aanstaande schoonvader, die daartegenover blijkbaar ook iets te hoog van zijn 
Diestse toren geblazen had. Dat alles lijkt me te concluderen, als wij van de hier-
onder gepubliceerde oorkonde niet enkel de tekst bezien maar ook tussen de re-
gels door trachten te lezen, zodat we misschien mogen veronderstellen, dat de 
boven aangehaalde definitie reeds in oeroude tijden opging. 

De oorkonder is Arnold heer van Diest en de zes door hem gestelde borgen hecht-
ten er hun zegel aan. 
Arnold van Diest erkent, dat hij voor het huwelijk van zijn dochter een bruid-
schat beloofd heeft van 800 pond Leuvens. Uit het geheel van de tekst is duide-
lijk, dat hij die niet zomaar op tafel kan leggen, en tevens is duidelijk, dat Arnold 
niet tevreden is over de weduwerente, die Willem van Boxtel aan zijn vrouw, 
Arnolds dochter, heeft toegewezen. Het was namelijk gebruik onder de adel, 
dat de man bij het huwelijk aan zijn vrouw een weduwerente toewees. Immers 
als de man stierf, werd hij in het overgrote deel van zijn bezit opgevolgd door 
zijn oudste zoon, waardoor de weduwe zonder inkomen zou achterblijven. De 
weduwerente was een voorziening voor deze situatie. 
Zowel de vader van de bruid als de bruidegom konden blijkbaar niet waarma-
ken, wat zij bluffend hadden toegezegd. Er moest dus een regeling getroffen 
worden en hoewel de oorkonde enkel uitgaat van Arnold van Diest, kunnen we 
veilig aannemen, dat de regeling het resultaat is van wederzijdse afspraak. Wij 
vermoeden, dat de twee eerstgenoemde borgen bij het sluiten van het accoord 

hebben bemiddeld. Jan van Kuyc en Gerard van Wesemaal behoorden beiden 
tot de raadslieden van de hertog, wie er alles aan gelegen was om de goede ver-
standhouding onder zijn edelen te bevorderen. Jan van Kuyc, de eerste raads-
man van de hertog, was bovendien een oom van Willem van Boxtel.

4
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Arnold belooft, dat hij van de toegezegde bruidschat van 800 pond binnen het 
jaar 300 pond zal betalen, maar hij is er blijkbaar niet zeker van, of hij het wel 
zover kan brengen. In dat geval zal hij aan zijn schoonzoon inkomsten uit zijn 
goederen afstaan tot een bedrag van 30 pond per jaar, die hij in twee helften 
mag lossen door de betaling van telkens 150 pond per 1 oktober. Deze 300 pond 
zijn ter vrije beschikking van Willem. De overige 500 pond zal Arnold betalen 
in vijf gelijke jaartermijnen te beginnen met Kerstmis 1291, maar dit bedrag moet 
Willem besteden om de magere weduwerente van zijn vrouw aan te vullen. Bij 
vooroverlijden van zijn vrouw mag Willem gedurende zijn leven de daaruit ge-
kweekte inkomsten genieten, maar als zij bij beider overlijden geen kinderen heb-
ben, moet het bedrag aan Arnolds erfgenamen terugkomen. 
De borgen die Arnold stelt, zijn geen kleine jongens en de verplichting van het 
'inliggen' in Den Bosch bij gebrek aan betaling (zie bijlage) was een behoorlijke 
garantie. Het was immers een kostbare zaak door de kosten van logies en verlet 
voor zeven personen. Het lag daarom voor de hand, dat de borgen in noodgeval 
liever een voorschot zouden geven aan Arnold dan de consequenties van het 'in- 
liggen' op zich te nemen. 
Beide partijen hadden blijkbaar een te hoog woord gevoerd, zodat zij gedeelte-
lijk moesten terugkrabbelen. Met wat wederzijds geven en nemen kwam er dan 
wel een regeling uit de bus, wat gemakkelijker ging doordat de wederzijdse bluf 
vrijwel in evenwicht was. 

NOTEN 

1. A.R.A. Brussel, aanwinsten 1917, nr. 107: zie bijlage. 
2. Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, d1.1, ed. Dr. H.P.H. Camps, 's-Gra-

venhage 1979, nrs. 442, 443, 444, 445, 446, 453, uitgaande van Willem van Boxtel; 
ook de nrs. 447 t/m 451 betreffen dezelfde kwestie. 

3. J. Lijten, 'Hoe Postel Zonderwijk veroverde', in Campinia jrg. 9 (1979), blz. 74-81 
en 122-129; en 'Historische gegevens over de kerk van Zonderwijk', in 'De oude 
kerkhof' in d'Ekker te Veldhoven, Veldhoven 1994, waarvan de verschijning in dit 
nummer wordt aangekondigd. 

4. Onderzoek door Dr. J .A. Coldewey heeft aannemelijk gemaakt, dat Hendrik III 
van Kuyc, grootvader van Willem van Boxtel en vader van Jan I van Kuyc, voor 
de tweede maal trouwde met Aleydis erfdochter van Boxtel uit het geslacht van 
Randerode, waardoor zijn zoon uit dit tweede huwelijk, de vader van Willem, heer 
van Boxtel werd en ook deze naam ging voeren. J.A. Coldewey, De heren van Kuyc 
1096-1400, Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Tilburg 
1981, blz. 55. 
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BIJ LAGE 

I290.11.07 

Arnold heer van Diest oorkondt met medebezegeling van zijn borgen, dat hij bij het con-
tract tussen hem en Willem heer van Boxtel betreffende het huwelijk van deze met Ar-
nolds dochter Maria een huwelijksgift van 800 pond Leuvens heeft toegezegd, waarvan 
hij 300 pond zal betalen binnen het jaar of daarvoor aan hem een jaarlijks inkomen zal 
toewijzen van 30 pond, waarvan hij telkens 15 pond kan lossen op Sint-Remigius-dag 
met 150 pond. Deze 300 pond kan Willem van Boxtel vrij gebruiken. Van de overige 
500 pond zal hij met Kerstmis over een jaar 100 pond betalen en vervolgens de volgende 
vier jaren met Kerstmis telkens 100 pond. Deze bedragen moet Willem van Boxtel ge-
bruiken om zo groot mogelijke inkomsten te verwerven ter aanvulling van de weduwe-
rente voor zijn vrouw. Bij vooroverlijden van zijn vrouw mag hij deze inkomsten gedurende 
zijn leven genieten. Indien bij beider overlijden geen kinderen in leven zijn, vervallen de-
ze inkomsten aan de erfgenamen van Arnold van Diest. 
Als borgen stelt Arnold van Diest: Jan heer van Kuyc, heer Gerard van Wesemaal, Ge-
rard van Diest Arnolds zoon, heer Franco van Wesemaal, heer Jan van Aarschot en heer 
Henrick van Surperre. 
Indien een der verplichtingen niet wordt vervuld, zullen Arnold en zijn borgen na aan-
zegging vanwege Willem in 's-Hertogenbosch gaan inliggen tot aan de verplichting vol-
daan is. 

Origineel: A.R.A. Brussel, aanwinsten 1917, no. 107. 

Universis ad quorum notitiam presentes litteras contigerit pervenire Arnoldus dominus 
de Dyst veritatis notitiam cum salute. 
Noveritis quod nos ex conventione habita inter nos ex una parte et nobilem virum Willel-
mum militem . dominum de Bocstelle ex altera supra matrimonio inter ipsum et Mariam 
filiam nostram contracto eidem domino de Bocstelle cum dicta filia nostra nomine dotis 
dare et solvere promisimus et per presentes promittimus modo et termino infra scriptis 
octingentas libras Lovanienses denariorum bonorum et legalium, ita scilicet quod de dic-
tis octingentis libris Lovaniensibus trecentas libras Lovanienses infra annum ab hoc in-
stanti proximo sequentem eidem .. domino de Bocstelle dabimus et solvemus vel pro ipsis 
trecentis libris Lovaniensibus nos triginta libras Lovanienses annui redditus seu proven-
tus assignabimus et trademus eidem, ita tamen quod si nos dictas triginta libras Lova-
nienses annui redditus ipsi domino de Bocstelle pro dictis trecentis libris assignare contingat, 
nos extunc singulas quindecim libras Lovanienses de dictis triginta libris annui redditus 
cum centum et quinquaginta eisdem libris Lovaniensibus redimere poterimus quolibet anno 
in die beati Remigii precise et non alio tempore sive die, ita quod si quo anno in die beati 
Remigii centum libras et quinquaginta libras Lovanienses ipsi domino de Bocstelle pro 
redemptione huiusmodi quindecim librarum Lovaniensium annui redditus reddidimus et 
solverimus, per hoc quindecim libre de dicta annua pensione sive redditu ad nos libere 
reverterint. Et cum sic quindecim libras Lovanienses de dicta pensione seu annuo redditu 
redemerimus, poterimus simili modo reliquas quindecim libras dicti annui redditus seu 
pensionis redimere cum centum et quinquaginta libris Lovaniensibus quolibet anno ter-
mino supradicto precise, ita quod nullo alio termino facultatem redimendi dictam pensi-
onem seu annuum redditum habemus quam in die beati Remigii supradicto, et dictas 
trecentas li bras Lovanienses ipse dominus de Bocstelle, cum eas receperit, in suos liberos 
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usus convertere poterit et de hiis agere et disponere omnimode pro sue libito voluntatis. 
De reliquis vero quingentis libris Lovaniensibus nos centum libras Lovanienses a die nati-
vitatis Domini nostri Jhesu Christi proximo futura ad annum et quolibet anno per qua-
tuor annos post eundem terminum immediate subsequentes in die nativitatis Domini centum 
libras Lovanienses eidem domino de Bocstelle dabimus et solvemus seu dare et solvere 
tenemur, hac apposita condicione quod ipse dominus de Bocstelle iam dictas quingentas 
libras Lovanienses, cum eas receperit, ad comparandum annuos redditus quanto ex hiis 
comparare poterit ampliores collocabit et convertet, quos redditus annuos ex eisdem quin-
gentis libris Lovaniensibus comparandos dicta filia nostra uxor ipsius domini de Bocstelle 
una cum allis redditibus sibi ab eodem .. domino de Bocstelle in donationem propter nuptias 
traditis et assignatis iure usufructuario percipiet quoad ipsa vixerit et habebit. Et ipse do-
minus de Bocstelle similiter eosdem redditus de dictis quingentis libris Lovaniensibus com-
parandos, si ipsum dicta filia nostra premoriente remanere contigerit supervivum, libere 
quoad ipse vixerit obtinebit et post obitum ipsius domini de Bocstelle, si nulla proles ab 
ipso et dicta filia nostra simul procreata superstes remanserit, dicti redditus quos de dic-
tis quingentis libris Lovaniensibus comparati extiterint, ad nostros heredes seu successo-
res legitimos integraliter et libere revertentur. 
Et pro solutione dictarum octingentarum librarum Lovaniensium ipsi domino de Bocstelle 
a nobis facienda sub forma predicta et terminis antedictis et pro ceteris premissis pro parte 
nostra adimplendis nos ipsi .. domino de Bocstelle nobilem virum dominum Johannem 
dominum de Kuyc, dominum Gerardum de Wesemale, Gerardum de Dyst filium nostrum, 
dominum Franconem de Wesemale, dominum Johannem de Arschot et dominum Hen-
ricum de Surperre, milites, fideiussores constituimus indivisos et quemlibet eorum in so-
lidum obligatum. Et promisimus nos et ipsi fideiussores nostri omnes et singuli promiserunt 
cavendo fide prestita corporali, quod si quis in solutione dicte pecunie seu in aliis que 
supra promisimus defectus fuerit quocumque termino ad hec constituto, nos et dicti fi-
deiussores nostri extunc recepta super hoc monitione ex parte dicti domini de Bocstelle 
Buschum ducis intrabimus ad iacendum et ab eodem loco nos et ipsi fideiussores nostri 
nullatenus recedemus donec quidquid in hiis deficit ipsi domino de Bocstelle adimpletum 
et perfectum fuerit et de hoc eidem plenarie extiterit satisfactum. 
In quorum omnium testimonium sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponen-
dum, rogantes dictos fideiussores nostros omnes et singulos, ut eciam sua hiis litteris in 
recognicionem premissorum apponant sigilla. 
Et nos fideiussores predicti recognocentes nos ad petitionem predicti domini de Dyst su-
per premissis et secundum formam prehabitam esse obligatos, nostram in recognitionem 
obligationis huiusmodi presentibus litteris una cum sigillo ipsius domini de Dyst preap-
penso apposuimus sigilla. 
Datum anno Domini M

° 
 CC

° 
 nonagesimo feria tertia ante festum beati Martini hyemalis. 

N.B. Van het uithangend zegel van Arnold van Diest zijn slechts enkele fragmenten over-
gebleven. De uithangende zegels van de borgen zijn met de staarten verloren gegaan. 
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III. GENEALOGIE NEGGERS (2) 

door A. Neggers 

(Vervolg op Campinia, 22e jrg., nr. 87, okt. 1992, blz. 145-154). 

Een akte uit het notarieel archief van Oirschot bleek voor de genealogie van de 
Oirschotse familie Neggers van onbetaalbare betekenis: de bewuste akte gaf niet 
alleen de plaats van herkomst van de oudste Neggers in Oirschot weg, maar bood 
tevens de oplossing voor een raadsel, dat mij sinds het begin van het genealo-
gisch onderzoek naar de familie Neggers had beziggehouden. Over de kwestie 
stelde ik al in 1987 een vraag in het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant,') 
die onbeantwoord bleef. Ook op twee publicaties over de familie Neggers in Oir-
schot,

2
) waarin de vraag impliciet nog eens werd gesteld, kwamen geen reacties, 

zodat de kwestie vooralsnog onopgelost bleef. 
Totdat de heer Teurlincx in het streekarchief in Oirschot een akte vond, waarin 
het antwoord stond. 

EEN GENEALOGISCH RAADSEL OPGELOST 

Petrus Henricus Wolfaerts trouwt op 28 juni 1642 in de r.k. kerk te Oirschot 
met Maria Paulus van de Venne. Al tijdens zijn leven wordt Petrus ook wel Neg-
gers genoemd. Bovendien blijkt dat hij nauwe betrekkingen onderhoudt met de 
familie van Jan Jacob Neggers, die zich omstreeks 1620 van elders in Oirschot 
vestigt. 
Zo is Jan Jacob Neggers op 31-8-1644 getuige bij de doop van Henricus, de zoon 
van Peter. 
Op 26-12-1647 huurt Peeter Hendrick Wolvers een "huijs metten stalle ende hoff" 
aan de Koestraat in Oirschot van Jan Jacob Neggers. Op dezelfde dag verleent 
Jan Jacob Neggers procuratie aan Peter Hendrick Wolvers voor het innen van 
enige onkosten uit de executie van de nalatenschap van zijn zuster Cathelijn Ja-
cob Neggers, huisvrouw van Jan Matheeussen Crabbe, gestorven te Welberg bij 
Steenbergen.

3
) 

Op 22-2-1648 is Peter (als Petrus Neggers) getuige bij het huwelijk van Anna, 
de dochter van Jan Jacob Neggers met Victor Pulmans. 
Op 3-1-1651 maakt Gerartken Geraerts van der Leijs ten huize van Peter Hen-
driks Wolvers haar testament. Tot haar erfgenamen benoemt zij kinderen en 
kleinkinderen van Jan Jacob Neggers, èn van Peter Hendrik Wolvers.

4
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Nog in dezelfde maand overlijdt Peter. Hij wordt als Petrus Neggers begraven 
te Oirschot op 19 januari 1651. Zijn weduwe wordt als Maria Petrus Neggers 
begraven te Oirschot op 30-9-1682. 
De zoon van Peter, Paulus (gedoopt te Oirschot 17-9-1646) trouwt als Paulus 
Peter Wolvers op 5-12-1667 met Ida Jasper Middegael uit Hilvarenbeek. Joan-
nes Neggers is huwelijksgetuige bij het kerkelijk huwelijk op 20-11-1667. Pauwels 

Peter Neggers wordt op 28-10-1679 voogd over de onmondige kinderen van Jan 
Jansen Neggers en Maria Heijns.

5
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Nadat zijn eerste vrouw is overleden hertrouwt hij op 19-10-1681 als Pauwels 
Peter Neggers met Anna Rovers Jansen van Liempt. Paulus en zijn nakomelin-
gen noemen zich vanaf dan uitsluitend Neggers. 
Al met al voldoende reden om aan te nemen, dat er tussen de familie van Jan 
Jacob Neggers en Peter Hendrik Wolvers een nauwe relatie bestaat. Van enige 
verwantschap bleek echter (tot voor kort) niets. 
Tot N.A. Oirschot 5043, f. 61 van 18 februari 1620 boven water kwam (zie af-
beelding). In deze akte verklaart Jan Jacob Neggers, "geboortich van Tonger-
loe bij Westerloe" met Iken dochter van Dirck Janssen van Roij, "sijne wittege 
huijsvrouwe", dat zij uitdrukkelijk wensen dat Peeter, het natuurlijke kind van 
Iken "sal mede deij len voir sijn hoofft in allen de goederen die zij Comparanten 
te samen bij malcanderen sullen gebracht hebben" en dat Peeter "effen soo diep 
en veele als henne wettige kinderen elckx sullen naer haer doot connen te deij-
len" zal verkrijgen. Hun verklaring is "onverbreeckelijk en wederroepelijk nu 
en t'allen tijden voir hen en voir henne nacomelinge sonder eenich wederseggen". 
Joannes Jacobus Neggers trouwde voor de pastoor in Oirschot op 15-2-1620 met 
Ida Theodorus

6
) van Roij, de dochter van Dirck Jansen van Roij en Margare-

tha (Peter) Janssen van den Laeck. Blijkbaar bracht Ida in haar huwelijk een 
voorkind mee, waarvan de vader Hendrik Wolvers heette. Mogelijk is dit kind 
gedoopt te Oirschot op 16-5-1619: een doopaantekening van die datum meldt 
de doop van "Petrus Henrici filius", maar vermeldt tevens dat zulks geschiedt 
onder voorwaarden door de moeder van het kind. Onder de doopgetuigen wordt 
Joannes Theodorus genoemd, vermoedelijk een broer van Ida Dirks van Roij. 

Peter zal zonder twijfel in het gezin van zijn moeder en adoptiefvader zijn opge-
groeid, hetgeen voldoende verklaring is voor de nauwe familiebetrekkingen die 
hij en zijn nakomelingen onderhielden met de andere kinderen van Jan Jacob 
Neggers. Toch is Peter zich zélf nooit Neggers gaan noemen: in de rechterlijke 
en notariële archiefstukken heet hij steeds Wolvers, en onder de eerdergenoem-
de huurakte uit 1647 staat onder de handtekening van zijn adoptiefvader ook 
zijn eigen signatuur: Peter Hendrick Wolvers. Alleen de pastoor van Oirschot 
verwijst een aantal malen naar Peter als Petrus Neggers. 
Over Hendrik Wolvers zelf is tot dusverre niets bekend: wellicht was hij een rei-
ziger die tijdens een kort verblijf in Oirschot zonder het zelf ooit te weten stam-
vader werd van een Oirschots geslacht. 

DE FAMILIE NEGGERS: DE OUDERE GENERATIES 

Zoals gemeld wordt in de bewuste notariële akte uit 1620 ook de plaats van 
herkomst van Jan Jacob Neggers prijsgegeven: hij is "geboortich van Tonger-
loe bij Westerloe". Hiermee wordt Tongerlo in de huidige provincie Antwer-
pen bedoeld, beroemd om de Norbertijner abdij van Tongerlo, die ook in 
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4 Petrus, ged. Tongerlo 3-7-1617, overl. Tongerlo 21-2-1657, tr. te Ton-
gerlo op 26-8-1640 met Elisabetha Verleuffele. Hun zoon Vincentius 
Eggers wordt op 25-9-1643 te Tongerlo begraven. 

5 Maria, ged. Tongerlo 3-8-1619, overl. Tongerlo 7-8-1675, tr. te Ton-
gerlo op 6-2-1663 met Franciscus vander Cruycen. 

6 Arnoldus, ged. Tongerlo 5-4-1622, overl. Tongerlo 23-5-1656. 
Mb. Jan Jacob Neggers, ged. Tongerlo 5-3-1600, tr. te Oirschot op 15-2-1620 

met Ida Dirckx van Roij, dochter van Dirck Janssen van Roij en Marga-
retha (Peter) Jansen van den Laeck. 
Zijn kinderen zijn: 
1 Peter Hendrik Wolvers, natuurlijke zoon van Henricus Wolfaerts en 

Ida Dirckx van Roij, erkend als wettig kind van Jan Jacob Neggers 
en zijn natuurlijke moeder bij akte van 18-2-1620

14
), ged. Oirschot 

16-5-1619, begr. Oirschot 19-1-1651, tr. te Oirschot op 28-6-1642 met 
Maria Paulus van de Venne. Zijn nakomelingen zijn vermeld in: Ge-
nealogie Neggers, Campinia 1992, pag. 145 e.v. 

2 Margaretha, ged. Oirschot 19-1-1620, begr. Oirschot 26-11-1689. 
3 Jacobus (Eggers), ged. Oirschot 26-12-1620. 
4 Joannes, ged. Oirschot 9-5-1622. 
5 Joannes Janszoon Neggers, ged. Oirschot 13-10-1623, begr. Oirschot 

12-9-1679, beenhouwer en slachter, tr. te Oirschot 9-1-1647 met Maria 
Theodorus Heijns uit Tielen. Zijn nageslacht is beschreven in Neggers 
te Oirschot, G.T.O.B. 1990, pag. 175 e.v. 

6 Joannes, ged. Oirschot 23-3-1628. 
7 Anna, overl. na  1656, tr. te Oirschot op 22-2-1648 met Victor Pulmans. 

Hun dochter is Elisabeth, ged. Oirschot 3-1648, overl. na  1651. 
8 Maria, overl. na  1651. Maijken Jan Neggers, Grietken Jan Neggers, 

Lijsbet Victor Pulmans, Jan zoon van Jan Janszoon Neggers en Lijse-
bet Peeter Wolffers worden op 3-1-1651 bij testament aangewezen als 
erfgenamen van Gerartken Geraerts van der Leijs.

15
) 

NOTEN 
1. G.T.O.B. 1987, pag. 35. 
2. Neggers te Oirschot, G.T.O.B. 1990, 

pag. 175, en Genealogie Neggers, 
Campinia 1992, pag. 145. 

3. N.A. Oirschot 5053, f. 20/21. 
4. N.A. Oirschot 5057, f. 29. 
5. R.A. Oirschot 48. 
6. niet: Ida Henricus, zoals ten onrechte 

vermeld in Campinia 1992, pag. 145. 
7. R.A. Tongerlo 7, f. 19. 
8. R.A. Tongerlo 7, f. 20. 
9. R.A. Tongerlo 7, f. 280v. 

10. R.A. Oirschot 48. 
11. R.A. Tongerlo 7, f. 127v. 
12. R.A. Tongerlo 3, Kohier van het dorp 

en parochie van Tongerloo met de abdij 
"gemaect bij (...) gedeputeerden op t 
taxeren ende collecteren van den hon 
derste penninck geconsenteert int jttere 
1569". Zie ook R.A. lo 19, In 
ventaris van renten en cijnzen. 

13. R.A. (»schol 151, F. 70. 
14. N.A. Oirschoi 5043, F. 61. 
15. N.A. Diaschol 5057, 1'. 29 e.v. 
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Van de andere kant bleef het zuiden de familie Neggers trekken. Dochters van 
Jan Janszoon Neggers trouwden in Mechelen, kleinkinderen vestigden zich in 
Antwerpen en Turnhout, en uiteindelijk bleef er van de nakomelingen van Jan 
Janszoon Neggers niemand in Oirschot over. 

Op grond van de bovenstaande gegevens kan de genealogie van de familie Neg-
gers te Oirschot als volgt worden aangevuld: 

I.  Adrianus (zie R.A. Tongerlo 7, f. 280v, waar Jan Neggers wordt genoemd: 
Adriaensoon). 
Zijn kinderen zijn: 
1 Jan Neggers, volgt Ila. 
2 Jacob Neggers, volgt IIb. 
3 Marij Neggers, overl. na  1601, tr. (1) Hendrik Versmissen, overl. voor 

1597. Uit dit huwelijk een dochter Magdaleen Versmissen. Marij Neg-
gers tr. (2) Willem Lenckens. Willem Lenckens en Marij Neggers ko-
pen in 1601 het huis en hof Den Bonten Clepper te Tongerlo.

11
) 

IIa. Jan Neggers, H. Geestmeester, schepen te Tongerlo. Jan Neggers bezit (mo-
gelijk al in 1581

12
) ) huis en hof in Tongerlo. 

Kinderen: 
1 Simon Neggers, volgt Illa. 
2 Maria Neggers, ondertr. Tongerlo 2-9-1606 met Guillielmus Peters.' 
3 Jacoba Neggers, overl. Tongerlo 14-10-1625, tr. Tongerlo 23-1-1609 met 

Guillielmus Guens. Het huwelijk wordt ook in Mechelen aangetekend. 
IIb. Jacob Neggeres, overl. voor 1626

13
), tr. Maria Matheus. 

Kinderen: 
1 Jan Jacob Neggers, ged. Tongerlo 5-3-1600, volgt Mb. 
2 Catharina Neggers, overl. Welberg bij Steenbergen voor 1647, tr. Jan 

Matheeusen Crabbe. 

Ma. Simon Neggers, overl. Tongerlo 16-10-1653, tr. Magdalena Symons, overl. 
Tongerlo 6-12-1654. 
Uit het cijnsboek blijkt dat Simon het huis van zijn vader bewoont. Na 
zijn dood gaat de eigendom van dit huis over op zijn kinderen Jan en 
Marij. 
Zijn kinderen zijn: 
1 Catharina, ged. Tongerlo 15-11-1606. 
2 Andries, ged. Tongerlo 14-12-1607. 
3 Joannes, ged. Tongerlo 22-3-1609, overl. Tongerlo 15-1-1669, tr. (1) 

op 24-11-1643 te Tongerlo met Jacoba van de Brant. 
Uit dit huwelijk een dochter Magdalena, die te Tongerlo op 5-11-1668 
overlijdt. Joannes tr. (2) te Tongerlo op 24-11-1660 met Maria Thijs. 
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IV. ARMENZORG IN OIRSCHOT 1815 - 1854 

door Jacques Mijland 

INLEIDING 

In 1794 dringt het Franse leger de Republiek binnen. Stadhouder Willem V vlucht 
naar Engeland; en daarmee is de Bataafse Republiek een feit. In 1798 komt een 
nieuwe grondwet tot stand. Deze brengt gelijke rechten voor alle burgers en vrij-
heid van godsdienst. Op 15 juli 1800 verschijnt: "Publicatie, houdende eene wet 
voor het Armen-Bestuur over de geheele Republiek". Deze wet, die overigens 
niet tot uitvoering komt, berust op de Staatsregeling van 1798. Tot aan de wet-
telijke regeling van de armenzorg in de grondwet van 1815 proberen plaatselijke 
overheden hun verantwoordelijken ten aanzien van de armenzorg te regelen met 
borg- en ontlastbrieven, zoals tot dan toe gebruikelijk was. 

Borgbrieven 
Borg- en ontlastbrieven moeten worden getoond aan de overheid van de plaats 
waarnaar de 'arme' wil vertrekken. Deze brief geeft aan de ontvangende gemeente 
de garantie dat, mocht de betreffende persoon tot armoede vervallen, de onder-
houdskosten op rekening komen van de armenkas van de plaats waar hij/zij 
vandaan komt. De plaats van herkomst staat dus borg en de nieuwe woonplaats 
is daar mee ontlast. 

Bij genealogisch onderzoek naar de familie Hoppenbrouwers, kwam ik een aar-
dig voorbeeld van zo'n borgbrief tegen. Uit het huwelijk van Johannes Dirk Hop-
penbrouwers, bakker in Oirschot, en Johanna Corthout, worden zes kinderen 
geboren. Het laatste kind Jacobus Johannes komt ter wereld op 10 juli 1775. 
Zijn vader is dan pas overleden. In 1777 overlijdt Johanna Corthout. Op 22 mei 
1777 vertrekken de kinderen naar Valkenswaard. Ze nemen mee: 
" Borgbrief voor de Kinderen Jan Dirck Hoppenbrouwers en Johanna 
Corthout in leeven Egtelieden. Wij Willem Wijneker en Arie van Wadenoijen, 
scheepenen der vrij en heerlijkheid van Oirschot, quartiere van Kempenlandt, 
Meijerije van 's Bosch tuijgen en verclaaren bij ende mits deezen, onder on-
zen gemeijnen vrijheids en scheependomps zeegele ten regilisaties verzoeken 
van Maria, Johanna, Francis, Jacobus en Hendricus ... bij ons ter goeder 
naam en faam, woonende thans te Valkenswaard ... en alzoo de Magistraat 
aldaar is verzoekende borge te stellen ..."1) 

Domicilie van onderstand 
Lodewijk Napoleon wordt in 1806 koning van het Koninkrijk Holland. Omdat 
hij probeert de Hollandse belangen te behartigen, komt hij in confict met zijn 
broer Napoleon. Het gevolg daarvan is dat Napoleon hem terugroept naar Frank-
rijk. Het Koninkrijk Holland wordt ingelijfd bij Frankrijk. Bij deze inlijving 

komt de armenzorg toe aan het plaatselijke Bureau de Bienfaisance. In 1815 komt 
het Koninkrijk der Nederlanden tot stand; in dat rijk zijn België en de Neder-
landen verenigd onder koning Willem I. 
De grondwet van 1815 legt de armenzorg en de opvoeding van kinderen van ar-
men vast. Er komt onder andere een wettelijke regeling met betrekking tot de 
aanwijzing van de geboorteplaats als domicilie van onderstand. Dat betekent 
dat de geboorteplaats van de armlastige opdraait voor ondersteuning. Maar als 
de 'arme' vier jaar elders woont en in die gemeente belasting heeft betaald, dan 
is die gemeente het nieuwe domicilie van onderstand. Met name deze laatste re-
geling leidt doorlopend tot allerlei meningsverschillen en conflicten tussen ge-
meenten. De correspondentieregisters van de gemeente Oirschot bevestigen dit.

2
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Een groot probleem daarbij is onder andere de verhaalbaarheid van geneeskun-
dige behandeling en medicamenten. In het zelfde stuk uit het gemeente-archief 
kwam ik bijvoorbeeld een briefwisseling tegen tussen het Algemeen Armbestuur 
van Capelle en dat van Oirschot. Ik geef die correspondentie hier in het kort weer. 
F.E. de Zoete, genees-, heel- en vroedmeester uit Capelle schrijft op 13 novem- 
ber 1830: "Daar ik onlangs geroepen zijnde bij Willem van Dun geboortig van 

Oirschot welke door werkgebrek als anderszints in den afgelopen zo-
mer, thans alleszints in behoeftige omstandigheden verkeert; en ik des-
zelfs vrouw woonende in een der gehuchten ruim driekwartier uurs 
van hier onder deze gemeente gelegen; na een nacht en halven dag poo-
gingen ter verlossing te hebben aangewend eindelijk allermoeijlijkst 
door instrumenten heb verlost ..." 

De dokter vraagt dan namens Van Dun aan het Armbestuur om vijf gulden te 
betalen. Het briefje van de dokter zit als bijlage bij een brief van het Armbestuur 
van Capelle. Dat Armbestuur vraagt ook nog om restitutie van onderstand van 
een gulden per week gedurende een tijd van zes weken. Dat laatste was al eerder 
overeengekomen. Omdat het met de vrouw van Willem niet zo goed gaat, vraagt 
Capelle om een verhoging tot f 1,50 per week. Verder is bedeling met beddela-
kens zeer welkom. 
Op 28 juli 1836 ontvangen burgemeester en assessoren van Oirschot een missive 
van het Capelle's college met de mededeling, dat de rekeningen in verband met 
de bedeling van Willem van Dun niet worden voldaan. Reden: Oirschot staat 
voor f 59,86 in het krijt. 
De geschiedenis herhaalt zich. Op 13 januari 1850 valt er in Oirschot een brief 
in de bus van de Gouverneur der Provincie Noordbrabant, een soort aanma-
ning. Over 1847-1849 moet erf 52,72

5
) betaald worden voor geneeskundige be-

handeling van mevrouw van Dun in Capelle. Dokter F.E. de Zoete verklaart 
opnieuw wat hij allemaal heeft gedaan op het gebied van bezoeken en medicijnen. 
De laatste rekening van dokter de Zoete dateert van 5 februari 1853. Hij decla-
reert f 44,60 over augustus en september 1852. Daaruit blijkt ook, dat de vrouw 
van Willem van Dun op 22 september 1852 is overleden. 
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Restitutiestelsel 
De Armenwet van 1854 definieert opnieuw het onderstandsdomicilie. Niet de 
woonplaats van de afgelopen vier jaar, maar de geboorteplaats is altijd domici-
lie van onderstand. In de praktijk betekent dit dat de verblijf- of woonplaats 
onderstand verleent om die vervolgens te verhalen (restitutiestelsel) op de geboor-
teplaats. De gemeente is dus verantwoordelijk voor elders wonende behoeftigen. 

De hoofdgedachten van de Armenwet van 28 juni 1854 zijn: 
— de verzorging van de armen moet zoveel mogelijk gebeuren door particuliere 

en kerkelijke instellingen; 
— de burgerlijke armenzorg mag de particuliere aanvullen; 
— de gemeentebesturen moeten zorgen dat hun subsidies aan burgerlijke arm-

besturen drastisch verminderen; 
— Gedeputeerde Staten houden toezicht op de armenzorg. 

Ondersteund worden bejaarden, zieken en gehandicapten. Het komt regelmatig 
voor dat personen uit deze groepen besteld worden, dat wil zeggen: ze worden 
in de kost gedaan bij particulieren of bij instellingen. In de jaarrekeningen van 
het Burgerlijk Armbestuur kom ik regelmatig 'bestellijsten' tegen. Een andere 
groep van bedeelden vormen weduwen, (wees)kinderen en werklozen. Voor de-
ze groep is vooral de winter een periode waarin onderstand moet worden gegeven. 
Het zal tot 1870 duren voordat het restitutiestelsel verlaten wordt. Een wetswij-
ziging van 15 juli van dat jaar bepaalt, dat de verblijfplaats domicilie van on-
derstand is. En dat zal zo blijven tot in onze dagen. 

DE ARMENZORG IN OIRSCHOT 

In dit artikel zal ik de armenzorg in Oirschot belichten tussen 1815 en 1854. Na 
een weergave van de activiteiten van het gemeentebestuur, wil ik wat gedetail-
leerder stilstaan bij de Diaconie van de Hervormde Gemeente in Oirschot en bij 
het Gemeentelijk Armbestuur (Algemeen of Burgerlijk Armbestuur). 

Gemeentebestuur 
De vergaderingen van de gemeenteraad van Oirschot

3
) laten een aantal regel-

matig terugkerende agendapunten zien, waaronder jaarlijks de begroting en de 
goedkeuring van de armenrekening van het Gemeentelijk Armbestuur. Ook de 
benoeming van armmeesters is regelmatig aan de orde. Met betrekking tot deze 
functionarissen bepaalt het Koninklijk Besluit van 31 december 1814 in artikel 
17 het volgende: 

"Degenen, aan welke het toezigt over de armen, ..., is toevertrouwd, zullen 
de daartoe vereischte werkzaamheden onderling verdeelen, en dat vooral die 
genen, welke door ouderdom, of door ziekte of gebreken, buiten staat zijn 
voor hun levensonderhoud te zorgen, ..., eene genoegzame toelage bekomen, 
om in hun onderhoud te voorzien." 
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Bij K.B. van 10 december 1823 wordt bepaald dat het benoemen van de arm-
meesters, het vaststellen van begrotingen en de 'geldelijke verantwoordingen' van 
de armbesturen een zaak is van de gemeentebesturen onder goedkeuring van Ge-
deputeerde Staten. 
Het Armbestuur dient te bestaan uit drie armmeesters; een van hen is regerend 
armmeester. De laatste is verantwoordelijk voor de leiding van de vergaderin-
gen, hij doet het secretarieel werk en hij beheert de bezittingen. De armmeesters 
krijgen van de gemeenteraad een benoeming voor een periode van drie jaar. Bur-
gemeester en assessoren (later wethouders) zijn bevoegd de bestuursvergaderin-
gen bij te wonen. 

Financiën 
Jaarlijks stelt het Armbestuur een begroting op, die aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd. Na afloop van elk jaar legt de regerend 
armmeester, die ook wel administrerend armmeester wordt genoemd, de reke-
ning van ontvangsten en uitgaven voor aan de raad van de gemeente. De raad 
heeft de bevoegdheid de rekening goed of af te keuren. Bij de problemen komt 
de eindverantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten aan de orde. 

In de jaarrekeningen van het Algemeen Armbestuur van Oirschot
4
) kan ik iets 

te weten komen over de telkens terugkerende inkomsten en uitgaven. In 1819 
bijvoorbeeld doen de armmeesters Jacobus Vissers, Adriaan Scheepens en Pie-
ter Elias van Nahuijs verantwoording van ontvangsten en uitgaven. Aan de in-
komstenkant staan de opbrengsten van pachten (531 gulden, 15 stuivers en 8 
penningen); de huur van landerijen en de opbrengst van verkocht hout (2468 
gld. 13 st. 6 p.) en verkocht onroerend goed (3008 gld. 16 st. 14 p.). Het geld 
wordt als volgt uitgegeven: aan bestelde mensen 895-3-6; aan de bakkers in het 
dorp 1412-9-14 en aan kleding 719-16-14. Ook gaat geld naar schoolmeesters, 
klompenmakers, ambachtslieden, zoals timmerlui en smeden (voor onderhoud 
van gebouwen) en naar de grondbelasting voor de eigen boerderij van de Armen 
in de Notel. 
Naast de jaarlijks terugkerende zaken, zijn er soms discussies over rekeningen 
van het Armbestuur. Soms hebben die te maken met beleid. Hieronder geef ik 
een aantal zaken weer. 

Personele omslag 
Over 1820 heeft de armenkas een nadelig slot van 2265 gulden 1 stuiver en 8 
penningen. En tot overmaat van ramp is de gemeentekas leeg. In de raadsverga-
dering van 25 april 1821 is dit probleem aan de orde. Een maand later gaat er 
een brief naar Gedeputeerde Staten met de vraag om toestemming te krijgen voor 
een buitengewone personele omslag (een vorm van belasting) van 1500 gulden. 
Daarmee kan dan het nadelig saldo van de armenkas gedeeltelijk worden opge-
vangen. 
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Enkele maanden later, op 1 augustus 1821, constateert de raad dat de armmeesters 
geen verantwoording hebben afgelegd over de onder hun beheer gestelde funda-
ties.

5
) Er valt een besluit: de armenrekening over 1820 komt opnieuw op de ver-

gaderagenda, de armmeesters maken de administratie over de fondsen van de 
fundaties over 1815 tot en met 1820 opnieuw op en het besluit van 28 mei 1821 
(toestemming voor een buitengewone personele omslag) trekt de raad in. 

Afscheiding Best 
In 1823 gaat het wat beter, want op 8 oktober 1824 melden de armmeesters Wou-
ter van Overdijk, Hendrik van den Heuvel en Jan Lemmens een voordelig saldo 
van f 563,36. Het jaar daarna is er echter weer een probleem. Dat heeft te ma-
ken met de afscheiding van Best in augustus 1819.

6
) Volgens dat besluit moeten 

de schulden van het gemeenschappelijke Oirschot en Best verdeeld worden vol-
gens de sleutel 2/3 : 1/3. 
Op basis van deze regeling moet er rente worden betaald aan Adriaan Schepens, 
armmeester te Oirschot. Best blijft voor zijn 1/3 gedeelte in gebreke en de schout 
van Oirschot wordt ingeschakeld. Op 9 mei 1825 verschijnt de schout in de raads-
vergadering met de mededeling dat Best niet wil betalen. Er gaat weer een brief 
naar Best met daarin het verzoek om te betalen; immers Best profiteert ook van 
de fondsen. In de raadsvergadering van 16 juli 1825 komt het besluit van Gede-
puteerde Staten van 20 mei 1825 aan de orde om 'zonder verwijl' het Oirschotse 
aandeel aan armmeester P.E. van Nahuijs, te weten 2/3 van f 1704,32, te beta-
len. De gemeente Best zal het resterende deel moeten betalen. 

Arme zieken 
In de raadsvergadering van 3 mei 1828 komen de rekeningen wegens het behan-
delen van arme zieken door de dokter-heelmeester op de agenda.

7
) De rekenin-

gen zijn hoger geworden, soms wel 50
0
70 meer dan in voorgaande jaren. De raad 

neemt het besluit om aan dokter Guljé f 150 jaarwedde te geven in ruil voor 
behandeling van en het verstrekken van geneesmiddelen aan arme zieken. Als 
de dokter daarmee niet accoord gaat, zal het zelfde aanbod gedaan worden aan 
zijn collega Tret. Weigert ook hij, dan zal de burgemeester een advertentie plaat-
sen in het Provinciaal Dagblad. In die advertentie zal een jaarwedde van j

. 
 150 

in het vooruitzicht gesteld worden voor de behandeling van arme zieken en het 
verstrekken van geneesmiddelen. Uiteindelijk neemt Guljé genoegen met een jaar-
lijkse vergoeding van f 150. 

'Arme armen' 
In de notulen van de zelfde vergadering lees ik: 

"Ten einde een onderscheid te kunnen maken tusschen die persoonen die van 
den publieken armen besteed of bedeeld worden en anderen, heeft de raad 
goedgevonden en besloten die armen welke besteed worden, en die van den 
armen bedeeld worden te doen kennen, met op de zigtbaarste beiden zijde 
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van den regten arm, van rood laken of rood lint, de letter A ter grootte van 
een palm en 5 duim te doen plaatsen." 

Het water is blijkbaar tot de lippen gestegen, want in de zelfde vergadering valt 
het besluit om bij begrafenissen van armen die meer gaan kosten dan sf 10, de 
begrafenis openbaar aan te besteden. 

Arme kinderen 
Op 11 juni 1829 schrijft het Armbestuur (A. van Heumen, F.J. Vissers en A.F. 
van Baar) een brief aan het gemeentebestuur van Oirschot: 

" ... dat er op de bestellijst slechts 6 kinderen voorkomen van 8 tot 16 jaren 
oud en die jaarlijks besteld worden te weten, die van 8 jaren voor f 20, van 
12 jaren voor f 22, van 13 jaren voor j

. 
 22, van 16 jaren voor J

. 
 16, van 11 

jaren voor f
. 
 20 en die van 8 jaren voor f 22, zoodat wij tot voordeel onzer 

armen administratie, die Kinderen, alhier oneindig goedkooper kunnen onder-
houden dan dezelve naar de Maatschappij van Weldadigheid op te zenden. 
Weshalve ons voorkomt dat deze niet in de termen vallen van opgezonden 
te kunnen worden  "

8
) 

Wisselend saldo 
De begroting van 1831 wordt stevig overschreden. De drie armmeesters F. Vis-
sers, G. van Baar en P. Lemmens ondertekenen de rekening die een 'kwaad' 
saldo heeft van f 830,85. De nadelige resultaten vindt ik terug in de hoge kosten 
voor besteding van armen (ca. f 1200), geld en brood (ca. f 1000), kleding 
(f 321), medicijnen (f 154) en huren voor huizen van armen (f 239). Twee jaar 
later heeft het Armbestuur f 3214,19 aan ontvangsten en de uitgaven zijn 
f 2370,89; het voordelig saldo is dus ,f 842,30. 

De inkomsten blijven de jaren daarop vrijwel constant: 
— opbrengst armengoederen, o.a. pacht, grondrechten, renten van uitgeleend 

geld; 
— verschillende inkomsten, o.a. kollekten in de bus bij het gemeentehuis, ver- 

pachting van grasland, verkoping van hout en van andere goederen; 
— gemeentelijke subsidie, deze is elk jaar anders; in 1826 bijvoorbeeld f 700, 

in 1851 maar liefst f 1740. 
Het lijkt erop dat de uitgaven wisselen met de conjunctuur. Ik denk aan mis-
oogsten, oorlogen en epidemieën. 

Misoogst 
In 1845 mislukt de aardappeloogst. In de notulen van raadsvergaderingen

9
) van 

5 maart 1845 is sprake van een inzameling in geld en goederen voor de armen. 
Opgehaald worden rogge, aardappelen, takkebossen en broden. Aan geld is de 
opbrengst: Kerkhof f 69; Spoordonk j

. 
 12,83; Hedel f 5,85 en Notel en Straten 

f 34,80. Een concert op zondag brengt nog eens 38 gulden op. Totaal dus f 160,48. 
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Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: 
voor de armen in Spoordonk f 17 

— voor de armen in Hedel f 10 
— Notel en Straten krijgen wat daar is opgehaald 
— de opgehaalde rogge en de rest van het geld komt ten goede aan Kerkhof, 
onder aftrek van 14 gulden, die de armmeesters naar welgevallen kunnen be-
steden... 

Toenemende kosten 
De laatste rekening die ik in het bestek van dit artikel aantref in de archieven 
is die van 1851. Het beeld van ontvangsten en uitgaven laat een groot verschil 
zien met dat van 1831. En dat verschil heeft vooral te maken met de uitgaven. 
Ik geef een korte opsomming. Voor onderhoud van de armen staan op de reke-
ning: f 559,77

5 
 voor bestedingskosten, f 901,84

5 
 voor bedeling in geld en brood, 

f 355,85 voor klederen, f 187,10 voor medicijnen en voor onderwijs f 69,40. 
Aan huishuur wordt bijgedragen f 278,40. En de begrafeniskosten voor dat jaar 
zijn f 6,15. 
Die kostenstijging is in de jaren veertig al merkbaar. Zo blijft het Algemeen Arm-
bestuur in 1842 met een aflosverplichting vanf1522,80 zitten. Zelf kan het daar-
van slechts zeshonderd gulden voldoen. Na een beroep op de gemeenteraad, krijgt 
het bestuur in 1845 toestemming om de rest van het geld te besteden voor de 
aankoop van levensmiddelen. 
Ook neemt het aantal armen toe. Zo verzoekt het Armbestuur op 4 mei 1847 
de raad om ondersteuning. De raad stelt voor om 3000 gulden nominale waarde 
aan obligaties te verkopen; het voorstel wordt aangenomen. Enkele jaren later 
stelt de raad voor het negatief saldo over het boekjaar 1846 op te vangen door 
de verkoop van inculte gronden. Ondanks dat alles blijft de financiële positie 
van het Armbestuur de komende jaren zorgelijk. 

Veranderend beleid? 
Opvallend is dat de raad zich na 1852 steeds meer bezig gaat houden met indivi-
duele gevallen van armlastigheid. Ik som enkele namen op:

10
) de dochter van 

Antonij van Hak, de kinderen Retera, Peter van de Laak, P. van den Breke-
laar, Johannes van Kollenburg, Cornelis van Straten, weduwe Potters, Peter Hop-
penbrouwers. 
In de periode 1852-1854 zijn er regelmatig verzoeken tot onderstand. De gemeente 
Oirschot heeft als regel in haar beleid dat het onderstandsdomicilie moet beta-
len voor de kosten. Dat gebeurt in de geest van de wet van 1815; dus iemand 
die langer dan vier jaar elders woont moet beroep doen op armenvoorzieningen 
in zijn woonplaats. 'Lieden welke in de kracht van hun leven zijn' krijgen geen 
onderstand. In navolging van Hilvarenbeek en Diessen heeft ook de gemeente 
Oirschol een haarspinnerij gesubsidieerd. De bedoeling is om daar armen aan 
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het werk te zetten. Nog op 30 maart 1855 stelt de raad vast dat de haarspinnerij 
gunstig werkt: 'minvermogenden kunnen daar wat verdienen, en dat is beter dan 
uitdelen'. 

Diaconiell) 
De ontvangsten van de Diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente in 
Oirschot1 2) bestaan vanaf 1815 uit huuropbrengst van 'den stede de Boussem', 
verkoop van schaarhout, rente van leningen, collectes in de kerkdiensten en een 
tegemoetkoming van de gemeente in het kostgeld van Barbara Smits. Dit laatste 
is bij notariële akte vastgelegd, waarin staat dat de gemeente jaarlijks de helft 
in haar kostgeld bijdraagt, dat aanvankelijk 52 gulden bedraagt. 
Naast Barbara Smits is ook een regelmatig terugkerende naam in de archieven: 
het gezin van C. Redert. In het vervolg zal ik vooral ingaan op de bedeling van 
Barbara. 

Barbara Smits 
Op 26 februari 1816 spreekt de Kerkeraad over een ernstige vermindering van 
inkomsten. Daarom besluit de vergadering: 
' eene missive te zenden aan het Algemeen Armbestuur dezer plaats, in- 
houdende een kort vertoog voor de redelijkheid en zelfs den volstrekte nood-
zaaklijkheid en verpligting volgens resolutie van den raad der Staten de dato 
19 Febr. 1792 om te voldoen voor de helft in het onderhoud der Zinneloze 
Barbara Smits bedragende tot de laatste door ons voorgeschoten penningen 
van f 215 ...'

13
) 

Op deze brief is er zo snel geen antwoord en daarom richt de Kerkeraad zich 
tot het provinciaal bestuur. Ik citeer een gedeelte uit deze brief, die op 14 maart 
1816 wordt geschreven: 

"De Leden des Kerkenraads geven eerbiedig te kennen dat volgens Resolu-
tien van de raden van Staten de dato 19 oct 1792 aan de algemeene armen-
besturen gedemandeerd zijnde de alimentatie van ongelukkigen en behoeftigen 
aan welke secte of belijdenis van Godsdienst toegedaan op zig te nemen, het 
armenbestuur tot den j are 1800 en tien voorzien heeft door onderlinge in-
schikkelijkheid in het gedeeltelijk onderhoud van een zinneloos meisje Bar-
bara Smits genaamd ..." 

Verder wordt in de brief gesteld: Er is aan het Algemeen Armbestuur vriende-
lijk verzocht mee te betalen, maar we krijgen geen enkele reactie. De kerkeraad 
vraagt om het Algemeen Armbestuur van Oirschot te verplichten de door hen 
voorgeschoten penningen te restitueren. Het antwoord op deze brief komt op 
18 mei: de gemeente verplicht zich voor de helft bij te dragen in de kosten van 
onderhoud van Barbara Smits. 
Anna Barbara Smits, zoals zij op 6 december 1778 in Oirschot wordt gedoopt 
door de Nederlands Hervormde gemeente, is een dochter van Jan Willem Smit, 
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diender te Oirschot, en Martha Elisabeth Hanssen. Haar vader is afkomstig uit 
Meerenburg in Nassau-Weiburg. Hij trouwt op 16 januari 1763 met Martha, 
die te Oirschot geboren en getogen is. Op 7 februari 1855 overlijdt Barbara op 
76 jarige leeftijd. In haar lange leven verblijft zij afwisselend te Oirschot en Geel, 
zoals blijkt uit de bijlagen bij de diaconierekeningen:

14
) 

In december 1805 krijgt Joh. Hanssen reisgeld om Barbara te begeleiden naar 
Geel. In april 1808 declareert Adriaan van den Einden te Geel de kosten van 
'een jaar kost, logies en snuifgeld van de innocente Barbara Smits'. 

Als Barbara te Oirschot verblijft, is ze telkens bij iemand anders in de kost. In 
1813 bij J. de Bruijn, in 1816 bij J. Vogels en in 1818 bij Geertruij de Kroon. 
Vanaf 1827 tot en met 1836 verblijft Barbara bij Antony van de Wal. In 1836 
wordt haar kost en inwoning aan J. van Dijck betaald. Het jaarlijks te betalen 
bedrag stijgt van 50 tot 55 gulden. Als zij begin 1855 overlijdt, is ze bij de be-
heerder van de diaconieboerderij den Boussem in de kost. In de rekening van 
de diaconie over 1855 wordt f 1,40 vermeld in verband met kosten van haar 
ziekte en f 6,45 voor haar begrafenis.

15
) Naast genoemde bedragen voor levens-

onderhoud, zijn kosten terug te vinden voor kleding en schoeise1.
16

) 

Waterbeek 
In de kerkeraadsvergadering van 8 juli 1828 wordt aan administrerend diaken 
G.L. Waterbeek gevraagd om rekening en verantwoording af te leggen over 1826 
en 1827. Hij blijft het antwoord schuldig. Pas eind augustus doet Waterbeek 
rekening en verantwoording voor de Kerkeraad. Het batig saldo over genoemde 
jaren bedraagt f 346. 
Wanneer enkele weken later tijdens de visititie van voogd Bogbelland de la Cha-
pelle de rekening over 1826/27 aan de orde komt, staat in de notulen van de 
kerkeraad te lezen dat de rekening met een negatief saldo sluit. Het bedrag is 
echter niet ingevuld. Besloten wordt wel om over een bedrag van f 200 nader 
te overleggen. 
Als Waterbeek een jaar later verantwoording aflegt over het jaar 1828, merkt 
de predikant op dat hij al meer dan een jaar geen papieren effecten of docu-
inenten heeft gezien, die toch bij de administrerend diaken moeten liggen. 
I nkele maanden later, op 30 november 1829, treedt diaken Waterbeek af onder 
dank voor de bewezen diensten. Hij moet dan nog wel verantwoording afleggen 
voor liet Financiële beheer tot dan toe. De predikant verzoekt hem schriftelijk 
dit snel te doen. Op 28 maart 1830 is er een buitengewone vergadering van de 
t mud. lett van de punten, die aan de orde komen, is het zenden van een aanma-
ning itain W al erbeek om op de proppen te komen met de diaconierekening. Op 

tipill daarna komt voormalig administrerend diaken G.L. Waterbeek met de 
lintinetele verantwoording over 1829. Er is een batig saldo van f 110,31. Tijdens 
de behandeling wijst de predikant Waterheek op artikel 20 van het Reglement 
van 1828. Ik citeer uit de notulen:  
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" ... alle boeken den Kerkeraad specteerenden zullen verblijven onder toe-
zicht van den Pred., bij vacatuur bij den oudsten ouderling, doch andere in-
komsten als leggers obligaties en andere bescheidenheid, mitsgaders de gezeide 
Diakonie ... zullen bewaard worden in een daartoe voorhanden zijnde Dia-
koniekistje berustend ten huize van den predikant welk benevens de admi-
nistrerend Diakon ieder een afzonderlijke sleutel onder zich zullen hebben, 
terwijl van de contanten slechts 50 gulden renteloos zullen leggen." 

De dominee verklaart vervolgens dat hij geen contanten voor het diakoniekistje 
ontvangen heeft. Nadat Waterbeek heeft beloofd de contanten te overhandigen 
aan E. Phaff, sluit de predikant de vergadering. 

Pieter Baas 
In de kerkeraad van 14 maart 1837 stelt Bloemen aan de vergadering voor om 
Pieter Baas f 70 voor te schieten in verband met achterstallige huur aan Gerard 
de Kroon. Met veel bedenkingen gaat de raad accoord. Bloemen zal het geld 
rechtstreeks betalen aan De Kroon. Pieter Baas moet schriftelijke belofte doen 
dat hij zal terugbetalen. Het benodigde geld zal door Bloemen gehaald worden 
uit twee certificaten werkelijke schuld â 3

1
/2 

 070, ieder nominaal f 100. Het over-
schot zal aan de administrerend diaken worden gegeven. 
Op 3 december 1839 wordt besloten om P. Baas wekelijks te geven: een brood, 
een pond boter en aan kontanten tien stuivers. Dit met ingang van 1 december 
van dat jaar. Van Nahuijs zal de zaak regelen. Op 14 februari van het volgend 
jaar besluit de diakonie hem nog een of twee maanden steun te verlenen. Ken-
nelijk is de familie Baas van plan elders hun geluk te beproeven, want begin 
mei 1840 wordt besloten aan de vrouw van Pieter de gewone giften te verstrek-
ken tot half mei en haar bij vertrek tien gulden reisgeld mee te geven. Tot slot 
wordt aan Pieter Baas, herbergier en timmerman, op 18 mei 1840 een lening 
van f 95 verstrekt tegen een rente van 5%.

17
) 

Op 11 februari 1841 schrijft Pieter vanuit Waddinxveen een brief. Hij vraagt 
daarin om ondersteuning vanwege de armoedige omstandigheden veroorzaakt 
door de winter. Hij vraagt daarin ook om zijn attestatie. Uit de diakoniekas 
wordt tien gulden gestuurd aan de dominee van Waddinxveen. 

Stijgende kosten 
In de vergadering van 26 september 1845 biedt bakker Wuyster oven en knecht 
aan om om de andere week 14 broden te bakken. A. van Vliet zal als beloning 
voor zijn hulp in de bakkerij 4 broden gratis krijgen. Een ander, die niet met 
name genoemd wordt, zal 3 broden krijgen.

18
) 

Een jaar later, in november 1846, spreekt de vergadering over de belangen van 
behoeftigen. De kosten van levensbehoeften zijn erg hoog geworden. Broeder 
Nahuijs is bereid tegen inkoopprijs enige witte kolen af te staan ten behoeve 
van weduwe de Wijs. Ook zal deze weduwe kunnen rekenen op een halve hoed 
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Andere rekeningen die ik steeds weer tegenkom zijn de kosten voor de vervaar-
diging van doodkisten. Op 18 januari 1815 presenteert Jan van Nieuwland, tim-
merman, een rekening van 12 gulden 14 stuivers en 12 penningen. Daarvan zijn 
twee gulden en 15 stuivers voor de doodkist van Maria Verhoeven. 

Volgens de richtlijnen van de nieuwe wet declareren de verschillende school-
meesters in Oirschot, Spoordonk en Straten bij het armbestuur de onkosten die 
ze gemaakt hebben voor het onderwijs aan arme kinderen. G.E. van Raven-
steijn

20
) schrijft in 1820 een rekening voor twee maanden onderwijs in Straten 

voor de twee kinderen van Petronella Hoppenbrouwers. 
Over de periode 7 december 1819 tot 7 februari 1820 wordt in rekening gebracht: 

12 stuivers schoolgeld 
14 stuivers voor twee boeken 
9 stuivers en 4 penningen voor papier en pennen. 

Enkele jaren later schrijft M.J. Boelaars, schoolonderwijzer in Spoordonk, een 
rekening voor het tweede halfjaar van 1827 van f 32,65. Dit is voor lesgeld aan 
25 kinderen â 10 stuivers per maand; de rest van het bedrag is voor papier en 
andere materialen. Deze rekening wordt door het Algemeen Armbestuur vol-
daan, maar op de rekening wordt een aantekening geplaatst: 

'De kosten van onderwijs, benevens de schoolbehoeften de Raad wat hoog 
voorkomend zoo is bij den zelven besloten de onderwijzers eene staat te doen 
toekomen, houdende meerdere specificatie in de opgave der schoolgelden en 
schoolbehoeften aan arme kinderen, welken staat zij om de drie maanden 
aan het armbestuur zullen hebben in te dienen ten einde men des te beter zoude 
kunnen nagaan, of er ook misbruiken in het geven van onderwijs aan armen 
kinderen bestaan.' 

De komende jaren zijn de rekeningen van de schoolmeesters gespecificeerd. Over 
het vierde kwartaal declareert M. Mulder zeer gespecificeerd naar leeftijd, begin 
van de lessen, geleverde schoolbehoeften en schoolgelden, voor 25 leerlingen een 
bedrag van 12 gulden en 4 penningen. Daarvan is f 6,60 schoolgeld en de rest 
schoolbehoeften. 

De leerling die bij M.J. Boelaars gemiddeld f 1,30 voor een half jaar kostte, 
kost nu bij meester Mulder 48 cent per kwartaal. Het lijkt erop dat door de in-
voer van de specificatiestaat de kosten van onderwijs aan arme kinderen zijn 
gedaald. Overigens, A. Somers van de hoofdschool vraagt over het eerste kwar-
taal van 1829 voor 24 leerlingen een bedrag f 13,56, waarvan f 8,60 aan school-
geld. Dat is gemiddeld 56 cent. Zijn collega Gerrit Elias van Ravesteyn doet het 
in Straten voor 52 cent.

21
) 

In 1838 declareert A. Keeris, onderwijzer te Spoordonk, een bedrag van f 1,77 
per leerling. Tien jaar later vraagt hij om een vergoeding die 22 cent lager is. 
G.J. te Winkel van de hoofdsschool, die gemiddeld f 1,80 per leerling decla-
reert, brengt een opmerkelijke differentiatie aan. Het onderwijs aan schrijvende 
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leerlingen kost 37
1
/2  cent per maand per leerling, terwijl niet-schrijvende leerlin-

gen voor 57
1
/2  cent per kwartaal schrijfles kunnen krijgen. 

Op 24 november 1838 maken zowel de leden van het armbestuur als de leden 
van de gemeenteraad een overzicht van de "wekelijks te doene bedeelingen in 
Geld en Brood aan Armen" voor 1839. Het gaat om dertig armen, daarover 
zijn beide partijen het eens. Het Armbestuur berekent: 

wekelijks f 13,60 over 52 weken is f 707,20 
wekelijks 12 broden â 50 cent is 312,00 

f 1019,20 

De gemeenteraad komt anders uit: 
wekelijkse bedeling in geld; per jaar f 652,60 
8 broden â 50 cent per week; per jaar 208,00 

f 860,60 
Een opmerkelijk verschil in benadering. 

In de bijlagen bij de rekening over 1854 vind ik een nota van de 'Conferentie 
van den H. Vincentius van Paolo', dat aan het armbestuur van Oirschot linnen 
heeft geleverd. Magazijnmeester C. Teurlincx ondertekent op 28 juni voor een 
bedrag van f 10,005 

Nog twee aardige rekeningen van dat zelfde jaar: 
Adr. Tret declareert: 1 register f 0,85 

1 notitieboekje 0,25 
1 schrijfboek 
bos pennen 

0,17
5 

 

0,16 
f 1,43

5 
 

— Een kwitantie van P.J. Bogmans van drie gulden voor het barbieren van Wol-
terus van Roeven, Theodoor Smids en Arnoldus Mercx. 

SAMENVATTING 

Na de Franse tijd worden borg- en ontlastbrieven overbodig door de bepaling 
in de grondwet van 1815, die de geboorteplaats aanwijst als domiclie van on-
derstand. Bij een verhuizing naar een andere gemeente ontstaan complicaties over 
de betaling van de onderstand. Problemen met het restitutiestelsel duren voort 
tot 1854 als de Armenwet tot stand komt. 
Het bestuur van gemeenten houdt zich vooral bezig met de benoeming van arm-
meesters, het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van de jaarreke-
ningen. Een enkele keer grijpt de gemeenteraad in als zaken financieel niet 
kloppen; en dat vooral bij grote nadelige saldi. Ook bemoeit de raad zich met 
het vaststellen van de jaarlijkse wedde van 'geneesheren' voor hun aandeel in 
de verzorging van armen. Een jaarlijks terugkerend agendapunt is de vaststel-
ling van de subsidie aan het Algemeen of Burgerlijk Armbestuur. 
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De diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente in Oirschot voert ten aan-
zien van bedeling van armen een eigen beleid. De kerkeraad neemt de beslissing 
over hulp aan armen en controleert de begrotingen en jaarrekeningen van de 
diaconie. Als de nood hoog stijgt gaan er brieven naar het gemeentebestuur. 
Pas in 1847 komt de vertegenwoording van de Hervormde Gemeente in het plaat-
selijke armbestuur ter discussie. 

Na de Franse tijd neemt het Algemeen Armbestuur de verantwoordelijkheid over 
van het Bureau Centrale de Bienfaisance. Dit Algemeen Armbestuur dat onder 
andere inkomsten heeft uit pachten, huur, renten van uitgezet kapitaal, subsi-
dies van de gemeente en legaten, bedeelt een wisselend aantal behoeftigen. De 
uitgaven bestaan uit het betalen van mensen waarbij armen zijn besteld en uit 
de bedeling van armen in geld, goederen en diensten. Bij dat laatste heb ik voor-
al het onderwijs aan arme kinderen beschreven. 

Rond 1854 komen langzamerhand nieuwe 'armenzorgers' op de voorgrond: Con-
ferentie van den H. Vincentius van Paolo en de Vereeniging Christelijk Hulp-
betoon. Fundaties heb ik in dit artikel buiten beschouwing gelaten. 

Na het beschrevene blijven een aantal vragen open, waarop ik wellicht bij voort-
gezet onderzoek een antwoord vind: 
Was er in Oirschot sprake van een verstrengeling van kerkelijke en gemeentelijke 
belangen? Was er in Oirschot sprake van profijt vanwege de armenzorg voor 
middenstanders en de medische stand? Is er tussen 1815 en 1854 ooit samenwer-
king geweest tussen hervormden, joden en katholieken op het gebied ten aan-
zien van bedeelden? Wat waren de bedoelingen van de schoolmeesters in hun 
inspanningen voor het onderwijs aan kinderen van armen? 

NOTEN 
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**** BOEKAANKONDIGING **** 

BOXTEL Binnenste buiten 
aan de hand van het genealogisch onderzoek 

naar de Boxtelse familie De Visser 

Onder deze titel gaf pater J.J.E.M. de Visser o.f.m. onlangs een fraai boek uit 
over Boxtel. Het is het eerste deel over vijf eeuwen plaatselijke geschiedenis, een 
gevolg van gewekte interesse tijdens jarenlang stamboomonderzoek. 
In diverse hoofdstukken wordt de geschiedenis van Boxtel, zijn heren, de Sint 
Petruskerk en het H. Bloedwonder beschreven. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan Boxtel in kaart, waarin een lijst van huizen 
uit de 18e eeuw is opgenomen met de eventuele oude benaming, het tegenwoor-
dige adres en bijzonderheden over functie of bewoners. 
De laatste hoofdstukken behandelen hoe door middel van archiefonderzoek een 
familiegeschiedenis te reconstrueren is, in dit geval de familie De Visser. 

Het boek is van het formaat A4, telt 172 pagina's en is rijk geïllustreerd. Het 
bevat een zaken- en namenregister. Het is voor f 39,50 te koop bij de boekwin-
kels te Boxtel. 

1. Schepenbankarchief Oirschot, inv.nr . 276 folio 72verso. 
2. Archief gemeente Oirschot (AGO), inv.nr . 1454. 
3. AGO, inv.nrs. 1 en volgende. 
4. Archief Algemeen Armbestuur (AAA), nrs. A67 en A69. 
5. Voor fundaties, zie: H.Mijland, De afscheiding van Best en de 

verdeling der gasthuizen en fundaties, in Campinia 15 (1985). 
6.AGO, inv.nrs. 157 en 159. 
7. AGO, inv.nr . 1. 
8. AGO, inv.nr . 1458. De twee verschillende tarieven voor een 

kind van 8 jaar staan in de brief zoals hier aangehaald. 
9. Zie noot 3. 

10. AGO, inv.nrs. 21-23. 
11. Archief Nederlands Hervormde gemeente Oirschot (ANHO), 

inv.nrs. 180-206. 
12. ANHO, inv.nr . 7. 
13. Zie J. Mijland, De Hervormde gemeente Oirschot ten tijde 

van predikant J.D. Bloemen (1834-1844), in Campinia 23 

(1993) m.n. pagina 
110. 

14. ANHO, inv.nr . 210. 
15. ANHO, inv.nrs. 

180-206. 
16. ANHO, inv.nr . 210. 
17. ANHO, inv.nr . 251. 
18. ANHO, inv.nr. 8. 
19. AAA, inv.nr. A71. 
20. AAA, inv.nr. A76. 
21. AAA, inv.nr. A83. 
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V. KEMPISCHE CURIOSA 27 

STORM OVER DE BEERZEN 

door J. Lijten 

Niet alleen nu maar ook 275 jaar geleden raasde er een storm over de Beerzen. 
Er werd veel schade aangericht aan kerken, huizen en gewassen, hetgeen de toch 
al niet welvarende bevolking in grote moeilijkheden bracht. Om enige steun of 
althans een vermindering in de dorpsgewijze opgelegde belasting te verkrijgen 
bij de hoge heren in Den Bosch of Den Haag diende men te beschikken over 
een verklaring door neutrale en gezagvolle buitenstaanders, waarom de Beerse 
regenten zich wendden tot de Oirschotse schepenen, die na een oculaire inspec-
tie de volgende verklaring aflegden. 

Attestatie ten behoeve van de regenten van Oist- en Middelbeers. 

Wij, Hendrik Moescops en Jan Baptist Merck, schepenen der vrij- en heerlijck-
heijt van Oirschot en Best, quartiere van Kempelant, meyerije van 's-Hertogen-
bossche, tuijgen ende verklaren, gelijck wij onder onsen gemeijnen vryheyts- en 
schependomszegele bij dese sijn tuijgende ende verklarende, ter requisitie en ver-
soeken van de heeren president en regenten van de dinghbancke [van] Oist- en 
Middelbeers, dat wij op den veertienden augustij laestleden tot Oost- en Mid-
delbeers sijnde hebben gesien en bevonden, dat d'Oostelbeerse toom en buijck 
van de kerk door het sware onweer, soo van donder, blixsem, winden als ha-
gelslagh aldaer gevallen den 28' julij deses jaers, beschadight is geworden en-
de dat door hetselve onweer aldaer een gedeelte van een huijs ende een geheel 
huijs met een gedeelte van een schuer ingestort waeren, ende tot Middelbeers 
den toorn aldaer mede beschadight, twee huijsen gansch en een huijs halff in-
gestort, waeronder, soo er verclaert wiert, een koeij was verongeluckt en doot 
gebleven gevonden, met nogh een stal en schuur; welck onweer oock seer groote 
schade, soo in den boekweijt, boomen als hoven heefft toegebragt, dat men op 
verscheijde plaetsen de boomen om en in stuck en gewrongen, tot groot nadeel 
van de eijgenaers, heefft sien leggen ende nauwlijcx van de boekweijte strooij 
koste vinden. 
Waermede eijndigende onse waerachtige verklaringe, hebben wij tot confirmatie 
deser den prothocollaire minute ondertekent ende door onsen secretaris deselve 
laten uijtmaken ende ondertekenen, binnen Oirschot desen aghtiende september 
seventienhondert negentien. 

w.g. Hendrick Moescops 
Jan Babtist Merck 

(Oirschots schepenprotocol van allerhande akten van 1719, fol. 235" e.v.) 

Of de verklaring door de Oirschotse schepenen enig tastbaar resultaat heeft op-
geleverd, is ons niet bekend. 
Uit welke richting de storm waaide, is in de verklaring niet vermeld, maar ook 
toen kwamen de grote stormen gewoonlijk uit westelijke richting, zoals ook nu 
de wervelstorm 'Razende Roeland', die de Beerzen op wil zuigen, uit westelijke 
richting komt. 
Ook nu zoeken de Beerzen, wijs geworden door de geschiedenis, hun toevlucht 
bij Oirschot. 
Ook nu zeggen de Oirschotse regenten: kom maar bij ons, wij zullen jullie hel-
pen zo goed als wij kunnen. 
Ook nu kan Oirschot echter niet meer doen dan een verklaring ondertekenen. 
Ook nu immers worden de beslissingen genomen door de hoge heren, die in Den 
Bosch en Den Haag resideren. 
Ook nu moeten we afwachten, of argumenten standhouden onder het gebulder 
van 'Razende Roeland'. 
Ook nu dreigt het gevaar, waarvoor professor Dr. W. Fortuyn op 14 februari 
1991 in zijn inaugurale rede bij de aanvaarding van de 'Albeda-leerstoel' aan 
de Rotterdamse Erasmusuniversiteit waarschuwde, van 'een meritocratie van 
ambtelijke en politieke professionals, die over ons en zonder ons beslissen'. 
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VI. HUISVREDEBREUK IN 1747 
door H. Mijland 

In de morgen van dinsdag 30 mei 1747 doet zich een merkwaardig voorval voor in Oir-
schot. Een bemiddeld man van aanzien pleegt, gewapend met een knuppel, een inval bij 
een eenvoudige inwoonster van Oirschot, omdat hij van horen zeggen die persoon ver-
denkt van het vervreemden van zijn eigendom. 
Aangifte van deze gebeurtenis wordt hoog opgenomen. De drossaard geeft notaris Prees-
man opdracht een getuigenverklaring op te maken ten behoeve van de schepenbank.

1
) 

Vermoedelijk vraagt hij dit aan een notaris, omdat de verdachte deel uitmaakt van het 
corpus. De bank zelf legt een lijvig dossier aan, dat in onvolledige vorm al drie centime-
ter dik is.

2
) 

Wat gebeurde er feitelijk? Volgens de getuigen kwam op genoemde datum Peter Spapen, 
gewapend met een knuppel, woedend bij Jan Blankers aan de deur. Tegen Hendrien Ale-
mans, die daar op bezoek was, schreewde hij, dat ze meteen naar huis moest gaan om 
voor hem haar kasten open te doen. Dit eiste hij omdat hem ter ore was gekomen dat 
er "veel goed van mijn in u kasten is". Hendrien die enorm schrok van zijn dreigemen-
ten is daarop naar haar woning gegaan. Daar werd zij gedwongen twee kasten te openen. 
Bij het doorzoeken van de eerste kast hield Hendrien op een gegeven moment een paar 
gebreide half wollen, groene dameskousen in haar hand. Peter trok deze met geweld uit 
haar hand en zei dat het zijn kousen waren, zijn bewering kracht bij zettend door "off 
daar mag geen God voor mij wezen". Peter Spapen liep daarna met die kousen weg, 
doch Hendrien verzocht hem ze terug te geven anders zou ze hem aangeven als dief. Waarop 
Peter antwoordde: "Indien gij een man waar, ik zoude U anders leren". Hendrien volg-
de Peter tot aan zijn huis. Daar zei ze hem, dat ze aan kon tonen waar ze de kousen 
gekocht had. Daarop zijn ze samen naar Caatje Schepens gegaan. Op Hendriens verzoek 
bevestigde Caatje, dat de man van Hendrien zulke kousen bij haar had gekocht. Peter 
Spapen gaf toen de kousen terug aan Hendrien. 
Voor zover de getuigenverklaringen. Tijdens de behandeling werd deze versie bevestigd. 
Na een procesgang van bijna twee jaar wordt Peter Spapen veroordeeld tot betaling van 
de kosten van het proces. 

De partijen en getuigen. 
De indringer is Peter Spapen, 58 jaar oud

3
), bakker en winkelier te Oirschot, wonende 

aan het eind van de Nieuwstraat in een van de woningen die de naam Den Endenpoel 
draagt

4
). Een jaar eerder was hij president-schepen van Oirschot. Hij bezat meerdere hui-

zen in Oirschot
5
). Hij was gehuwd met Jenneken Marten van de Maerselaer

6
). 

Slachtoffer is Hendrien Alemans, 24 jaar oud. Zij is enkele maanden voor het voorval 
gehuwd met Alexander Assouw, afkomstig uit Weelde.

7
) Gezien de schrijfwijze van zijn 

naam in de trouwregisters is Alexander nog niet zo goed bekend in Oirschot. In het her-
vormde trouwboek schrijft men zijn achternaam als Gochem en in het katholieke als Ostio. 
De dominee vermeldt wel dat Alexander nog geen jaar geleden vanuit Moergestel naar 
Oirschot is gekomen. 
Alexander en Hendrien wonen in een huis van de weduwe Willem van Oers, dat gelegen 
is "in de ackeren ten westen van de oude straat nae Spoordonk lopende", vermoedelijk 
de huidige Leeuwerikstraat. Voor hen is het voorgevallene kennelijk zo ingrijpend ge-
weest, dat zij kort daarna verhuizen naar de andere kant van Oirschot. Bij de behande-
ling van de zaak voor de schepenbank in december 1747, verklaart Hendrien dat zij tot 
Sint Jan 1747 (24 juni) in bovengenoemde woning woonde, maar sindsdien in de kamer 
van Cornelis van Laerhoven in Cleijn Bijsterveld. 

Getuigen in deze zaak zijn Jan Gerritsen Biankers en Antonet Huijskens, "woonende 
onder een dak" met Hendrien en Alexander. Uit het reeds aangehaalde dossier blijkt dat 
dit hetzelfde huis is als waarin Hendrien woont, dat echter gesplitst is in twee woningen. 
Jan Blankers, 34 jaar, verklaart bij het getuigenverhoor voor de schepenbank op 23 de-
cember 1747, dat hij tijdens het gebeurde aan zijn weefgetouw zat te werken. Antonet, 
30 jaar, zegt op dat moment aan de wieg te zitten. In de wieg ligt hun vierde kind Arnol-
dus, die op 24 november van dat jaar gedoopt is.

8
) 

Medegetuige is Catharina Joost Schepens, koopvrouw en volgens haar zeggen 54 of 55 
jaar oud. 

Notaris of schepenen 
Notaris David Preesman is op 24 november 1746 benoemd te Oirschot. Gezien de om-
vang van zijn archief werd er slechts een enkele keer een beroep op hem gedaan. Zijn 
korte verblijf te Oirschot gecombineerd met zijn geringe werk hier kan de oorzaak zijn 
van zijn onbekendheid met de Oirschotse namen. 
Typisch is wel dat de namen van de partijen en getuigen in de schepenbankakten geschre-
ven worden zoals gebruikelijk is, terwijl er in de akte van Preesman sprake is van Anto-
net Haaskens, Peter Pape(n)(s) en Alixander Assouw. 

De notariële akte 
Hier volgt een transcriptie van de notariële akte van 26 juni 1747. 

Compareerde voor mij D. Preesman, openbaar, 
voor de Edel Mogende Rade en Souvaireijen Leenhove 
van Brabant en Lande van Overmaze, notaris, 
in 's-Gravenhage gecreêert en geadmitteerdt, tot Oir- 
schot resideerende, en voor de getuijgen naar 
genoemt: Hendrien Alemans, huijsvrouw 
van Alixander Assouw, en Jan Blankers en 
des selfs huijsvrouw Antonet Haaskes, woo- 
nende onder een dak. Welke verklaarde ter 
requisitie van de heer Johan Bastiaan de Voo, 
drossaert der vrij en heerlijkheid Oirschot, 
waar en waaragtig te wezen den zelven gehoord 
ende gesien hebben, dat op dinsdag den 30 mei 
1747 des voormiddags aan 't woonhuijs van voornoemde 
J. Blankers is gekoomen den persoon van 
Peter Papen, meester bakker en winkelier, mede 
alhier in Oirschot woonagtig, met een boos en opstinaat 
gemoet, een stok off knippel in de hand. 
Heeft tegens de eerste comparant gesegt: Hende- 
rien so naar U huijs en gij sult mij U cas- 
ten opendoen off ik zal U Oirschot te kleijn 
maken, want sij hebben mij gezegt dater 
veel goed van mijn in U kasten is. 
Op welke drijgementen seer gealtereert 
sijnde geworden, genootsaakt is geworden 
naar haar woningh te gaan. Dusverre de verklaring 
(van) Jan Blankers en zijn huijsvrouw. Dat gemelde Peter 
voornoemde Hendrien tot in haar woningh heeft 
vervolgt, den eersten comparant 
heeft doen openen (staande met gemelde 
stok off knippel in de hand) twee kaste. 
En de eerste door haar 
Hendrien geopende zijnde, in het doorsoek e 
een paar kouse in haar hand nam, zijnde 
gebrijde halve wolle groene vrouwekousen, 
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die in gemelde cast 
leijden. Gemelde Peter Papen die met gewelt 
uijt haar handt nam, seggende dat zijn 
mijn kousen, off daar mag geen God voor mij 
wezen. Dat gemelde P. Pape met die kousen 
in sijn hand is weggegaan. 
Dat sij eerste comparant hem P. Pape versoekende 
haar kousen terug te geven off dat zij hem 
voor dieff zoude aanspreeken. Waarop P. Papen 
seggend: Indien gij een man waar, ik soude U anders leren. 
Waarop de eerste comparant hem 
P. Papens gevolgt heeft tot in zijn huijs, zeg- 
gende: Gaat met mij mede ik zal U toone 
waar se gekogt zijn. Van daar ver- 
volgens t'samen gegaan na Caatje Schepens, coopvrouw, 
wonende mede alhier tot Oirschot. Ende kou- 
sen vertoont en gevraagt hebbende off die 
kousen bij haar gekogt waren. Waerop Caatje 
Schepens seggende: Zulke 
off diergelijke kousen door haar man van 
haar gekogt waren. 
Waarop P. Papens sijde: Dan wil ik U kou- 
sen niet hebben, daar sijn se wederom. 
Compareerde nog Caatje Scheepens, 
de welke verklaarde sulke off diergelijke 
kousen door de eerste comparant man gekogt 
sijn geworden. Gevende voor reedenen van wetenschap, 
ieder voor zoo verre de com- 
parante als voor getuijgenisse gegeve 
hebbe, wel bescheijdelijk te hebben gesien 
en gehoort, vijders niet getuijgende. Presen- 
teeren 't selve des noods met eede te sterken, 
consenteerende hiervan gemaakt ende gele- 
vert te werden. Acte in communi forma. 
Aldus gedaan ende verleeden in de vrijheid 
en heerlijkheid Oirschot op heeden den 26 
junij 1747, ter presentie van Monsieur 
D. van Houtum en Hendrik Besters als getuijgen. 

1. Archief notaris Preesman, nummer 5187 
2. RA Oirschot, rubriek 2.11.22.2., crimineeldossier inzake huisvredebreuk contra Peter Spa-

pen, 1747-1749. 
3. R.K. doopboek Oirschot (Kruijfnr. 3): gedoopt 29 aug. 1689, zoon van Cornelis Petrus 

Spapen en Maria van Asperen. 
4. Transport in 1726 (Rechterlijk archief Oirschot, nr. 243 folio 39). 
5. Huis Nieuwstraat, nu nummers 13 en 15, van zijn vader verkregen (Campinia 22 (1992) 

pg. 32) en een huisje in het Steenenstraatje, verworven in februari 1746 (RA Oirschot nr. 
246, fol. 134). 

6. Schepentrouwboek Oirschot Kruijfnr. 47 en R.K. trouwboek Oirschot Kruijfnr. 10, beide 
als trouwdatum 1 aug. 1717. 

7. N.H. trouwboek Oirschot Kruijfnr. 15 en R.K. trouwboek Kruijfnr. BA V, 29 jan. 1747. 
8. R.K. doopboek Oirschot, Kruijfnr. 6. 
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WOORD VOORAF 1.  LEVEN EN WERK VAN PETRUS VLADERACCUS 
PASTOOR VAN OIRSCHOT 1604 - 1618 1) 

door Dr. Michiel Verweij 

Geachte abonnee, 

Op 1 augustus aanstaande bereikt de heer C. Scholten de pensioengerechtigde 
leeftijd. Voor u geen onbekende. Hij verzorgde namelijk vanaf het allereerste 
nummer de abonnementenadministratie en verzending van Campinia. In die be-
ginperiode realiseerde hij ook de technische uitvoering van dit tijdschrift. 

Sinds de eerste jaargang zijn meer dan zeventig afleveringen in de rubriek Hui-
zen en bewoners van de zeventiende tot de twintigste eeuw verschenen. Het meren-
deel daarvan betrof monumentale panden in Oirschot. De heer Scholten nam 
het speurwerk voor en de presentatie van deze rubriek voor zijn rekening. 

De redaktie dankt de heer Scholten voor zijn inzet voor Campinia, dat een deel 
van zijn leven is geworden. Wij wensen hem samen met zijn gezin nog vele goede 
jaren toe. 

De redaktie 

Redactionale 

Op 24 november 1993 promoveerde Michiel Verweij, voor de lezers van Campinia 
reeds een vertrouwde naam, te Leuven met de grootste onderscheiding tot doctor 
in de klassieke philologie op het proefschrift 'Het thema Tobias in het Neolatijnse 
schooltoneel in de Nederlanden in de zestiende eeuw. De TOBAEUS van Cornelius 
Schonaeus (1569) en de TOBIAS van Petrus Vladeraccus (1598)'. 

Naast vele familieleden en kennissen was Oirschot daarbij vertegenwoordigd door 
burgemeester Mr. G.G.I.M. Speetjens en twee medewerkers van het streekarchief. 
Zij waren getuige van de discussie tussen de hooggeleerde heren van de promotie-
commissie en de promovendus, die echter duidelijk meer als reeds gewaardeerde col-
lega benaderd werd dan als aankomend geleerde. De promotor, professor Dr. J. 
IJsewijn, memoreerde met name de vele publicaties, waarvan meerdere in Latijns 
proza en poëzie, die al onder de naam M. Verweij of Michael Pratensis verschenen 
waren, hetgeen hij eigenlijk een (helaas in andere gevallen meestal onvervulde) voor-
waarde achtte, om met gezag de critische beschouwing van een Latijns litterair werk 
ter hand te kunnen nemen. Veelzeggend was de uitspraak van de promotor, dat de 
heer Verweij, indien hij enkele eeuwen eerder geleefd had, tot de humanisten zou 
zijn gerekend. 

De jonge doctor, druk bezig met het persklaar maken van zijn proefschrift - dat in 
Leuven pas na de promotie in druk verschijnt - stelde de eerste paragraaf van het 
derde hoofdstuk van zijn dissertatie beschikbaar ter publicatie in Campinia. De re-
dactie waardeert deze vriendelijke geste bijzonder en voelt zich vereerd met deze pri-
meur, die de speciale plaats van Petrus Vladeraccus in Oirschot goed doet uitkomen. 

Petrus Vladeraccus werd in 1571 te 's-Hertogenbosch geboren als zesde en voor-
laatste kind van Christophorus van Vladeracken en Christina Bellaerts.2) De 
andere kinderen waren Jan, Aert (of Arnoldus), Gerrit, Peter (I), Bekken en 
Anna.3) Zijn vader Christophorus was in 1524 in Geffen (Noord-Brabant) ge-
boren als bastaard-zoon van Gerardus van Vladeracken, heer van Geffen en 
Nuland4). 

De familie Van Vladeracken, afkomstig uit en genoemd naar het gehucht Vler-
ken (gemeente Someren, Peelland), behoorde tot de patricische geslachten van 
's-Hertogenbosch en leverde in de 13de-17de eeuw diverse schepenen.5) In de 
l5de eeuw verwierven ze o.m. de heerlijkheid Geffen en Nuland en kasteel Ne-
melaer in Haaren (bij Oisterwijk). In de 17de eeuw verarmde de katholieke tak 
in Brabant, maar inmiddels was er een tak naar Holland geëmigreerd, waar zich 
in Alkmaar het familie-archief bevindt (met portretten van Christophorus en 
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zijn vrouw). De Brabantse afkomst van deze tak staat wel vast, al is er twijfel 
over de samenhang met de oorspronkelijke patricische of zelfs adellijke Bra-
bantse familie. Nakomelingen van deze familie zijn nog steeds in leven, al vindt 
men de naam tegenwoordig ook wel gespeld Van Fladeracken. Het wapen was 
van zilver met drie molenijzers van keel, een typisch streekwapen uit Peel-
land.6) 

Christophorus werd op 30 augustus 1542 ingeschreven aan de universiteit van 
Leuven en werd op 28 maart 1545 gepromoveerd tot artium licentiatus. 7) Hij 
bleef echter zeker nog te Leuven tot 1548, wanneer hij voor twee minderjarige 
Vladeracci de eed afiegde8) en volgde ook lessen in het Collegium Trilingue. Ver-
volgens was hij leraar aan de Latijnse school te Amersfoort (tot ca. 1561) en 
te 's-Hertogenbosch en rector aldaar (1591-1601). Hij overleed op 15 juli 1601. 
Christophorus is de auteur van verschillende humanistische schoolboeken, waar-
onder de Polyonyma Ciceroniana (Antwerpen, Plantin, 1588),9) Selectissimae 
Latini sermonis phrases (Antwerpen, Plantin, 1586)10) en de Plauti flores (Ant-
werpen, Moretus, 1597).11) Daarnaast schreef hij nog een verheerlijking van Ma-
cropedius, de Apotheosis Macropedii (Antwerpen, Silvius, 1565).12) Hij was 
Ciceroniaan en zeer trots op zijn kennis der tres linguae. Hij onderhield goede 
betrekkingen met de firma van Plantin, waar enkele van zijn werken werden 
gedrukti3) Zijn gedichten hebben vooral betrekking op het geestesleven: naast 
de Apotheosis Macropedii nog aanbevelingsgedichten voor Nemius' Orthograp-
hiae ratio en een Epicedium in obitum Christophori Plantini.14) 

Over de eerste levensjaren van Petrus is weinig bekend: vermoedelijk heeft hij 
de Bossche Latijnse school doorlopen, misschien aangevuld met wat privé-
onderwijs door zijn vader, hypothese die met name zou kunnen opgaan voor 
het Hebreeuws. Mogelijk is hij in de tweede helft van de jaren '80 ingetreden 
bij de Fraters van het Gemeene Leven in zijn geboortestad: dat zou tenminste 
overeenkomen met de gewoonte in deze orde.15) Dat hij een universiteit zou heb-
ben bezocht, lijkt zeer twijfelachtig: niet alleen was dat niet gebruikelijk bij de 
Fraters, maar ook ontbreekt elke aanduiding in die zin in titulatuur, brieven en 
werken. Dat Vladeraccus priester gewijd is, staat vast; wanneer dat gebeurd is, 
is minder duidelijk: in de approbatio van de Tobias (13 oktober 1598) wordt 
hij sacerdos genoemd, in eerdere getuigenissen niet. 

Het eerste teken van activiteit dat hij ons heeft nagelaten is zijn gedicht bij het 
overlijden van Christophe Plantin, het Epicedium in mortem Plantini, het der-
de van een drietal gedichten van dezelfde strekking van de hand van zijn vader, 
zijn broer Joannes en hemzelf. Het gedicht dat rond 1589 of 1590 geschreven 
zal zijn, toen hij 18 of 19 was, is ingetogen en straalt een zekere humanitas 
uit: het is het beste van de drie.16) In de titelopgave in het handschrift wordt 
geen enkele toegevoegde aanduiding gevonden: aliud Petri Vladracci Christo-
phori f. 
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Een volgende periode in het leven van Vladeraccus is vrij goed gedocumenteerd: 
zowel een brief rond de Plauti flores van Christophorus aan Moretus,17) als de 
dedicatiebrief van de Tobias zelf bevatten voor dit doel kostbare gegevens. Zo 
blijkt dat Petrus reeds vóór 1595 aan de Bossche latijnse school doceerde en wel 
in de tertia classis, de hoogste in het Bossche systeem.18) In dat jaar immers werd 
zijn taak daar overgenomen door Petrus Louwius.19) Op dat moment was Pe-
trus tevens rector van het zgn. domus divitum van de Fraters, wat inhield dat 
hij naast zijn bestuurstaak van die afdeling ook nog repetities moest verzorgen.20) 
Dit domus divitum was een afdeling van het fraterhuis en vormde een kosthuis 
voor die leerlingen van de Latijnse school, die in staat waren het volledige kost-
geld te betalen of de daartoe benodigde middelen kregen van een weldoener of 
een beurs. Het domus had een eigen overste en telde volgens Vladeraccus zelf 
onder zijn bewind ca. 70 kostgangers. De inwonende leerlingen kregen buiten 
de lessen van de school repetities in Latijnse en Griekse taal en letteren, Grego-
riaanse zang en kalligrafie.21) Petrus wordt in deze hoedanigheid nog genoemd 
in 1598 en 1602.22) 

Van zijn onderwijsactiviteit vóór 1595 is verder slechts zijn betrokkenheid bij 
de toneelvoorstelling ter gelegenheid van de inhuldiging van bisschop Masius in 
mei 1594 te vermelden: hij spreekt zelf over deze voorstelling die niet zo'n suc-
ces was, in de proloog van de Tobias.23) Het exacte aandeel van Petrus in deze 
opvoering blijft onduidelijk: mogelijk heeft hij zich inderdaad actief hiermee 
beziggehouden, maar of dat inhoudt dat hij ook (mede)verantwoordelijk was 
voor de tekst, is onzeker, hoewel niet uitgesloten. In ieder geval vindt men hier 
een feitelijke aanduiding van Vladeraccus' belangstelling voor het studium co-
micum, waarvan zijn vader en hijzelf melding maken.24) 

In 1595 was Christophorus bezig met de publicatie van zijn Plauti flores, welk 
werkje opgedragen werd aan Petrus. Deze liet via de brief die zijn vader 26 no-
vember 1595 aan Moretus zond, 200 exemplaren van dit boek bestellen pro do-
mestico auditorio, m.a.w. voor de repetities in het fraterhuis, misschien ook voor 
verdere verkoop.25) Het boek verscheen overigens pas in 1597. Toen Petrus van 
zijn onderwijstaak ontheven werd, vond hij zoveel vrije tijd, dat hij de gelegen-
heid had om zich op dat studium comicum te storten. In deze periode begon 
hij met het schrijven van de Tobias. 
Plots verandert echter de situatie: niet alleen werd hij blijkbaar belast met de 
openbare catechisatie, maar ook werd hij door het onverwachte vertrek van Lou-
wius weer belast met zijn oude onderwijstaak.26) Volgens zijn eigen zeggen was 
hij eerst zo druk bezet, dat hij zijn komedie bijna liet liggen, maar uiteindelijk 
voltooide hij het stuk in 1598.27) De vijf jaar die nu volgen (1597-1602), vor-
men de vruchtbaarste van zijn leven, tenminste wat zijn werken betreft. Hier-
onder zal op deze werken nader worden ingegaan, maar hier wensen we alvast 
te noteren dat in 1598 de Tobias verscheen, gevolgd in 1600 door twee langere 
gedichten en in 1602 door zijn oorlogsdagboek. In deze jaren was Petrus, zoals 
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vóór 1595, leraar in de hoogste klas. Indien het schema van de Bossche huma-
nist Verepaeus in zijn eigen school werd gevolgd, betekende dat dat Petrus be-
last was met een filosofische propaedeuse, lectuur van de Ad Herennium, Hora-
tius' Ars poetica, tragedies (Seneca of een Griekse in Latijnse vertaling) en van 
Griekse auteurs in het origineel (Plato, Xenophon, Plutarchus, Homerus).28) 

In 1601 overlijdt zijn vader. Petrus volgt hem niet op als rector van de Latijnse 
school, hoewel dat wel door de diverse bibliografische woordenboeken wordt 
beweerd: M.A.Nauwelaerts heeft er in zijn Latijnse school en onderwijs te 's-Her-
togenbosch terecht op gewezen dat Christophorus Vladeraccus werd opgevolgd 
door Petrus' superieur Lambertus van Berchem, overste van het fraterhuis.29) 
Petrus lijdt in deze jaren mogelijk aan een wat zwakke gezondheid: in de dedicatie-
brief van het Diarium maakt hij daar zelf melding van.30) Of gaat het hier om 
een niet al te ernstig ziektegeval dat hem tijdelijk aan zijn bed kluisterde? 

In 1602 of 1603 nam Vladeraccus ontslag en vertrok hij naar Oirschot, waar 
hij in 1604 pastoor werd benoemd, al schijnt hij er al in 1603 verbleven te heb-
ben.31) Waarom Petrus de Diezestad verruilde voor de oude vrijheid Oirschot, 
blijft onduidelijk. Vanuit het oogpunt van de regionale verhoudingen was deze 
overstap niet zo logisch. Oirschot dat vóór de stichting van 's-Hertogenbosch 
het bestuurscentrum van de latere Meierij was en waarvan de secretaris ook in 
het begin van de 17de eeuw nog optrad als secretaris van de vergadering van 
de vier Kwartieren (buiten de stad Den Bosch zelf), zodat Oirschot feitelijk fun-
geerde als tweede hoofdplaats van de Meierij, heeft zich over het algemeen bij-
zonder weinig gelegen laten liggen aan de nieuwe hoofdstad die in de ogen van 
Oirschot eigenlijk meer als een parvenu gold: in de 16de eeuw heeft er nog een 
langdurig proces gelopen in Brussel, omdat Oirschot weigerde in 's-Hertogenbosch 
te hoofde te gaan en daarbij beroep deed op zijn eigen (oorspronkelijk en ou-
der) vrijheidsrecht (de Raad van Brabant besliste uiteindelijk in het voordeel van 
Oirschot, zodat deze vrijheid als enige plaats in de Meierij rechtstreeks in Brus-
sel in beroep kon gaan).32) Enkele auteurs vermelden dat Vladeraccus lid was 
van het Oirschotse kapitte1,33) doch dit is pertinent onjuist: niet alleen wordt 
Vladeraccus nooit in de archiefstukken als zodanig betiteld (men zie de versla-
gen van de bisschoppelijke visitaties, cf. infra), maar ook was zulks volledig in 
strijd met de gewoonten van het Oirschotse kapittel. Wel was Petrus kanunnik 
in Boxtel, 10 km ten noorden van Oirschot gelegen, een plaats waarmee Oir-
schot van oudsher (tot vandaag toe) nauwelijks contacten onderhoudt.34) 

Misschien was Petrus teleurgesteld dat hijzelf niet tot rector van de Bossche La-
tijnse school werd benoemd. Of voelde hij, zoals Nauwelaerts suggereert, het 
einde van die school naderen?35) Was er misschien ruzie in het fraterhuis en 
botste hij met zijn overste Lambertus van Berchem die Petrus' vader als rector 
der school was opgevolgd? Vond hij Den Bosch onveilig na het beleg van 1601 
en 1603? Of was het inderdaad een zwakke gezondheid die hem naar verande-
ring deed uitzien? Al verruilde hij zijn baan dan wel voor een niet minder drukke: 
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Oirschot was met zijn ruim 5000 inwoners een van de grootste parochies van 
de Meierij. Misschien speelde ook nog een meer inhoudelijk motief en wilde hij 
zich directer engageren in de Contrareformatie door zich toe te leggen op pasto-
raal werk. Vooralsnog blijft de zaak onduidelijk. 

In Oirschot was de "pastoor" in feite een ingewikkeld begrip: op de eerste plaats 
was het kapittel "pastoor", daarnaast heette de kapitteldeken sinds de instelling 
van het dekenaat op 3 december 1282 "pastoor". Deze vervulde echter niet de 
daaraan verbonden taak, maar wees een plaatsvervanger aan, die als vicepastor 
of ook wel gewoon als pastor werd aangeduid en die dus feitelijk optrad als pas-
toor.36) Hier is dan ook de oplossing voor een van de raadsels waarmee eerdere 
biografen van Vladeraccus zich geconfronteerd zagen: Petrus was officieel slechts 
vicepastor en ondertekende in die zin correct een littera testimonialis d.d. 7 april 
1610 met vicepastor Oirschotanus, maar hij vervulde de taak van pastor en on-
dertekende dus in overeenstemming met de praktijk eveneens correct een brief 
aan Balthasar Moretus met pastor Oirschoti en werd ook correct in het verslag 
van de visitatie van bisschop Masius in 1608 pastor genoemd.37) Onbekendheid 
met de vaak van het normale patroon afwijkende situatie in Oirschot heeft va-
ker tot verkeerde conclusies geleid:38) Oirschot is nu eenmaal "syn eighen landt". 

Over Vladeraccus' Oirschotse periode zijn we vrij goed ingelicht, deels door de 
verslagen van de bisschoppelijke visitaties van Masius (16-18 september 1608) 
en Zoesius (14 juli 1615),39) deels ook door wat Vladeraccus zelf schrijft in zijn 
Diva Virgo Oirschottana (cf. infra). Over het algemeen schijnt hij zijn taak naar 
wens te hebben vervuld,40) al klaagde hij zelf over gebrek aan medewerking van-
wege het kapitte1.41) In het visitatieverslag van 1615 spreekt Vladeraccus over 
zijn ca. 2000 communicanten, van wie slechts twee van ketterij verdacht wor-
den, en twee (andere) zwarte schapen, nl. de "samenwonende" Gasparus van 
Esch en Marcellius Stadthouders, terwijl hij verder erop aandringt dat er meer 
zorg besteed zou worden aan de uiterlijke verzorging van de kerk, dat er drie 
biechtstoelen zouden komen en dat de lamp voor het H.Sacrament zou bran-
den.42) De affaire met Gaspar van Esch nam Vladeraccus hoog op: hij over-
woog zelfs, volgens een brief aan bisschop Zoesius d.d. 13 november van een 
onbekend jaar (1614-1617), om zijn pastoraat neer te leggen.43) Een niet meer 
te traceren brief van Zoesius uit 1619 meldt inderdaad dat Vladeraccus op het 
eind het pastoraat van Zeelst (nu gemeente Veldhoven) zou hebben aanvaard.44) 
In ieder geval heeft hij daar nooit als pastoor gefunctioneerd. 

In het begin van zijn pastoraat heeft hij zich bijzonder ingezet voor de verering 
van het Oirschotse wonderbeeld van "O.L.V. van den Heiligen Eik". Nadat in 
1605 de scholaster Johannes Daems van Nuenen de kapel had laten herbouwen, 
stelde Vladeraccus in 1606 vanaf de kansel een onderzoek in naar de genezin-
gen: hij kwam tot een totaal van 11 "echte", dus onverdachte genezingen die 
hij beschreef in zijn Diva Virgo (cf. infra). Dit was niet de enige acticiteit in 
de lijn van de Contrareformatie: bij de visitatie van Masius in 1608 had deze 



Grafzerk van pastoor Petrus Vladeraccus. 
Pentekening, Brabantica collectie, KUB Tilburg. 
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er bij Petrus op aangedrongen het officie volgens de Romeinse ritus te vieren.45) 
Enkele jaren later was het Oirschotse kapittel blijkbaar zover: in 1612 bestelt 
Vladeraccus namens het kapittel twee missalen van de Romeinse ritus, een an-
tiphonale en twee brevieren.46) (Dit trage tempo doet ons overigens weer ken-
merkend Oirschots aan: druk van buiten wordt al snel als inmenging beschouwd 
en leidt tot uitstel tot dat niet meer mogelijk is.) Daarmee kan Vladeraccus on-
getwijfeld worden bestempeld als degene die verantwoordelijk is geweest voor 
de invoering van de Contrareformatie in Oirschot. 

Een ander aspect van Vladeraccus' optreden wordt gevormd door zijn bemoeie-
nissen met de Oirschotse Latijnse schoo1.47) Men heeft Vladeraccus wel eens als 
scholaster van deze school genoemd, wat echter door zijn eigen woorden in de 
Diva Virgo weerlegd wordt: scholaster in Oirschot (en als zodanig belast met 
het bestuur, niet met het lesgeven) was in het begin van de 17de eeuw Johannes 
Daems van Nuenen, met wie, naar het zich laat aanzien, Vladeraccus vrij goede 
relaties onderhield.48) Vladeraccus had echter wel een uitgesproken mening over 
de schoolmeester. Bij de visitatie van 1615 verklaarde hij dat de man eigenlijk 
nergens voor deugde: "dicit ludimagistrum non satisfacere officio suo, ex eo 
quod implicitus curae notariatus capituli; putaret illi unum adiungendum et se-
rio monendum, habeat maiorem curam scholae et non frequentet tabernas".49) 
De kritiek was wederzijds: het kapittel klaagde erover dat de pastoor de beste 
leerlingen naar zich toetrok en hun dus waarschijnlijk privéles gaf, wat tegen 
de rechten van het kapittel indruiste (Oirschot had net als Den Bosch een kapit-
telschool, die net als ginds tot op het einde onder het kapittel is gebleven).50) 
Ook al heeft Vladeraccus dus nooit officieel gedoceerd aan de Oirschotse La-
tijnse school en had hij er zelfs eigenlijk niets mee te maken, toch werd later 
zijn aanwezigheid als een belangrijke gebeurtenis voor deze school beschouwd. 
In zijn verslag over de toestand in het Bossche vicariaat schrijft Judocus Hou-
braken (1661): ab antiquo hic fuerunt seminaria Latinae, Graecae, imo et He-
braicae linguae, in quibus aliquando docuit magni nominis Fladeraccus.51) Een 
halve eeuw eerder getuigde Gramaye hetzelfde: extremum nequaquam silentio 
praetereundum quod ab antiquo soleant Graecae Latinaeque linguae, immo eti-
am Hebraicae seminaria Oirschoti habere, quale etiam nunc summa cum laude 
et fructu aperit S.Fladeraccus (SIC) Boxtelensis canonicus magno illo Fladeracco 
patre dignissimus, amicus meus.52) De mythe bekleef tot in de 20ste eeuw.53) 
Toch lijkt ons Vladeraccus' bijdrage in Oirschot, door zijn invoeren van de Con-
trareformatie, zijn auteurschap van de Diva Virgo en zijn privélessen, voldoende 
belangrijk om hem te beschouwen als de lokale, Oirschotse representant van en 
connectie met het Humanisme.54) 

Op 6 januari 1618 overleed Vladeraccus in Oirschot,55) waar zijn grafsteen nog 
steeds te vinden is, licht beschadigd, naast de ingang in het zuidtransept, bij het 
Maria-altaar en dus tegenover het beeld dat hij zelf in zijn Diva Virgo beschre-
ven heeft. Naast de grafsteen van Ricalt V van Merode, heer van Oirschot van 
1533 tot 155956) en de na WO II overgebrachte zerk van de Oirschotse chirur- 
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gijn Arnoldus Fey, die Anna van Oostenrijk nog behandeld heeft,57) is deze steen 
de enige die de eeuwen getrotseerd heeft. Op de zerk was ook zijn wapen afge-
beeld, zijnde gevierendeeld, 1 en IV op een veld van goud drie vijfbladen van 
keel, II en III op een veld van zilver drie molenijzers van keel, over alles heen 
een dwarsbalk van azuur beladen met drie bellen van goud, gedekt met een helm 
met als helmteken een vijfblad. 

Voor de diverse werken van Vladeraccus te bespreken willen we eerst nog in-
gaan op een van de interessanste vragen rond zijn humanistische activiteit, nl. 
die naar zijn kennis van het Hebreeuws. Bij ons kort overzicht van het leven 
van zijn vader vermeldden we dat Christophorus toehoorder geweest was van 
het Collegium trilingue te Leuven, ook al werd zijn Hebreeuwse kennis onlangs 
fel aangevallen en betwist.59) De Hebreeuwse citaten waarop deze kritiek steunde, 
waren te vinden in de dedicatiebrief van de Plauti flores, die juist aan Petrus 
is gericht. Op zich zou hier al een aanwijzing te vinden zijn dat Petrus wat He-
breeuws moet hebben gekend, omdat zijn vader anders geen citaten zou hebben 
gebruikt die de geadresseerde niet zou hebben kunnen lezen. Verdere aanwijzin-
gen zijn te vinden in de hardnekkige overlevering in de biobibliografische lexica 
en in de lokale traditie rond het onderwijs in de Oirschotse Latijnse school. Met 
name de vermelding door Gramaye die, hoewel vaak onbetrouwbaar, hier met 
zijn vermelding mens amicus tenminste toch te kennen geeft dat hij Petrus gespro-
ken zal hebben, lijkt ons als getuigenis van een tijdgenoot van belang. Tenslotte 
vonden we in Foppens' Bibliotheca Belgica een oud-leerling van Petrus vermeld, 
nl. Henricus van den Leemputte, die van zijn oom Latijn en van Petrus Vlade-
raccus Grieks en Hebreeuws leerde.60) Dit alles lijkt ons toch voldoende om, 
tegen de twijfel van Nauwelaerts iri,61) enige kennis van het Hebreeuws bij Pe-
trus te veronderstellen. Mogelijk heeft hij deze via privé-onderwijs van zijn va-
der verworven: Hebreeuws stond niet op het lesprogramma van de Latijnse 
school. Men zou zich op gelijke wijze kunnen voorstellen dat Petrus in privé-
onderricht zijn Hebreeuwse kennis heeft overgedragen, zowel in 's-Hertogen-
bosch, als in Oirschot. Hoe diep deze kennis was en of dit onderwijs zich boven 
het meest elementaire verhief, is uiteraard niet te schatten. 

Na bovenbehandeld gedicht op de dood van Plantin vormen de twee aanbeve-
lingsgedichten bij de Plauti flores van zijn vader het tweede schriftelijke getui-
genis van Petrus. Het Latijnse In Flores Plauti carmen en zijn Griekse vertaling 
moeten geschreven zijn vóór 1597, jaar van verschijnen van de Plauti flores, 
misschien zelfs al in 1595, toen Christophorus bezig was zijn boekje bij Moretus 
gedrukt te krijgen.62) Ook al is het Griekse gedichtje niet vrij van fouten, toch 
lijkt het van betere kwaliteit dan Christophorus' Grieks gedichtje bij de dood 
van Macropedius.63) 

In 1597, toen de Tobias zijn voltooiing naderde, schreef Petrus zijn felicitatie 
aan de Bossche schepenen, die na de Tobias afgedrukt staat. De Congratulatio 
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bestaat uit 43 hexameters en wenst de stad geluk met zo'n bestuur om dan de 
bestuurders zelf aan te sporen trouw aan Kerk en Koning de oude weg te be-
wandelen en zo de stad veilig als een schip van staat de haven in te loodsen.64) 
Zoals onder nog zal worden opgemerkt, is de gedachte dat er verband bestaat 
tussen de Congratulatio en de vrij hoge toelagen die Vladeraccus voor zijn To-
bias kreeg, verleidelijk. 

In 1598 verscheen dan Vladeraccus' hoofdwerk, de Tobias, dat als schooldrama 
volledig in de traditie van het humanistisch onderwijs staat.65) Opvallend is hierin 
de sterke invloed van Macropedius, zodanig zelfs dat men Petrus hier als leer-
ling van de Gemertenaar kan bestempelen. 

In 1600 zagen twee langere gedichten van Petrus het licht: de Exequiae66) en het 
Carmen scholasticum67). Het eerste bevat een beschrijving in 247 hexameters van 
de uitvaartplechtigheden voor Philips II, 8 november 1598 in de Bossche St.Jan 
gehouden, het tweede zal vermoedelijk een schoolzang zijn geweest, zoals die 
aan diverse Latijnse scholen bestaan heeft,68) ook al zou het gezien de tweede 
titel carmen heroicum ook om een niet gezongen lied in hexameters kunnen gaan. 

Het beleg van 's-Hertogenbosch door prins Maurits in november 1601 beteken-
de voor de Spaansgezinde bewoners een spannend moment, zodat de opluch-
ting na het opbreken van het beleg op 27 november groot was.69) De vreugde 
hierover vond, volgens toenmalig gebruik, o.m. uiting in een reeks van gelegen-
heidsgedichtjes, o.a. van Judocus de Weerdt.70) Ook Petrus Vladeraccus leverde 
zijn bijdrage door de publicatie van het dagboek dat hij gedurende het beleg 
had bijgehouden, het Diarium sive brevis quaedam rerum per singulos dies in 
obsidione Silviducensi gestarum descriptio:71) zelf beschouwde hij dit volgens 
de dedicatiebrief als zijn persoonlijk aandeel in dit beleg, omdat hij door ziekte 
tot stilzitten gedwongen was (cf. supra). Het Diarium wordt gevolgd door een 
scherpe De obsidione Silviducensi Elenchus in Batavos in hexameters.72) 

In zijn Oirschotse periode heeft Vladeraccus nog gewerkt aan een boekje over 
het lokale Mariabeeld en de daaraan verbonden wonderen, waarbij hij Lipsius' 
Diva Hallensis en Diva Sichemiensis73) als voorbeeld gebruikte. De Diva Virgo 
Oirschottana ad sacram quercum, die volgens Vladeraccus' plan bij Moretus ge-
drukt had moeten worden, bleef echter ongepubliceerd op de aanhef na en is 
verder verloren gegaan.74) 

Daarnaast bleven nog enkele brieven van Petrus bewaard, waarvan een viertal 
werd uitgegeven door Nauwelaerts.75) Drie hiervan zijn dedicatiebrieven,76) twee 
hebben betrekking op de editie van de Diva Virgo, drie zijn litterae testimonia-
les,77) één heeft betrekking op bovengenoemde affaire van Gaspar van Esch en 
andere aangelegenheden. 

Men kan het oeuvre van Petrus Vladeraccus op twee wijzen indelen. De eerste 
maakt een onderscheid tussen de gedrukte langere werken en de losse gedich- 
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ten.78) De tweede steunt op inhoudelijke criteria en lijkt ons daardoor voor het 
begrijpen van de figuur van Vladeraccus interessanter. Hier kan men nl. een on-
derscheid maken tussen de werken die enig verband met het onderwijs hebben 
(In Plauti Flores, Tobias, Carmen scholasticum) en diegene die verband hebben 
met de actualiteit (Epicedium, Congratulatio, Exequiae, Diarium, Diva Virgo). 
Hieruit blijkt Vladeraccus' grote betrokkenheid bij het toenmalig gebeuren. Hier-
uit blijkt ook zijn duidelijk stellingnemen in dit gebeuren: zijn politieke gedich-
ten zijn fel anti-Staats en anti-calvinistisch en juist pro-Spaans en pro-katholiek. 
In niet mis te verstane bewoordingen haalt hij uit naar al wat naar de Noord-
nederlandse (Hollandse) Republiek riekt: 's-Hertogenbosch is op dit moment, 
wat de diverse naslagwerken of historische en kunsthistorische overzichtswer-
ken ook mogen beweren, nog altijd ondubbelzinnig Zuidnederlands en onder-
steunt het bewind van de Aartshertogen van ganser harte, de Diezestad is nog 
altijd de noordelijkste stad van het zuiden, niet een noordelijk bolwerk tegen 
dat zuiden. 

Naast deze eerder negatieve pool vertonen andere werken een positieve toon, 
een aansporing of een instructie. Op die manier draagt Vladeraccus ook bij tot 
een positieve ondersteuning van de Contrareformatie. Dit blijkt o.m. in zijn stre-
ven om de Diva Virgo uit te geven, welke opgedragen was een Aartshertog Al-
brecht, gedrukt moest worden op de persen van de "huistypograaf" van de 
Aartshertogen, nl. Moretus, en door de navolging van de "huisfiloloog" van 
de Aartshertogen, Justus Lipsius. Het werkje kadert in de heroplevende Maria-
devotie die juist een van de exponenten was van de Contrareformatie. Ook de 
Tobias is vooral in dit kader te situeren: een stichtend (dus positief en opwek-
kend) spel, dat de leerlingen de juiste weg moest tonen. In dit kader is de uitge-
werkte allegorie in de dedicatiebrief ook begrijpelijk: ook al lijkt het niet on-
middellijk waarschijnlijk dat Vladeraccus bij het schrijven van zijn stuk deze 
allegorie voor ogen had, toch valt het beeld tegen de achtergrond van zijn poli-
tieke overtuiging goed te begrijpen. 

De figuur van Petrus Vladeraccus lijkt zo op de eerste plaats vooral van lokaal 
en regionaal belang. Hij behoort tot de voorname figuren van de Bossche La-
tijnse school, welker laatste begaafde vertegenwoordiger hij geweest is, en vormt 
zo deel van de toenmalige intellectuele elite. Bovendien was hij nauw betrokken 
bij de actualiteit en nam hij actief deel aan bepaalde fenomenen. 

Bovenal blijkt zo het woord Contrareformatie het sleutelwoord voor de figuur 
van Vladeraccus. Niet alleen zijn onderwijs- en repetitie-activiteit en zijn publi-
caties zijn zo te zien als een actieve bijdrage, maar ook krijgt zo onze eerdere 
bewering, dat Vladeraccus de verantwoordelijke voor de invoering van de Con-
trareformatie in Oirschot was, meer reliëf. 

Dat alles maakt van Vladeraccus een interessantere figuur dan misschien in eerste 
instantie uit zijn werken zou blijken. 
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De provincie Noord-Brabant, en met name het oostelijke deel, de Meierij van 
's-Hertogenbosch, wordt tot op heden gekenmerkt door een overwegend katho-
lieke bevolking (zo niet in actief geloof, dan toch zeker in mentaliteit) en door 
een wantrouwen tegenover alles wat van boven de Moerdijk afkomstig is. Dit 
wantrouwen gaat gepaard met een zeker gevoel van minderwaardigheid, dat vaak 
verbonden wordt met het (al dan niet terechte) idee van discriminatie, o.m. op 
godsdienstig gebied. Deze kenmerken zijn gegroeid in de periode van de Gene-
raliteitslanden, toen het gezag van buiten kwam, van protestanten en (tenminste 
voor een aanzienlijk gedeelte) van Hollanders. De katholieke bevolking bleef 
achtergesteld tot de komst van de Fransen in 1795. Tot die tijd was de uitoefe-
ning van de katholieke godsdienst in het openbaar verboden en moest men zijn 
toevlucht nemen tot buiten Staats-Brabant gelegen kerken (o.m. in Postel of in 
het Land van Ravenstein) of tot schuurkerken. De bevolking reageerde daar o.a. 
op met een vorm van passief verzet.79) Deze mentaliteit, die men in tamelijk zui-
vere vorm tot op heden in Oirschot aantreft, steunt op een werkelijk verzet en 
zelfs afkeer, voortkomend uit de actieve Contrareformatie op het einde van de 
16de en het begin van de 17de eeuw. Daardoor werd deze streek doordrongen 
van een actief katholicisme en van een weerstand tegen de Republiek, welke dus 
tot op de dag van vandaag doorwerken. 

De fase van de zgn. Tachtigjarige Oorlog tussen het ontstaan van de Republiek 
met de Unie van Utrecht (1579), het Placcaet van Verlatinghe (1581) en de val 
van Antwerpen (1585) aan de ene kant en de verovering van 's-Hertogenbosch 
(1629) en de overgang (de "reductie") van de hele Meierij met de Vrede van 
Mnster (1648) aan de andere kant legde zo de basis voor de situatie in de ver-
dere 17de eeuw en later. Het optreden van een bewust katholiek (en zuidelijk) 
geëngageerde elite in onderwijs en bestuur heeft in die zin vorm gegeven aan 
het geestelijk klimaat dat de provincie tot vandaag kenmerkt. De oorsprong van 
deze sfeer in Noord-Brabant ligt dus niet zozeer, zoals meestal gesteld wordt, 
in de Generaliteitsperiode zelf, maar juist in de periode die daaraan vooraf gaat. 

Petrus Vladeraccus was dan ook een van diegenen die door hun activiteit en hun 
publicaties aan de basis liggen van het voelen en denken van Noord-Brabant, 
een provincie die daardoor ook terecht kan worden gekarakteriseerd als nogal 
zuidelijk voor de Randstad, met een ander karakter en een andere mentaliteit 
dan het Noorden. Dat ondanks alle overeenkomsten en banden die ze met het 
Zuiden heeft, deze provincie ook als nogal noordelijk voor Vlaanderen kan wor-
den gekenmerkt, is een gevolg van de "reductie" en van de praktijk van het den-
ken in afgesloten staten, een denken dat voor Noord-Brabant ook nu nog gevolgen 
heeft. Als er immers één terrein is, waar er inderdaad objectief gesproken sprake 
is van achterstelling, dan is dat wel de geschiedschrijving: zowel vanuit noorde-
lijk, als vanuit zuidelijk perspectief valt Noord-Brabant tussen wal en schip. 

Studie van het werk van Petrus Vladeraccus en zijn tijd- en geestverwanten be-
tekent dus studie van de wortels van de huidige provincie Noord-Brabant, be- 
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tekent dus ook studie waarvoor men de huidige, als vanzelfsprekend beschouw-
de nationale kaders als niet ter zake zijnde opzij moet zetten, betekent dus ook 
zoeken naar historische waarheid, los van het nationaal of zelfs nationalistisch 
perspectief. 80) 

NOTEN 

1.  De literatuur over Vladeraccus bestaat voor een belangrijk deel uit vermeldingen in 
biobibliografische lexica, te weten: F. Sweertius, Athenae Belgicae (Antverpiae, 1628), 
p.638; Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica (Lovanii, 1643 (2)), p.766; J.F. Fop-
pens, Bibliotheca Belgica (Bruxellis, 1739), II, p.1017; (J.N. Paquot), Mémoires pour 
servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de 
Liège et de quelques contrées voisines (Louvain, 1763), I (ed. inoctavo), p.328-329; 
P. Hofman Peerlkamp, Liber de vita, doctrina et facultate Nederlandorum qui car-
mina Latina composuerunt (Harlemi, 1838 (2)), p.248; J.C. Kobus-W. de Rivecourt, 
Beknopt biografisch handwoordenboek van Nederland (Zutphen, 1854-1861), 3, 
p.230; A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden (Haarlem, 
1852-1878), V, p.83; W. Meindersma, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woor-
denboek, IV (Leiden, 1918), k.1393; A. Roersch, in: Biographie nationale, 26 (Bruxel-
les, 1930-32), k.808-809; M.A. Nauwelaerts, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 
8 (Brussel, 1979), k.859-861. Naast deze verzamelwerken wordt hij nog kort behan-
deld in een drietal werken over het bisdom 's-Hertogenbosch, te weten: (A. van Gils), 
Katholyk Meyerijsch Memorieboek ('s Bosch, 1819), p.183; J.A. Coppens, Nieuwe 
beschrijvingen van het bisdom 's-Hertogenbosch, II ('s-Hertogenbosch, 1841), p.348; 
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, IV (St. Michiels-
Gestel, 1873), p.411, en V (ib., 1876), p.355 en 368. M.A. Nauwelaerts, Latijnse 
school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 (Tilburg, 1974), p.179-183, bespreekt 
hem in het kader van de Bossche Latijnse school, evenals G. Tournoy, "Het Huma-
nisme te 's-Hertogenbosch", in: In Buscoducis. Bijdragen (Maarssen-'s-Gravenhage, 
1990), p.525-531. Het oeuvre van Vladeraccus werd ten dele al wetenschappelijk be-
studeerd: L.J.W. Smit, "Twee merkwaardige boekwerkjes betreffende de geschie-
denis van 's-Hertogenbosch", in: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over 1903-1909 ('s-Hertogenbosch, 
1910), p.209-251; M.A. Nauwelaerts, "Quatre lettres de Petrus Vladeraccus (1570-
1618)", in: Humanistica Lovaniensia, 20 (1971), p.255-266; M. Verweij, "De Diva 
Virgo Oirschottana van Petrus Vladeraccus (1571-1618)", in: Campinia, 19 (1989), 
p.119-128; id., "De gelukwens" van Petrus Vladeraccus. De Bossche stadsraad ge-
prezen", in: In Buscoducis. Bijdragen, p.385-386; id., "Petrus Vladeraccus and his 
Diva Virgo Oirschottana", in: Humanistica Lovaniensia, 39 (1990), p.320-327; id., 
Vladeracci tres, pater et filii, poetae Latini Silvaeducenses (saec. XVI ex.) (Acade-
mia Latinitati Fovendae, Bibliotheca Scriptorum Latinorum, 2; Romae, 1991 Iim-
mo:19921), met name p.21-25 en 74-88. Daarnaast publiceerden wij zelf nog een 
biografie: "Het Humanisme in Oirschot: Petrus Vladeraccus", in: Oog op Oirschot 
(Oirschot, 1991), p.209-215. T.W.M. Bressers vervaardigde in 1972 in Nijmegen een 
niet gepubliceerde doctoraalscriptie over Vladeraccus en zijn Tobias (Petrus Vlade-
raccus. Tobias), waarin hij een biografie, een bibliografie, een overzicht van de in- 
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houd van de Tobias, een teksteditie met vertaling en een commentaar geeft, dat over-
wegend bestaat uit opgave van de parallelle passages uit de Vulgaat of uit Macrope-
dius. Het belangrijkste lijken ons Nauwelaerts, "Quatre lettres" en, si heet, Verweij, 
"Het Humanisme in Oirschot" en Vladeracci tres. 

2. Hij werd in de St.-Jan in Den Bosch gedoopt op 3 juli 1571; cf. Gemeentearchief 
te 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, 2, fo.148v ("Peter soen mr 
Christoffell van Vladeracken"); Taxandria. Tijdschrift voor Noord-Brabantsche ge-
schiedenis en volkskunde, 19 (1912), p.161. Zelf verklaarde hij bij gelegenheid van 
de visitatie van bisschop Zoesius in Oirschot op 14 juli 1615, dat hij annorum 45 
was (zie A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, St. 
Oedenrode en Oirschot ('s-H ertogenbosch , 1956), p.271). De afwijking tussen deze 
twee gegevens lijkt ons niet belangrijk genoeg om er veel conclusies aan te verbin-
den: vroeger werd de exacte leeftijd toch al minder belangrijk gevonden dan in onze 
bureaucratische maatschappij, zodat we de opgave uit 1615 rustig als een benade-
ring kunnen aanvaarden. Bijstellen van de tekst, zoals Bressers, Tobias, p.5, lijkt 
te willen doen (nl. tot annorum 44), lijkt ons dan ook overbodig. 

3. Jan moet rond 1560 zijn geboren en was na zijn studie aan de Bossche Latijnse school 
secretaris en musicus van Adrianus d'Ongnies, heer van Willerval (vanaf 1585, nog 
als zodanig vermeld in 1593). Hij zou te 's-Hertogenbosch overleden zijn in 1616. 
Hij is mogelijk de auteur van Eenen poeetschen dialogus genaempt Calvinus ('s-Her-
togenbosch, 1580, onder pseudoniem "Coppen Gielis van Utopia" verschenen; cf. 
C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf (Tilburg, 1984), p.163, 
n.172; opnieuw uitgegeven door P. Fredericq, Het Nederlansche proza in de zestiende-
eeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) 
(Brussel, 1907), p.88-102; W.J.C. Buitendijk, Het calvinisme in de spiegel van de 
Zuidnederlandsche literatuur der Contra-Reformatie (Groningen, 1942), p.142-148 
(gedeeltelijk); F.V. Toussaint Van Boelare, Twee XVIe eeuwsche dialogen (Antwer-
pen, 1945), p.19-38) en in ieder geval van de Latijnse vertaling daarvan, Dialogus 
poeticus Calvinus inscriptus ('s-Hertogenbosch, 1582; cf. Van den Oord, Bosch' boek-
bedrijf, p.164, n.183) en enkele daar achter afgedrukte gedichten. Zie over hem: 
Nauwelaerts, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 8(Brussel, 1979), k.858-859; 
Verweij, Vladeracci tres, p.19-21 en 68-74 (met editie van de Latijnse gedichten). 
Joannes Vladeraccus die ook wel Joannes Florager genoemd werd, is in ieder geval 
niet te identificeren met de Johannes Vladeraccus die in 1560 in Leuven geïmmatri-
culeerd werd (zoals H.Bots-J.Matthey-M.Meyer, Noordbrabantse studenten 
1550-1750 (Tilburg, 1979), p.734, n.5558 beweert; cf. n.5 ad finem). 

Aert moet in ieder geval tussen 1560 en 1565 geboren zijn en is identiek met de Mr. 
Aert Vladeracken die in Taxandria, 19 (1912), p.160, genoemd wordt als schout van 
Geffen. Op 30 juli 1599 werd hij aangesteld tot kwartierschout van Maasland (ge-
meentearchief Alkmaar, familie-archief Van Vladeracken, charter 8; ook de num-
mers van de inventaris 7, 9 en 10 hebben betrekking op Aert). 

Peter (I) werd gedoopt in de St. Jan op 16 juni 1567 en zal waarschijnlijk spoedig 
overleden zijn. Beliken werd gedoopt op 16 februari 1569 en was gehuwd met Goes-
wijn van der Burght Eymbertszoon, Anna werd gedoopt op 6 augustus 1573 en bleef 
ongehuwd (zie Gemeentearchief Den Bosch, Doopboeken enz., 2, resp. fo.29v, 69v, 
197v; het testament van Anna, d.d. 4 juni 1635, bleef in afschrift bewaard in het 
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familie-archief: n.11). Gerrit wordt door Nauwelaerts, Latijnse school, p.159-160, 
n.210, geïdentificeerd met een Gerardus Vladeraccus presbiter die in 1616 mede een 
testament ondertekende, als hij tenminste, zoals Bressers, p.6, suggereert, niet de-
zelfde is als Peter (I). 

Zie over de kinderen van Christophorus: A. van der Does de Willebois, Studiebeur-
zen. Beurzenstichtingen voor de stad en de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch 
('s-Hertogenbosch, 1904-1906), III, p.519; A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voor-
name huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of be-
woners in vroegere eeuwen ('s-Hertogenbosch, 1911-1914), II, p.242; Taxandria, 19 
(1912), p.161; Nauwelaerts, Latijnse school, p.159-160, n.210. 

4. Zie over Christophorus Vladeraccus: Nauwelaerts, Latijnse school, p.157-162; Nau- 
welaerts, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 8 (Brussel, 1979), k.856-858; 
Nauwelaerts, "Het letterkundig werk van de Nederlandse humanist Christophorus 
Vladeraccus (1524-1601). Een bibliografische bijdrage", in: Folium, 1 (1951), p. 
6-11; Nauwelaerts, "La correspondance de Christophorus Vladeraccus", in: Hu-
manistica Lovaniensia, 21 (1972), p.239-279; Verweij, Vladeracci tres, p.13-19 en 
25-68. 

5. Zie over de familie Van Vladeracken: Taxandria, 3 (1896), p.181-185; Taxandria, 
13 (1906), p.49.131-136.201-204; Taxandria, 19 (1912), p.160-161; Taxandria, 37 
(1930), p.281-296; Taxandria, 42 (1935), p.122-127; A.F.O. van Sasse van Ysselt, 
De voorname huizen, III, p.311-317; Gens nostra, 11 (1956), p.49-53. Over de Hol-
landse tak: Nederland's patriciaatsboek, 23 (1937), p.279 sqq.; Gens nostra, 25 (1970), 
p.294-298; W.A.Fasel, De Alkmaarsche tak van het geslacht Van Vladeracken (Alk-
maar, 1971): ook deze tak behoorde tot de hogere standen, al is de relatie met de 
tak van Christophorus niet helemaal duidelijk. Van het familie-archief bestaat een 
kleine (interne) inventaris. Om hier nog een kleine bijdrage tot de geschiedenis van 
deze familie te geven, wijzen we op de (overigens weinig talrijke) Leuvense studen-
ten: Gherardus de Vladeracke (immatriculatie in Leuven op 17 november 1457 in 
de faculteit van de geneeskunde; A.Schillings, Matricule de l'université de Louvain 
(MUL), II (Bruxelles, 1946), p.47, n.44), Christophorus Valderacken (sic!, de vader 
van Petrus; imm. 30 augustus 1542 bij de Porcenses divites; cf. MUL, IV (1961), 
p.249, n.199), Joannes de Vladeracken filius Gerardi en diens broer Nicolaus (imm. 
6 juli 1548, Christophorus legde voor hen als minderjarigen de eed af; cf. MUL 
IV, p.368, n.133-134), Joannes de Vladeracken (imm. 7 augustus 1560; cf. MUL, 
IV, p.603, n.106; Bots, Noordbrabantse studenten, p.734, n.5558, die deze Joannes 
ten onrechte identificeert met de broer van Petrus, zodat deze vermelding in feite 
geen waarde heeft (het jaartal 1560 van immatriculatie past helemaal niet bij de rest 
van de beschikbare gegevens, terwijl er verder o.m. in de correspondentie van zijn 
vader (cf. Nauwelaerts, "La correspondance", n.3, p.259-261) geen enkele indicatie 
bestaat dat "onze" Joannes aan een universiteit gestudeerd zou hebben), Gerardus 
Vladeracken (legde op 18 februari 1613 te Leuven het determinaatsexamen in de 
artes af en is daarom waarschijnlijk niet identiek met de priester Gerardus (misschien 
broer van Petrus; cf. n.3) die in 1616 een testament ondertekende; cf. Bots, Noord-
brabantse studenten, p.733, n.5557), Christophorus Vladeracus (imm. 17 januari 1625 
als minderjarige en Porcensis dives; cf. MUL, V (1962), p.135, n.98; Bots, Noord-
brabantse studenten, p.733, n.5556). 
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6. Zie J.B.Rietstap, Armorial général, 2 (Gouda, 1887 (2)), p.1015; V.& V.H.Rolland, 
Illustrations to the Armorial général by J.B.Rietstap (1903-1926), VI, p1.119; W.A.van 
Ham, Wapens en vlaggen van Noord-Brabant (Zutphen, 1986), p.109. De gemeente 
Geffen (thans gemeente Maasdonk) voerde tot haar opheffing op 1 januari 1993 
nog steeds in het gemeentewapen o.m. het wapen van de familie Van Vladeracken. 
Naast het oorspronkelijke wapen met de molenijzers vindt men dit ook gecombi-
neerd met in goud drie vijfbladen in keel. 

7. Cf. A.Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, 4 (Bruxelles/Brussel, 1961), 
p.249, n.199; E.Reusens, "Promotions de la Faculté des Arts de l'Université de Lou-
vain 1428-1797", in: Analectes pour servir á l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 
3 (1866), p.24. 

8. Cf. Schillings, Matricule, 4, p.368, n.133-134; cf. n.5. 
9. Herdruk: Antwerpen, 1597, 1610, 1616; Utrecht, 1616; Douai, 1622; Luik, 1624; 

Rouen, 1625. De dedicatiebrief werd uitgegeven door Nauwelaerts, "La correspon-
dance", p.242-254. Zie L.Voet, The Plantin Press. A Bibliography of the Works 
printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, 5 (Amster-
dam, 1982), p.2409-2410. 

10. Herdruk Delft, 1600 en Antwerpen, 1613. De dedicatiebrief werd uitgegeven door 
Nauwelaerts, "La correspondance", p.254-259. Zie Voet, The Plantin Press, 5, 
p.2407-2408 en plaat 63. 

11. Herdruk Douai, 1619. De dedicatiebrief (aan Petrus gericht) werd uitgegeven door 
Nauwelaerts, "La correspondance", p.274-278. 

12. Uitgegeven door Verweij, Vladeracci tres, p.31-58. 
13. Zie de brieven 4-5, 8-12, 14-15 bij Nauwelaerts, "La correspondance". 
14. Beide zijn uitgegeven door Verweij, Vladeracci tres, resp. p.63-64 en 64-68. 
15. Zie Engelberts, Bassarus, p.11-12 en de daar aangehaalde literatuur over de Broe-

ders des Gemeenen Levens. Men kan daar nog aan toevoegen i.v.m. de Bossche fra-
ters: Nauwelaerts, "De Bossche broeders van het Gemeene Leven", in: Studia 
catholica, 18 (1942), p.228-232; Nauwelaerts, Latijnse school, p.84-119. 

16. Het gedicht is bewaard in een handschrift in het archief van het Museum Plantin-
Moretus, no.202, fo.25v-26r; zie M.Sabbe, De Moretussen en hun kring (Antwer-
pen, 1928), p.24 ( = "De humanistische opleiding van Plantin's kleinkinderen", in: 
Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, Verslagen en Medede-
lingen, Gent, 1924, p.746-747. Het gedicht werd uitgegeven door Verweij, Vlade-
racci tres, p.74-76. Het wordt verder nog vermeld door Roersch in BNB, Nauwelaerts, 
"Quatre lettres" (p.257, n.17) en in NBW. Nauwelaerts vermoedde in NBW dat 
Sabbe het uitgegeven had, maar zulks ten onrechte. 

17. Christ. Vlad., Ep., 12 (ed. Nauwelaerts, "La correspondance", p.272-273). 
18. Cf. Nauwelaerts, Latijnse school, p.43-44.259-263. 
19. Dedicatiebrief Tobias (1598): Cum ante triennium M.Petrus Louwius lectoratum tertiae 

classis suscipiens docendi me pro parente fasce levaret. Zie over Louwius n.18 bij 
de Prolegomena van de Tobias. 

20. Cf. Christ.Vlad.,Ep.,12,7: Meus filius, Petrus Vladeraccus, Rector domus divitum 
fratrum nostrae civitatis; Petr. Vlad., Ep.ded.Tob.: praeter domesticorum regimen 
et institutionem. 

21. Zie over het domus divitum: Nauwelaerts, Latijnse school, p. 103-106. Cf. P.Vlad., 
Ep.ded.Tob.: tum septuaginta domesticos regendi eosdemque quotidie in Latinis et 
Graecis litteris, cantu Gregoriano et graphica pictura privatim instituendi. 
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22. Het jaar 1598 valt af te leiden uit de dedicatiebrief van de Tobias. 1602 steunt op 
het titelblad van het in dat jaar gedrukte Diarium: per F.Petrum Vladeraccum, Iu-
ventutis Fraternae Rectorem, & Primariae classis Praelectorem. 

23. Cf. Tobias, 7-22. Het stuk wordt ook nog vermeld in de stadsrekeningen van Den 
Bosch: zie R.A. van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch, 
chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende, II ('s Her-
togenbosch, 1864), p.1101-1102. Zie verder noot 2. 

24. Cf. C.Vlad.,Ep.,13,10: et quandoquidem comico studio tantopere caperis, ut propemo-
dum Optgov sit tibi pópatgov, Kal on5  p«7011 ; P.Vlad.,Ep.ded.Tob.: mentem 
ad studium comicum, ad quod natura proclivior patris mei iudicio censebar, appuli. 

25. C.Vlad.,Ep.,12,7: Meus filius, Petrus Vladeraccus, Rector domus divitum fratrum 
nostrae civitatis, mihi haec scribenti dixit sibi a coenobiarcha in mandatis datum, 
ut simul impressi fuerint, curaret pro domestico auditorio mitti exemplaria ducenta, 
et coenobii librarium solutissimum esse. Id quod sua manu confirmat: Petrus Vla-
deracken. Zie ook Van den Oord, Bosch' boekbedrijf, p.265-266. Of deze bestel-
ling daadwerkelijk werd uitgevoerd, is niet bekend. Nauwelaerts, Latijnse school, 
p.91-92, vergist zich in zijn interpretatie dat deze bestelling niet alleen voor het fra-
terhuis zou zijn, aangezien hij bij vergissing begrepen heeft dat Petrus de taak van 
Louwius had overgenomen, i.p.v. andersom. Elders (bijv. p.184-185) laat hij Lou-
wius wel Petrus' taak overnemen. 

26. Cf. P.Vlad.,Ep.ded.Tob.: conscripseram tum actus aliquot Tobiae nostri, cum su-
bito gravior non solum publicae catecheseos moles me invadit, verumetiam propter 
repentinum Louwii discessum cogitus antiquo genitor me includere ludo. Het is niet 
helemaal duidelijk wat Vladeraccus met publica catechesis bedoelt: het kan gaan om 
echt catechisatie-onderwijs (zie daarover in Den Bosch: Nauwelaerts, Latijnse school, 
p.63-68; A.M.Frenken, "Bijdrage tot de geschiedenis van het Catechismusonder-
richt in het bisdom 's Bosch tot aan het jaar 1625", in: Bossche bijdragen, 20 (1950), 
p.1-71; Petrus wordt echter in geen van deze twee publicaties i.v.m. het catechisatie-
onderwijs genoemd) of mogelijk wordt eerder een functie in het parochiewezen be-
doeld: op een dergelijke preekopdracht (?) zou het vervolg van de brief kunnen wij-
zen: saepius ter uno die concionandi. 

27. P.Vlad.,Ep.ded.Tob.: principio tum negotiorum multitudine...absolutam prope reiicio 
comoediam. 

28. Zie voor dit programma: Nauwelaerts, Latijnse school, p.262-20. Zie over Simon 
Verepaeus (Dommelen, 1522- 's-Hertogenbosch, 10 november 1598): Nauwelaerts, 
Latijnse school, p.166-179; Nauwelaerts, Simon Verepaeus (1522-1598), paedagoog 
der Contra-Reformatie (Opvoedkundige brochurenreeks, 145; Tilburg, 1950); Nau-
welaerts, "La correspondance de Simon Verepaeus (1522-1598)", in: Humanistica 
Lovaniensia, 23 (1974), p.271-340. 

29. Cf. o.c., p.185 en 190. Op het onder n.22 geciteerde titelblad van het Diarium (1602) 
wordt Petrus immers slechts genoemd als rector van de fraterna iuventus, i.e. de 
jeugd van het fraterhuis, en als leraar in de hoogste klas. Zie over Lambertus van 
Berchem Nauwelaerts, Latijnse school, p. 185-186. 

30. P.Vlad.,Ep.ded.Diar.: indolui mecum, quod ob valetudinariam prorsus valetudi-
nem, ut qui me nondum a febri confirmarim, solus inertis instar cessatoris domi 
propter focum desiderem. Deze brief werd als n.2 uitgegeven door Nauwelaerts, 
"Quatre lettres", p.262-263 en is gedateerd op ipso D.Elisabethae festo. Nauwe-
laerts identificeert deze datum met 5 november 1602, Bressers, Tobias, p.16.23-24, 
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met 19 november 1601. Aangezien op die laatste datum het beleg echter nog aan 
de gang was en anderzijds in de brief duidelijke toespelingen gemaakt worden op 
een gelukkige afloop, moet de brief gedateerd worden na 27 november 1601. Aan-
gezien daarnaast het boekje verscheen in 1602 en er meestal enige tijd verliep (en 
verloopt) tussen indienen van de publicatie en werkelijke uitgave, lijkt ons Nauwe-
laerts' datum wat aan de late kant. Bovendien dateert de approbatio van 13 januari 
1602, terwijl een post in de stadsrekeningen evt. op 8 februari als terminus ante quem 
zou kunne wijzen. Daartegenover blijkt o.m. uit de toespeling op de Elenchus in 
Batavos (praeter carmen quoddam) dat de brief toch zeker ná het opbreken van het 
beleg moet worden gedateerd, zodat we de datering van Bressers niet zonder meer 
kunnen overnemen. Misschien kan het probleem worden opgelost door de post in 
de stadsrekeningen te begrijpen als slaande op een handgeschreven tekst of op de 
bij de biografen vermelde doch verder niet traceerbare editie van 1601 (als die dus 
bestaan mocht hebben). Zonder op zich echte bewijzen te hebben voor een andere 
datum, zouden wij (na Elisabeth, moeder van Johannes de Doper (5-11), en Elisa-
beth van Thnringen (19-11)) ook nog Elisabeth van Portugal (8 juli) willen suggere-
ren en dus als derde mogelijke datum 8 juli 1602 willen voorstellen. 

31. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom, V, p.355, vermeldt dat hij al in 1603 in Oir-
schot aanwezig was. De institutie tot pastoor dateert van 20 oktober 1604 (Archief 
Bisdom 's-Hertogenbosch, Institutiones ad pastoratum, nr.67): "Reverendissimo in 
Christo patri et Domino D.Episcopo Buscoducensi Vicedecanus et Capitulum eccle-
siae collegiatae divi Petri Oirschotensis debitam reverentiam et honorem! Notum 
facimus per praesentes, quod honorabili Domino Petro Christophori Vladeracco, 
presbytero, pastoratum ecclesiae collegiatae et parochialis divi Petri Oirschotensis 
contulimus eundemque Reverendissimae paternitati vestrae examinandum et appro-
bandum praesentavimus et per praesentes praesentamus. Datum Buscoduci anno a 
nativitate Domini millesimo sexcentesimo quarto mensis vero octobris die vigesima. 
Johannes vanden Hove, presbyter canonicus." 
Johannes van den Hove wordt in 1588 als lid van het kapittel van Oirschot genoemd 
en werd in 1609 op aandringen van bisschop Masius tot deken gekozen, al schijnt 
deze keuze niet bevestigd te zijn. Bij de visitatie van bisschop Zoesius op 15 juli 1615 
legde hij zijn waardigheid weer neer; zie: Coppens, Nieuwe beschrijving, 111,2, 
p.150-151; Schutjes, Geschiedenis, V, p.368-369. Van den Hove werd opgevolgd door 
de Leuvenaar Fredericus Havens (zie: Verweij, "Oirschot en de Leuvense universi-
teit", in: Oog op Oirschot, p.165). De kapitteldeken was de onmiddellijke superieur 
van de pastoor. 

32. Zie over Oirschot: H.J.M.Mijland-L.M. van Hout-J.P.J.Lijten, Oog op Oirschot 
(Oirschot, 1991). Met name de bijdragen van J.Lijten behandelen de oude (midde-
leeuwse) geschiedenis en de rechtspraak (resp. p.33-51 en 88-104). Voor het intel-
lectuele leven verwijzen we naar Verweij, "Oirschot en de Leuvense universiteit", 
p.158-189. 

33. Zo Nauwelaerts, in NBW, k.860; Schutjes, Geschiedenis, V, p.368 (vermeldt hem 
als scholaster, maar dat was toentertijd Johannes Daems van Nuenen). 

34. Cf. J .-B.Gramaye, Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae (Lovanii-Bruxellis, 
1708), Taxandria, III, p.25; Schutjes, Geschiedenis, III (1872), p.358. In 1613 deed 
hij afstand van zijn prebende. 

35. Latijnse school, p.182-183. 
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36. Cf. J.Lijten, "Bemoeienissen van de Oirschotse schepenen met pastoorsbenoemin-
gen", in: Oog op Oirschot, p.236. 

37. Zie Nauwelaerts, Latijnse school, p.183; Bressers, p.17. De brief aan Moretus werd 
door Nauwelaerts uitgegeven als n.3 in de "Quatre lettres", p.264-265; de littera 
testimonialis uit 1610 bevindt zich in het Bisdomarchief van 's-Hertogenbosch in 
de map Litterae testimoniales pro ordinandis 1575-1616. Nauwelaerts lijkt de ver-
melding als vicepastor in verband te brengen met het feit dat Petrus' voorganger 
Michael van Merevoort geen ontslag nam. (Zie over deze: Schutjes, Geschiedenis, 
III, p.568 en V, p.355.) 

38. Zo wordt Oirschot vaak over het hoofd gezien i.v.m. de aanduiding als "stad". In 
Brabant gold een ander begrip "stad" dan bijv. in Holland, waar de (volgens) Bra-
bants begrip) vrijheden ook "stad" werden genoemd. Als dan ook nog blijkt dat 
er nooit sprake geweest is van een expliciete verlening van het vrijheidsrecht, zoals 
bijv. aan Oisterwijk of St.-Oedenrode in 1232, maar dat dit Oirschotse vrijheids-
recht autochtoon en geleidelijk gegroeid is (en later door de hertogen in de praktijk 
erkend), is het duidelijk dat bepaalde opvattingen over "stad", waar o.m. verlening 
van het stadsrecht belangrijk is, Oirschot te kort doen en dat daardoor de juiste po-
sitie van de oude vrijheid vaak onrecht is aangedaan. 

39. Uitgegeven door Frenken, Documenten, resp. p.263-267 en 269-271. 
40. Volgens uitspraak van Jaspar de Vosse (vermeld vanaf 1566, onderdeken in 1608, 

+ 1617; zie Schutjes, Geschiedenis, V, p.367): pastorem bene facere officium suum 
(Frenken, Documenten, p.264). 

41. (Vladeraccus) optaret sibi dari subsidiarium in administratione sacramentorum, cum 
vix tantae communitati sufficiat (Frenken, Documenten, p.271; zie verder ook p.172 
in de inleiding op Oirschot). 

42. D.Petrus Vladeraccus, annorum 45, ab annis undecim pastor in Oirschot, habet duo 
milia communicantium, inter quos duos, qui non communicarint, nomine Theodo-
rum Gerardi et Annam Gerardi, suspectos de haeresi. Dicit Gasparum van Esch a 
13 annis esse concubinarium et Marcelium Stadthouders qui quasi incertis sedibus 
vagatur et Silvaeducis suam habet concubinam. Nullos quod sciat, habet adulteros. 
Optaret Dominos de capitulo urgere aedituos, ut maior ornatus templi habeatur cu-
ra, curarent etiam fieri ad minimum tria sedilia ad excipiendas con fessiones...Dicit 
computum fabricae reddi coram capitulo, proinde sese ignorare statum fabricae. In-
super addidit nunquam lumen ardere ante Venerabilem Sacramentum. (Frenken, Do-
cumenten, p.271; wij wijzen op enkele typische humanistische termen, zoals aedituos 
en templi: zijn deze van Vladeraccus zelf afkomstig of van de secretaris?) 

43. Van Esch, nisi cogatur, suam non ducet. Examinavi eam hodie: affirmat sibi adhuc 
nihil prorsus af fulgere spei, ut cum ea matrimonium contrahat, qui quotidie praeter 
maeandros et effugia nihil meditatur. Quod promotor praetexere videatur eos esse 
separatos, asseveravit adhuc hodie ipsius mihi concubina merum esse fucum eius, 
ut qui nunc in matris aedibus prandeat, nunc apud ipsam caenet et dormiat quotie-
scumque quandoque velit. Paucis dito quod me mordet: relicturum me potius pasto-
ratum Oirschotanum (quidquid tandem sit agendum) ad Johannalia proxima, quam 
tam publicum scandalum in homine ut ditissimo ita arrogantissimo diutius laturum. 
(Niet gepubliceerde brief (wel afgedrukt bij Bressers, p.187-188) in het Bisdomsarchief 
van 's-Hertogenbosch, dossier Oirschot.) 
Gaspar van Esch is mogelijk te identificeren met Gaspar van Esch, zoon van Jan 
van Esch (president-schepen van Oirschot en rentmeester der heren van Oirschot, 
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+ 10 februari 1606) en Theodora van Breugel, later gehuwd met Hester Segers, 
+ 1635; zie Frenken, Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Mei-
erijsche geslachten ('s-Hertogenbosch, 1918), p.33, s. IVb en V; A.E.M. van Esch, 
"Genealogie van Esch te Oirschot", in: Campinia, 19 (1989), p.31, s.IXa-2. De fa-
milie Van Esch woont nog steeds in Oirschot en vormt een van de meest autochtone 
families. 

44. Cf. Frenken, Documenten, p.172. 
45. Postea comparuit D.Vladeracke, pastor in Oirschot, cui mandavit Reverendissimus 

Dominus per modum provisionis ut omnibus officiis suis fungatur iuxta usum Roma-
num. (Frenken, Documenten, p.264.) Uit het visitatieverslag van 1608 blijkt regel-
matig dat het Concilie van Trente nog niet werd nageleefd in Oirschot: e.g. "nihil 
scit de observatione Concilii Tridentini" (p.264), "dicit quod de observando Concilio 
Tridentino parva fiat apud eos mentio" (p.265). 

46. Zie P.Vlad.,Ep.,3 (ed. Nauwelaerts, p.264-265) d.d. 7 november 1612: pecunias prima 
occasione mittent, quia libros ante Adventum (tum enim reiecto tandem usu Leo-
diensi, Romano libenter sese officio accingerent) sibi comparare conabuntur. 

47. Zie over deze kapittelschool: M. Schoengen, Geschiedenis van het onderwijs in Ne-
derland (Amsterdam, 1911-1925), p.235-237; J.Lijten, "De Latijnse school van Oir-
schot", in: Campinia, 19 (1989), p.86-100 (m.b.t. Vladeraccus vooral p.92-93; van 
deze bijdrage verscheen een summiere samenvatting in Oog op Oirschot, p.156-157). 
De school werd voor het eerst in 1293 genoemd en beleefde haar grootste bloei in 
de periode 1629 tot 1648, toen katholiek onderwijs in 's-Hertogenbosch niet meer 
mogelijk was. In 1678 werd de hogere afdeling gesloten, de lagere bleef voortbestaan 
en bestaat op dit moment nog als de St.-Odulphusschool (basisschool). Het oude 
schoolgebouw staat er nog steeds en vormt een van de mooiste panden van het dorp 
(16de-17de eeuw). (Het toeristische plaatje op het gebouw bevat praktisch uitslui-
tend nonsens.) 

48. Johannes Daems van Nuenen was kanunnik vanaf 1593, wordt bij de visitatie van 
Masius in 1608 scholaster genoemd en stierf op 14 september 1614. Hij bouwde in 
Oirschot het nog altijd bestaande Huize Groenbergh, dat met de Latijnse school tot 
de mooiste gebouwen van het dorp telt. Tevens liet hij een fundatie na, waarvan 
de huizen ook nog steeds bestaan, vlak naast zijn eigen woning. Zie Schutjes, Ge-
schiedenis, II (1872), p.244-245; V, p.207, 368 en 374. 

49. Frenken, Documenten, p.271. De identiteit van deze schoolmeester is (helaas?) niet 
met zekerheid vast te stellen, maar vermoedelijk gaat het om Lambertus van Boxtel 
die tegelijk kapittelnotaris was: cf. Lijten, "Latijnse school", p.94. 

50. Bij de visitatie van Zoesius stelde Gevardus van Ostade: debere etiam pastorem re-
linquere scholam (Frenken, Documenten, p.270; Gevardus van Ostade was kanun-
nik vanaf 1608 of 1609 en stierf als vicedecanus op 12 augustus 1640; zie Schutjes, 
Geschiedenis, V, p.369). Bij diezelfde gelegenheid klaagde Folquardus Reijs: et pasto-
rem non debere retrahere iuvenes a schola, quod est in praeiudicium ludimagistri 
(Frenken, Documenten, p.270; Folcardus Reijs (1585-1626) uit 's-Hertogenbosch, 
studeerde rechten in Leuven (vermeld in 1607-08, voerde later de titel iuris utriusque 
licentiatus), was in 1609 deken van het kapittel van Geel en per 24 januari 1611 ka-
nunnik in Oirschot; zie Schutjes, Geschiedenis, III, p.737; V, p.369; Bots, Noord-
brabantse studenten, p.595, n.4305; Verweij, "Oirschot en de Leuvense universiteit", 
p.188). Men zie over Vladeraccus' bemoeienissen verder Lijten, "Latijnse school", 
p.92-93. 
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51. Frenken, Documenten, p.276, n.26. 
52. Taxandria, III, p.25 (oorspronkelijk verschenen rond 1609-10). 
53. Zie: Officieel Reisboek voor Noord-Brabant (Eindhoven, ca.1956-57), p.469: In een 

stuk van 1293 is sprake van een kapittelschool, waarvan de geleerde Petrus Christo-
phoris (SIC) van Vladeracken 1604-1618, pastoor van Oirschot, ook scholasticus is 
geweest. 

54. Cf. Verweij, "Het Humanisme in Oirschot: Petrus Vladeraccus", in: Oog op Oir-
schot, p.209-215. 

55. De sterfdatum 1616, die men bij de oudere biografen vindt (Foppens, Paquot, Hof-
man Peerlkamp, Van der Aa (1610: mogelijk een drukfout voor 1616), Coppens), 
is onjuist. 

56. Zie J. Lijten, "De heren van Oirschot", in: Oog op Oirschot, p.73-75, tekening van 
de zerk op p.76. 

57. Zie over hem: G.T.Haneveld, Mr. Arnodus Fey, chirurgijn tot Oirschot (Amster-
dam, 1977); J. Lijten, "De medische school van Oirschot", in: Campinia, 20 (1990), 
p.156-173 (samenvatting in Oog op Oirschot, p.230-231. 

58. De correcte tekst luidt (in afwijking van de lezing van Nauwelaerts, Latijnse school, 
p.183, n.341): MONVMENTUM VENERABILIS DNI PETRI VLADERTACCI 
PASTORIS HVIVS ECCLISIE QVI OBIIT 6 IANNA 1618. De steenkapper was 
niet de meest bekwame vakman: de tekst bevat drie fouten. De letters ETR in de 
voornaam zijn bijna weggesleten: de steen heeft een tijd als dorpel gediend. Zie: 
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden 
in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant, II (Utrecht, 1924), p.109, n.16; 
tekening in Oog op Oirschot, p.209. 

59. Zie H. Schnur, "Hebrew Quotations in the Correspondance of Chr. Vladeraccus", 
in: Humanistica Lovaniensia, 23 (1974), p.385-386. 

60. I, p.455. Henricus van den Leemputte ('s-Hertogenbosch, 1588-1657) was als vica-
rius capitularis van het Bossche kapittel van 1647 tot 1657 hoofd van het Bossche 
diocees; cf. Schutjes, Geschiedenis, 2 (1872), p.131-133. 

61. Latijnse school, p.182, n.335. 
62. De twee gedichtjes werden met inleiding en commentaar uitgegeven in Verweij, Vla-

deracci tres, p.76-79. In de bestaande overzichten van Petrus' werk worden ze niet 
genoemd, wel door Nauwelaerts, "Het letterkundig werk van de Nederlandse hu-
manist Christophorus Vladeraccus", p.10, alsmede door Bressers, p.26. 

63. Cf. Verweij, Vladeracci tres, p.61-62.77. 
64. De Congratulatio werd niet als zelfstandige tekst herkend door de eerdere biogra-

fen. De tekst werd door ons uitgegeven: Verweij, "De "gelukwens" van Petrus 
Vladeraccus. De Bossche stadsraad geprezen", in: In Buscoducis. 2 Bijdragen 
(Maarssen-'s-Gravenhage, 1990), p.385-386 (met Nederlandse vertaling); Verweij, 
Vladeracci tres, p.79-82 (met commentaar). 

65. De Tobias ('s-Hertogenbosch, Jan van Turnhout, 1598) wordt door alle biografen 
vermeld (behalve NNBW) en bovendien door G.H.M. Delprat, Verhandeling over 
de broederschap van G. Groote en over den invloed der fraterhuizen op den weten-
schappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de 
veertiende eeuw (Arnhem, 1856 (2)), p.130; A.Wick, Tobias in der dramatischen 
litteratur Deutschlands (diss. Heidelberg, 1899), p.79. Men zie, van de gepubliceer-
de literatuur, met name: Nauwelaerts, Latijnse school, p.181-182; J. IJsewijn, "Thea-
trum Belgo-latinum. Het Neo-Latijnse toneel in de Nederlanden", in: Academiae 
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analecta. Mededelingen Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 43 (1981), p.92-93, waar tevens de 
epilogus geciteerd wordt. Het stuk werd met Nederlandse vertaling en beknopte in-
leiding uitgegeven door T.W.M. Bressers (niet gepubliceerde doctoraal-scriptie Nij-
megen, 1972). Er bleef slechts één exemplaar bewaard, welk thans berust in de 
bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 
Noord-Brabant (BNB en Wick vermoedden dus ten onrechte dat het stuk verloren 
was). Zie nog: E.A.B.J. Ten Brink, "Bossche drukken 1541-1600. Een bijdrage tot 
de Noordnederlandse [sic!] bibliografie", in: Varia historica Brabantica, 2 ('s-Her-
togenbosch, 1966; p.95-152, p.149, n.162; Van den Oord, Bosch' boekbedrijf, p.199, 
n.293. Men zie verder nog de post in de stadsrekeningen van 1598: Van Zuijlen, 
Inventaris, p.1115. De dedicatiebrief werd uitgegeven door Nauwelaerts, in "Quatre 
lettres", p.258-261. In § 6 wordt nader ingegaan op deze editie en op de vermeende 
editie uit 1595. 

66. Exequiarum funebrium D. Philippo Secundo invictissimo Hispaniarum etcz. catho-
lico regi D. Caroli V. imper. semper augusti filio unico, Brabantiae etcz. duci incly-
to, huius patriae protectori clementissimo, observantiae et pietatis ergo Silvaeducis 
exhibitarum braevis et extemporalis quaedam descriptio ('s-Hertogenbosch, Jan van 
Turnhout, 1600). Van deze tekst is slechts één exemplaar bewaard, nl. in de Konin-
klijke Bibliotheek Albert I te Brussel. De Exequiae schijnen één geheel te hebben 
gevormd met het Carmen scholasticum: het titelblad is verloren, maar de approba-
tie is bewaard (en gedateerd: 26 mei 1600). Dat de tekst twee jaar na datum alsnog 
gedrukt is, is voor Ten Brink o.m. aanleiding om deze druk inderdaad als tweede 
deel, ná het Carmen, te beschouwen: het Carmen was immers nog wel actueel. Bo-
vendien wordt het gedicht in de biobibliografische lexica steeds in samenhang met 
het Carmen genoemd. De Exequiae worden door alle biografen genoemd (niet bij 
Schutjes), bovendien nog bij C.R.Hermans, Verzameling van Kronijken, Charters 
en Oorkonden betrekkelijk de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch, I ('s-Her-
togenbosch, 1848), p.XXXI; H. Verwoert, Handwoordenboek der vaderlandsche 
geschiedenis ( Nijmegen, 1851), 2 p.313-314. De tekst werd opnieuw uitgegeven door 
L.J.W. Smit in Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen in Noord-Brabant. 1903-1909 ('s-Hertogenbosch, 1910), p.239-251. Zie 
verder: Ten Brink, "Bossche drukken", p.I52, n.171; Van den Oord, Bosch' boek-
bedrijf, p.199, n.293. Men vergelijke Verhaal der plegtige uitvaart van Philips II, 
als hertog van Braband, te 's Hertogenbosch, den 8 November 1598, uitgegeven door 
C. R. Hermans, Verzameling van Kronijken, p.665-675. 

67. Carmen scholasticum seu natalitium pro anno iubilaei 1600 (zo bij Valerius Andreas, 
Foppens, Paquot, Van der Aa, BNB, NBW, Coppens) of Carmen heroicum in Na-
talem Domini (zo bij Sweertius) ('s-Hertogenbosch, Jan van Turnhout, 1600). Ver-
lorengegaan. Niet vermeld bij Hofman Peerlkamp, NNBW en Schutjes. Vormde 
vermoedelijk het eerste deel van de editie van de Exequiae. Zie verder: Ten Brink, 
"Bossche drukken", p.152, n.171; Van den Oord, Bosch' boekbedrijf, p.199, n.293; 
Ch.C.V. Verreyt, "Nog eenige boekwerken en geschriften der Bossche regeering aan-
geboden", in: Taxandria, 37 (1930), p.96. Voor dit boekje schonken de schepenen 
8 gulden aan de drukker en nog eens 2 gulden, 17 stuivers aan een zekere Evert Coe-
nen; zie Van Zuijlen, Inventaris, II, p.1127. 
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68. Zie voor dit genre hoofdstuk I, n.21. Voor Den Bosch: Nauwelaerts, Latijnse school, 
p.250-251.275-276. 

69. Men zie over dit beleg o.m. J.H. van Heurn, Historie der stad en meyerye van 's 
Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der hertogen van Brabant, tot 
den jaare 1629, II (Utrecht, 1776), p.252-259. 

70. Een aantal van deze gedichtjes werden afgedrukt door C.R. Hermans, Verzameling 
van Kronijken, p.769-775. Zie over Judocus de Weerdt: Verweij, "Enkele Spielerei-
en van Jodocus de Weerdt in het Oirschotse archief", in: Campinia, 23 (1993), 
p.34-40. 

71. (Leuven, Johannes Masius, 1602). Het boekje wordt vermeld door alle biografen 
(behalve Hofman Peerlkamp) en bovendien door Delprat, Verhandeling, p.130; Her-
mans, Verzameling van Kronijken, p.XXXIV; Verreyt, "Nog eenige boekwerken", 
p.96. Valerius Andreas vermeldt een editie in 's-Hertogenbosch in 1601 (gevolgd door 
Foppens, Paquot, Van der Aa, Coppens); zie over deze (vermeende) editie: Van der 
Oord, Bosch' boekbedrijf, p.334, n.407; de approbatie dateert van 13 januari 1602, 
zodat een vermelding van een editie in 1601 op een vergissing moet berusten (moge-
lijk volgens het bekende glosseninterpolatie-beginsel). Er is opnieuw één exemplaar 
van dit werkje overgebleven (Leuvense editie), nl. in de bibliotheek van het Provin-
ciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Een Neder-
landse vertaling werd uitgegeven door Smit in Handelingen, p.215-238. De dedica-
tie-brief werd gepubliceerd door Nauwelaerts, "Quatre lettres", p.262-263. Voor 
het boekje kreeg Vladeraccus 15 gulden van de stedelijke regering; zie Van Zuijlen, 
Inventaris, II, p.1142. Men vergelijke met het Diarium de bij Hermans, Verzame-
ling van Kronijken, p.759-769 afgedrukte tekst De Silvaeducensis civitatis ab hosti-
bus obsessae liberatione (uit J. Bochius, Historica narratio profectionis et inaugura-
tionis Ser. Belgii Princip. Alberti et Isabellae, Antwerpen, 1602, p.488-500). 

72. Als zelfstandige tekst vermeld door BNB. De tekst werd nog afgedrukt door Bochi-
us, Historica narratio, p.499-500 en door Hermans, Verzameling van Kronijken, 
p.776-778 (zonder auteursnaam). Een moderne editie verzorgde Verweij, Vladeracci 
tres, p.83-88. Hermans, Verzameling, p.779-789, geeft nog een Nederlandstalige Sa-
lade op de belegeringhe ende verlossinghe vande stadt van t'sHertogen-bossche 
('s-Hertogenbosch, J. Scheffer, 1601; cf. Van den Oord, Bosch' boekbedrijf, p.287, 
n.299). 

73. Resp. afgedrukt in de Opera omnia (Antwerpen, 1637), III, p.687-720 en 721-748. 
Zie hierover A. Roersch, in BNB, 12 (Bruxelles, 1892-1893), k.278-279. 

74. Vermeld bij alle biografen behalve bij Sweertius, Hofman Peerlkamp, Kobus- de 
Rivecourt, NNBW. De aanhef (waarschijnlijk hoofdstuk 1-2) werd afgedrukt door 
A. Wichmans, Brabantia Mariana tripartita (Antwerpen, 1632), p.421-423, gevolgd 
door een korte samenvatting van het vervolg (zie over Wichmans: N.J. Weyns, in 
NBW, 5 (Brussel, 1972), k.1003-1009). Op de pogingen dit werkje gedrukt te krij-
gen hebben de brieven 3 en 4 bij Nauwelaerts, "Quatre lettres", p.264-266, betrek-
king. De tekst werd door ons uitgegeven: Verweij, "De Diva Virgo Oirschottana 
van Petrus Vladeraccus (1571-1618)", in: Campinia, 19 (1989), p.119-128 (met in-
leiding en Nederlandse vertaling; de Nederlandse vertaling en de samenvatting van 
de inhoud van de rest werd herdrukt in Oog op Oirschot, p.216-218); Verweij, "Pe-
trus Vladeraccus and his Diva Virgo Oirschottana", in: Humanistica Lovaniensia, 
39 (1990), p.320-327. In het eerste artikel wordt nader ingegaan op de lotgevallen 
van het handschrift, in het tweede komt de imitatio van Lipsius meer aan bod. 
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75. "Quatre lettres", nl. de dedicatiebrieven van de Tobias en het Diarium en de twee 
brieven die betrekking hebben op de Diva Virgo. 

76. Naast de in de vorige noot genoemde werd ook nog die van de Exequiae gepubli-
ceerd en wel door Smit in de Handelingen, p.241-243. 

77. Nl. voor Johannes Judoci Zeelstius (20 september 1602), Johannes Henrici Alberti 
filius (7 april 1607) en Dionysius a Breugel (10 maart 1615); cf. Nauwelaerts, "Qua-
tre lettres", p.257, n.16. 

78. Zo deelt Bressers, p.20-28, de werken in (met als derde kategorie de brieven). 
79. Ter illustratie van deze verschijnselen zie men bijv. J. Lijten, "De installatie van 

de eerste predikant in Oirschot", in: Oog op Oirschot, p.233-235; J. Lijten, "De 
schuurkerk", in: Oog op Oirschot, p.248-253. 

80. Zo spreekt ook Van den Oord in zijn overigens zeer belangwekkende studie Twee 
eeuwen Bosch' boekbedrijf over 's-Hertogenbosch vanaf 1600 als over een Noord-
nederlandse stad en vraagt zich af waarom er geen boekdrukkers uit Antwerpen na 
de val van die stad naar Den Bosch zijn gegaan, zoals naar andere Nederlandse ste-
den (p.273). Bots c.s. hanteert in zijn Noordbrabantse studenten zowel chronolo-
gisch als geografisch eenheden zonder inhoud: de periode 1550-1750 steunt uiteindelijk 
nergens op en verdoezelt alleen het nog veel grotere belang van de Leuvense univer-
siteit voor het noordelijk deel van het hertogdom, daar deze juist in de eerste helft 
van de 16de eeuw haar grootste bloei beleefde. Daarnaast bestaat de huidige pro-
vincie Noord-Brabant uit en groot Brabants deel en een kleiner Hollands (met nog 
wat Luiks, Gelders, Zeeuws en onafhankelijk terrein), die cultuurhistorisch geen een-
heid vormen en dus niet zonder meer naast elkaar mogen worden gezet (zie onze 
kritiek op deze afbakening in "Oirschot en de Leuvense universiteit", in Oog op 
Oirschot, p.171). Over het gebrek aan enige feitelijke historische achtergrond in de 
afbakening van het werk van P.N.M. Bot, Humanisme en onderwijs in Nederland 
spreken we niet eens. 
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II. EEN SCHOTSE SCHOOLMEESTER IN BEST 

door J. Lijten 

Na de vrede van Munster werden in het kader van de 'politique reformatie' zo 
spoedig mogelijk alle gesalariëerde overheidsbetrekkingen aan de katholieken ont-
nomen en aan gereformeerden toebedeeld. Rechtstreekse gegevens over ontslagen 
en benoemingen zijn uiterst schaars. Meestal is enkel uit terloopse vernoemingen 
op te maken, wie een bepaalde functie bekleedde. 
Wie in Best tot 1648 als schoolmeester fungeerde, is ons niet met zekerheid be-
kend. Vermoedelijk werd deze taak vervuld - zoals op de meeste niet al te grote 
plaatsen gebruikelijk was - door de kapelaan.') 

Waarschijnlijk is Jan Reyssen spoedig na 1648 als schoolmeester in Best aan-
gesteld. Wij speurden hem daar in 1654 in deze functie,2) waarin hij tot zijn 
dood, ongeveer 1660, volhard zal hebben. In 1661 was hij in ieder geval overle-
den.3) Hij is opgevolgd door zijn zoon, Augustijn, die voor het eerst als zoda-
nig genoemd wordt in 16624) en van wie in 1673 wordt verklaard, dat hij nu 
al over 15 jaar schoolmeester is in Best.5) Mogelijk heeft hij zijn vader in diens 
laatste levensjaren geassisteerd. Hij was nog in functie in 1680,6) maar zal tussen 
1680 en 1700 weer zijn opgevolgd door zijn zoon, Jan, die in dat laatste jaar 
als schoolmeester genoemd wordt7) en in 1702 nog als zodanig functioneerde.8) 
Tussen 1702 en 1706 is een einde gekomen aan deze familiefunctie in Best. 

Met John Auchinleck trad een bijzondere figuur aan als schoolmeester en koster 
in Best: een moeilijk man maar met invloedrijke relaties, die toentertijd mogelijk 
nog belangrijker waren dan nu. Bij zijn eerste gedocumenteerde optreden in 1706 
werd hij door de schepenbank reeds veroordeeld, om de sleutel van de kerk 
terug te geven.9) Bij die gelegenheid werd zijn naam zelfs bijna goed geschre-
ven: Johan Achenleck. In de 60 jaar dat hij functioneerde, is dit 'Agenlec(k)' 
geworden en de geleerde heren in Den Bosch, die het archief van de Raad van 
Brabant inventariseerden, maakten er zelfs 'Agenlet' van. 

Of de bouw van een nieuwe school in Best in 1705 met zijn benoeming te maken 
had, blijft in het ongewisse.'0) Uit het proces van 1706 voor de Oirschotse sche-
penbank blijkt, dat hij toen zelf zijn functie vervulde. Dit zal zo gebleven zijn 
tot ongeveer 1729. In de tussenliggende jaren speurden wij hem meerdere malen 
in het Oirschotse archief) I) 

Op 16 september 1729 liet hij zich inschrijven aan de universiteit van Leiden 
als student in de theologie. Hij gaf daarbij als geboorteplaats op Deinde in Schot-
land, als vader Johannes, sergeant, als leeftijd 38 jaar en werd ingeschreven als 
'Sylva-ducensis', waaruit Bots c.s. concluderen, dat hij uit 's-Hertogenbosch 
kwam, zonder er rekening mee te houden, dat studenten dikwijls enkel de regio 
van hun afkomst opgaven, b.v. Meierij van 's-Hertogenbosch, en dan als 'Syl-
vaducensis' o.d. werden ingeschreven. 12) 

Aangezien Agenleck nooit enige titel voerde, vermoeden wij, dat zijn 'studie' 
niet zo serieus geweest is maar meer bedoeld als avontuur en het kweken van 

relaties. Waarschijnlijk heeft zijn 'studie', lees: afwezigheid uit Best, geduurd 
tot ongeveer 1740. Wij speurden hem in die tussentijd slechts eenmaal in Oir-
schot in 1733.13) Het niet-zelf-vervullen van een functie, zeker om 'studierede-
nen', werd in die tijd geaccepteerd. Er moest dan wel voor een vervanger gezorgd 
worden. Deze vervanger zal meester Hans Hendrick van der Henst geweest zijn, 
die wij overigens alleen kennen, doordat hij in 1738 genoemd wordt als 
'substituut-schoolmeester te Best' .14) 

Bij de nieuwe school, die in 1705 gebouwd was, zal wel een woning voor de 
schoolmeester zijn inbegrepen, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Deze wo-
ning zal Agenleck aangehouden hebben, ook in de jaren tussen 1729 en 1740, 
toen hij veeltijds buiten Best verbleef. Als deze school gebouwd was in verband 
met de benoeming van Agenleck, die nooit getrouwd is geweest, zal de inpandi-
ge woonruimte slechts voor een vrijgezel zijn ingericht. Agenleck zal hebben weten 
te bewerken, dat voor de substituut-schoolmeester de Bestse pastorie beschik-
baar werd gesteld, immers op 2 november 1728 werd een reparatie van 'de pastorie 
of schoolmeesterhuis in Best' aanbesteed15) en in 1733 moest er opnieuw aan 
de pastorie-schoolmeestershuis gerepareerd worden.16) 

Vanaf 1740 was Johan Agenleck opnieuw in functie als schoolmeester-koster 
in Best en nam hij de belegging van zijn overgespaarde geld weer ter hand. Voor 
1729 heeft hij voornamelijk belegd in onroerende goederen'7) en slechts in twee 
hypotheken;18) vanaf 1740 enkel in hypotheken. Van dat jaar tot 1757 traceer-
den wij er 22 in het schepenprotoco1.19) Hij zal ook nog op andere wijze geld 
belegd en verdiend hebben en of dit altijd de toets der kritiek kon doorstaan, 
is twijfelachtig, aangezien de rentmeester-generaal der domeinen in 1753 een pro-
ces tegen hem voerde wegens ontduiking van de houtschat.20) 

Johan Agenleck heeft gefungeerd als schoolmeester en geldschieter in Best tot 
zijn dood in 1765. Als zijn opgave in Leiden klopt, zou hij 74 jaar zijn gewor-
den, maar deze leeftijdsopgave lijkt ons te laag, anders zou hij reeds op vijftien-
jarige leeftijd schoolmeester in Best zijn geweest. Hoewel via goede Haagse relaties 
in die tijd veel mogelijk was, lijkt ons dit toch wat al te kras, zodat wij vermoe-
den, dat hij eerder rond de 80 geworden is. 

Nadat hij op 6 juni 1765 te Best begraven was,21) werd op 12 juni Albert van 
Nahuys aangesteld als curator van zijn boede1,22) die de begeerte van velen aan-
trok. In Oirschot waren dat de beide halfheren, de staten generaal en Lodewijk 
Jan Baptist Sweerts de Landas, die 'voornamelijk belangstelling had voor finan-
ciële zaken'.23) Op titel, dat hij geen wettige erfgenamen had, willen zij de na-
latenschap aan zich trekken. 
Bij de aangifte voor de collaterale successie bleek hij 4 percelen grond te bezit-
ten onder Oirschot met een totale oppervlakte van ruim twee en een halve hecta-
re, geschat op 535 gulden.24) Uit de 'specifieke lijst' blijkt, dat hij ook onder 
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Liempde gronden bezat met enkele gebouwen, in totaal ruim drie en een halve 
hectare. Zijn totaal bezit aan onroerend goed onder Oirschot en Liempde, met 
aftrek van de daarop drukkende lasten, werd geschat op 1779 gulden.25) In te-
genstelling tot andere specifieke lijsten vermeldt deze geen rentevorderingen, ver-
moedelijk vanwege de lopende procedure. In het procesdossier zit echter een 
volledige inventaris, opgemaakt door de curator, Albert van Nahuys, waaruit 
het bezit blijkt van 21 schepenschuldbrieven met een totale vordering van 4185 
gulden. 
Daarnaast is nog een aantekening gevonden, dat iemand in 's-Hertogenbosch 
1785 gulden voor hem in bewaring had en dat hij nog achterstallig salaris als 
schoolmeester te vorderen had over twee volle jaren.26) Wij schatten, dat om-
gerekend naar de huidige situatie zijn totale bezit zou liggen in de orde van grootte 
van ca. een miljoen. 
Zoals de twee halfheren van Oirschot maakte ook de heer van Liempde aan-
spraak op de nagelaten onroerende goederen, die in deze heerlijkheid gelegen 
waren. Hij sloot zich daartoe als gevoegde aan in de zaak voor de Oirschotse 
schepenbank. Deze besliste echter, dat er eerst in de Haagse, de Haarlemse, de 
Londense en een der voornaamste Schotse kranten een oproep moest worden 
geplaatst, zodat eventuele wettige erfgenamen zich zouden kunnen melden.27) 
De opdracht tot publicatie in de Edinburgse krant werd daar niet geaccepteerd, 
ondanks het feit, dat men de opdracht van de Oirschotse schepenbank in het 
Engels had doen vertalen. De curator van de boedel had echter zijdelings verno-
men, dat ook de Hollandse kranten in Schotland gelezen werden en in feite had-
den de erfgenamen zich reeds gemeld, mogelijk ook doordat een oproep door 
de schepenbank van Liempde wel in een Schotse krant gepubliceerd was. Het 
waren een oomzegger, David Auchinleck, zoon van Gilbert, die een broer was 
van de Bestse schoolmeester en naast deze, twee broers en twee zussen uit Stone-
have in Schotland, Robert, George, Ann en Jeanne Reid, die kinderen waren 
van een volle nicht van de overledene. 

Om onbekende redenen trok de oomzegger zich terug. De heren van Oirschot 
hebben getracht om in een langlopend proces de familierelatie te ontkennen, maar 
de overgelegde verklaringen uit Schotland waren zo overtuigend, dat bij vonnis 
d.d. 1770.06.19 uitspraak werd gedaan en de erfenis aan de rechthebbenden werd 
toegewezen en overgedragen. 

Intussen was Ann Reid reeds in augustus 1768 overleden in Aberdeen. Na het 
vonnis werd door de gemachtigde aangifte gedaan van haar overlijden en werd 
haar aandeel van een vierde in de onroerende goederen opnieuw getaxeerd.28) 
Op 7 mei 1772 overleed ook Jeanne Reid eveneens te Aberdeen. Op aangifte 
van haar overlijden door de gemachtigde werd haar aandeel van een derde in 
de onroerende goederen opnieuw geschat.29) De beide overgebleven broers zul-
len kort daarna de onroerende goederen van de hand gedaan hebben, zoals zij 
ook de hypotheken, vermoedelijk tegen aantrekkelijke condities, zullen hebben 
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laten aflossen. Wij speurden in de jaren 1772 tot 1774 immers de lossing aan 
de erfgenamen van negen door Johan Agenleck verstrekte hypotheken.30) 

Wij stoten hiermee op een probleem, dat naar mijn weten nog niet is bestudeerd, 
namelijk de uitvoer van kapitaal uit de generaliteitslanden. Mogelijk zal dit pro-
bleem pas in zijn omvang onderkend worden, wanneer in de komende decennia 
zich hetzelfde voordoet, doordat de ontwikkelingslanden enorme sommen aan 
kapitaal en rente moeten gaan betalen aan het westen. 

Over het functioneren als schoolmeester van Johan Agenleck is ons niets be-
kend. Vermoedelijk heeft zijn school van mei tot september praktisch stil gele-
gen. In het zuiver agrarische milieu van Best moesten immers de kinderen in 
die tijd helpen met koeien hoeden, wieden, hooien en de oogst binnenhalen. 
Zestig jaar lang heeft hij in alle rust schoolmeester kunnen zijn en door zuinig 
leven een kapitaal verzamelen. 

NOTEN 

1. D.d. 1615.03.02 verklaarde Adriaan van den Dijck, destijds pastoor van Vessem, 
oud ca. 80 jaar, dat hij 50 jaar geleden schoolmeester in Oirschot was geweest. 
O.A.A.O., vrl. inv. nr. 3608. Daar hij in Oirschot enkel bekend is als kapelaan en 
later pastoor in Best, zullen we dit zo moeten verstaan, dat hij tijdens zijn kapelaan-
schap in Best ook als schoolmeester gefunctioneerd heeft. 

2. Oirschots schepenprotocol van 1654, blz. 45 e.v. akte d.d. 1654.04.06. 
3. Oirschots schepenprotocol van 1661, blz. 155: attestatio de vita voor Mecheltje Au-

gustijns Adema, weduwe van meester Jan Reyssen d.d. 1661.10.02. 
4. Oirschots schepenprotocol van 1662, blz. 335. 
5. >> >> ,, 1673/4, blz. 13. 
6. >> > > >> 1679/80, blz. 282. 
7. >> >> 1700, fol. 82. 
8. R.A.O., civiele procesdossiers. 
9. Vonnis- en eedboek van 1706, fol. 374. 

10. Protocol van allerhande akten van 1705, fol. 193 - 196: aanbesteding van de bouw 
van deze school d.d. 1705.06.30. 

11. Protocol van allerhande akten van 1708, fol. 21; 1711, fol. 161; schepenprotocol 
van 1717, fol. 29; 1718, fol. 76; 1720, fol. 228"; 1722, fol. 107; 1723, fol. 187. 

12. H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550 - 1750, Bijdragen 
tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XLIV, nr. 61. 

13. Oirschots schepenprotocol van 1733, fol. 420v°. 
14. Dingrol van civiele zaken van 1738, fol. 18. 
15. Protocol van allerhande akten van 1728, fol. 188v°. 
16. 

93 ,, 1733, fol. 32. 
17. Oirschots schepenprotocol van 1717, fol. 29 - 31v°; 1718, fol. 76 e.v.; 1723, fol. 

187 e.v.; 1733, fol. 420v°  e.v. 
18. Oirschots schepenprotocol van 1720, fol. 228' e.v.; 1722, fol. 107 e.v.v. 
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19. Oirschots schepenprotocol van 1740, fol. 329; 1741, fol. 95v°  e.v.; 1742, fol. 112; 
1745, fol. 47 en 112; 1746, fol. 157'; 1747, fol. 195v°  en 210; 1749, fol. 37'; 
1750, fol. 73v°, 93 en 149; 1752, fol. 311"; 1753, fol. 193; 1755, fol. 5' en 33; 
1756, fol. 50", 64", 73", 75vo  en 110v°. 

20. Archief van de Raad van Brabant, inv.nr. 788, doss. nr. 3612. 
21. R.A.O., Register van taxaties voor het collateraal 1755/73, fol. 208. 
22. R.A.O., Dingrol van 1765, fol. 268. 
23. J. Lijten, 'De heren van Oirschot', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 83. 
24. Zie noot 21. 
25. Register van taxaties 1755/73, fol. 209 e.v.v. 
26. R.A.O., code 2.11.23.22.6, dossier Auchinleck. 
27. Zie noot 21; vrgl. ook Jacq. J.M. Heeren, 'Verre familie van een schoolmeester uit 

Best', in Taxandria (1929), blz. 11 e.v. 
28. Register van taxaties 1755/73, fol. 393. 
29. ,, 5 9 , 410. 
30. Marginale aantekeningen daarvan in de schepenprotocollen van 1745, fol. 47; 1747, 

fol. 210; 1750, fol. 149V0; 1752, fol. 311"; 1756, fol. 50v°, 64v°, 
110vo 

III. VAN DE MAERSELAER 
- DIE MEN HEIJT VAN DE SCOET - 

DE OUDSTE GENERATIES 

door A.C.M. Neggers 

De Oirschotse familie van de Maerselaer (later geheten: van de Morselaer) dankt 
haar naam aan een "stuk beempt, geheten dat Marcelaer, gelegen in die hert-
scap van Straten". I) Nog nu ligt in de gemeente Best het buurtschap Mosselaar. 

B.W. van Schijndel vond in de Bossche protocollen ook nog het huis en erf "het 
Marselaer" te Aarle, dat in 1386 door Daniel van Vlierden in erfcijns werd ge-
geven . 2) 
In de oudste rechterlijke archieven van Oirschot wordt de familie van de Maer-
selaer ook van de Schoot genoemd. 

De stamvader van dit geslacht heet dan ook: 

I. Henrick van de Schoet. 

kinderen: 
1. Henrick van de Scoet alias Maerslaer, volgt II. 
2. IJke Henrick van de Schoet, huisvrouw van Jan den Coninck.3) 
Op 25-2-1483 dragen Henric en Dirc, kinderen wijlen Henric van de Scoet 
alias Maerslaer, Jan, Henrick en Lisbeth, kinderen Jan van de Maerselaer 
een stuk land, geheten "de Bocht" in de Hertgang van Aerle, "hen ver-
storven van wijlen IJda Conincs, hun moeijen ( = tante) over aan Ael-
brecht Henrics van de Maerselaer. 

II. Henrick van de Scoet alias Maerslaer4), overleden voor 14635), tr. Kathe- 
lijn, dochter van Henrick Aelbert van de Notelen. 
Kinderen en kleinkinderen van Henrick van de Maerselaer en Kathelijn, 
zijn huisvrouw, die dochter was van Henrick Aelbert van de Notelen, gaan 
op 14-8-1504 een erfdeling aan. 

kinderen: 
1. Aelbrecht Henric van den Maerselaer (die men heijt van den Schoet), 

H. Geestmeester, schepen,6) fabrieksmeester der kercke Sinte Pieter in 
Oirschot,7) tr. Aleijt dr. Claus den Becker.8) 
Aelbrecht van de Maerselaer is momboir over de kinderen van Jan van 
de Maerselaer.9) 

2. Dirck Henric van den Maerselaer (volgt IIIa). 
3. Henrick Henrics van de Schoet, geheten van de Maerselaer 10), tr. 

Korstijnen, dochter van Art Danels.11) Uit dit huwelijk zijn geen kin-
deren gevonden. 

73vo, 75vo en  
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4. Henrikske Henrics van den Maerselaer. 
5. Heijlwich Henrics van den Maerselaer. 
6. Jan Henrics van den Maerselaer (volgt Mb). 
7. Marijen Henrics van den Maercelaer. Zij heeft een natuurlijke dochter 

Lijsbeth bij Jan Willem Vos.12) Henric en Marie, zoon en dochter van 
Henric van de Maerselaer, kopen op 28-12-1474 14 lopen rogge van 
Everit Gheerit van den Hoeven.13) 

Illa. Dirck Henric van den Schoet alias Maerselaer14), tr. Gotstuwe (Stuijke), 
dochter van Jacop van Doormaelen15). De kinderen van Dirc Henrics van 
de Maerslaer en Stuijke gaan op 15-9-1536 erfdeling aan.16) 

Die kinderen zijn: 
1. heer Dirck, priester. 
2. Jan. 
3. Berte, gehuwd met Dirk Jan Rutgers. 
4. Elisabeth, gehuwd met Marten Dircx van de Heijde. 
5. Heijlwich, gehuwd met Mathijs Daniel Wilbert. 
6. Kathlijn. 

Illb. Jan Henrics van den Maerselaer, overleden voor 1473, als Aelbrecht, Henric 
en Dirc, zijn broers reeds optreden voor zijn kinderen.17) Mogelijk is hij 
gehuwd met Kathrinen, dochter van Henric Jan Zibben. 

kinderen: 18) 
1. Jan Jan Henric van de Maerselaer (volgt IVa). 
2. Henric Jan Henric van de Maerselaer (volgt IVb). 
3. Lijsbeth Jan Henric van de Maerselaer, gehuwd met Danel Jan Danels 

(van den Dijck). Hun zoon is Jan Daniel den oude van den Dijck, die 
gehuwd was met Mechtelt Dielis Stans. 

IVa. Jan Jan Henric van de Maerselaer, overleden voor 1529, gehuwd met Lis-
beth Willems van Haren. 
De kinderen van Jan van de Maerselaar en Elisabeth Willem van Haren 
gaan op 23-1-1529 een erfdeling aan.19) 

Die kinderen zijn: 
1. Willem. 
2. Jan. 
3. Katalijn. 
4. Godefrida, gehuwd met Henrik Peter Danels. 
5. Elisabeth, overleden voor 152920), gehuwd met Ghijsbrecht die Cort. 

De kinderen van Ghijsbrecht die Cort "van de leste bedde" dragen op 
20-6-1542 alle "alsulcke goederen hen gemaict ende gelegateert door 
wijlen Elisabeth Jansdochter van de Maerselaer" op aan Jan, zoon van 
wijlen Jan van de Maerselaer, Katelijn en Goertke, zusters en t.b.v. 
de kinderen Willem, zoon van Jan voorschreven.21) 
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I Vb. Henric Jan Henric van de Maerselaer, overleden voor 150022), gehuwd met 
Aleijt, dochter van Goijaert van de Langenneep. 
Henrick Jans van de Maerselaer draagt op 4-2-1494 Jan Jacobs van de 
Sande "huijs, hof met erff tot Naastenbest" op.23) 
Op St. Laurentiusdag 1500 draagt Goijaert Willems van Budel als man 
en momboir van Janneke sijn wijf, wijlen dochter van Aeriaen Jan Bos-
hovens een "naerschapsbrief van Den Bos..h" over aan Aelbrecht van de 
Maerselaer, ten behoeve van Henrick de Outste en Henrick de Jongste van 
jaren en Jan en Goijaert, allen kinderen van wijlen Henrick Jans van de 
Maerselaer. 

kinderen: 
1. Jan Henric van de Maerselaer. 
2. Goijaert Henrich van de Maerselaer, gehuwd met Elisabeth Willem van 

Cuyk. 
3. Henrick de oudste, of Groet Heijn van de Maerselaer. 
4. Henrick de jongste, of Kleijn Heijn van de Maerselaer. 

NOTEN 

1. R.A. (Oirschot) 122A, f. 21v. 
2. B.W. van Schijndel, Van der Marselaer dit d'Oerschot, in Br.L. 1961, pag. 142. 
3. R.A. 124A, f. 24, d.d. 4-11-1475. 
4. R.A. 124B, f. 203. 
5. R.A. 122A, f. 21v. 
6. R.A. 125B, f. 580. 
7. R.A. 126C, f. 145. 
8. R.A. 125A, f. 151. 
9. R.A. 124B, f. 202. 

10. R.A. 125A, f. 253. 
11. R.A. 124A, f. 8. 
12. R.A. 122B, f. 29v, R.A. 123, f. 266. 
13. R.A. 124A, f. 14. 
14. R.A. 125A, f. 253. 
15. R.A. 126B, f. 331. 
16. R.A. 132B, f. 437, d.d. 15-9-1536. 
17. R.A. 123, f. 400, d.d. 10-11-1473. 
18. R.A. 124B, f. 204. 
19. R.A. 127, f. 67. 
20. R.A. 129A, f. 7. 
21. R.A. 132D, f. 148. 
22. R.A. 126B, f. 344. 
23. R.A. 126A, f. 144. 
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IV. KEMPISCHE CURIOSA 28 

UYT SYNEN BRODE DOEN 

door J. Lijten 

In 1950 publiceerde professor Mr. E.M. Meyers een artikel, waarin hij wees op 
een mogelijkheid in de 'Mempsche wet' voor een vader om zijn zoon te emanci-
peren 'uit den brode doen', waardoor de minderjarige zoon handelingsbevoegd-
heid verkreeg en de vader niet meer voor diens schulden aansprakelijk was.') 
Het is een rechtsfiguur, die in de volksmond gewoonlijk 'handlichting' genoemd 
wordt. Dit begrip stamt af van wat de oude Romeinen 'manumissio' noemden 
en dat vooral gebruikt werd voor de vrijlating van een slaaf. Het gezegde 'de 
hand van iemand aftrekken' is een vergelijkbaar begrip. 

Professor Meyers, ongetwijfeld een authoriteit op rechtshistorisch gebied, sug-
gereerde, dat hier iets bijzonders aan de hand zou zijn. Wat de naamgeving 
'Mempsche wet' betreft, is dit mogelijk zo, maar het begrip 'handlichting' of 
'emancipatie' was algemeen, hoewel de rechtsfiguur niet zo vaak gebruikt zal 
zijn, waardoor gemakkelijk ook het begrip als uitzonderlijk gezien werd. 

In 1956 publiceerde F. Smulders een artikel 'Emancipatie volgens Bosch' recht'.2) 
Ook in Breda was deze rechtsfiguur bekend.3) 

In Oirschot vonden we eveneens een voorbeeld van een dergelijke emancipatie 
of handlichting. Het stuk werd aangetroffen los inliggend in het schepenproto-
col van 1511. Het was kennelijk niet van de hand van de secretaris en zal dus 
bij diens afwezigheid door een der bij de rechtshandeling aanwezige schepenen 
zijn opgetekend. Deze was niet zo vaardig met de pen en vergat ook de akte 
te dateren en de namen der betrokken schepenen-getuigen te vermelden. De se-
cretaris zal de akte geïngrosseerd hebben en het niet nodig gevonden hebben om 
een correcte minuut in het protocol te schrijven. 

De datering konden wij bij benadering oplossen, omdat Henricus Vos die met 
het oog op zijn studie geëmancipeerd werd, op 22 mei 1515 in Leuven geïmma-
triculeerd werd.4) De akte zal dus in de eerste helft van mei 1515 gepasseerd zijn. 

NOTEN 

1. E.M. Meyers, 'Le droit Ménapien', in Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, deel XVIII 
(1950) blz. 5 - 18. 

2. F. Smulders, 'Emancipatie volgens Bosch' recht', in Brabants Heem jrg. 8 (1956) 
blz. 154. 

3. F.F.X. Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda, deel 
II, Bussum 1972, nr. 641, met opschrift: Emancipatio van jonckgreve Enghelbrecht. 
Vrgl. ook blz. 70, noot 2 en nr. 823. 

4. M. Verweij, 'Oirschot en de Leuvense universiteit', in Oog op Oirschot, Oirschot 
1991, blz. 174, nr. 44. 

Oirschots schepenprotocol van 1511, los inliggend. 

Adriaen Vos van Beerze doet zijn zoon HenriL.k 'uit zynen brode' vanwege zijn 
studie. 
N.B. Daar de schepen de v en de w nogal eens door elkaar haalt, hebben wij die 
letters gecorrigeerd. 

Dat vor ons comen is Adryaen Voss van Berze ende heeft uuyt synen brode gedaen 
Henricus Vos synen soen ende gevest heeft tot sinder scolen te gaen te hulpen enen 
bempt, ghelegen aen den Langendyck in der prochye van Oerschot in der hertganck 
van der Notelen, met enen eynde aen die gemeynt ende metten anderen eynde aen 
Ervart Willem Rutgerssoen, metten enen syden aen Danels van der Meyen kynderen 
ende metten anderen syden aen Jannen Vermolen, ende geloeft commer van sinder 
wegen daerinne af te doen, behoudelyck, dat Henric hyruuyt gelden [sal] jaerlix enen 
auden groten scyns mynen genedichen heeren ende noch sal hy hyruuyt gelden III 
Rynsgulden 's jaers op Lychmyssche synen broderen ende synen susteren, die Adry-
aen voerscreven vercregen heeft by Jannen synder huysvrouwen. 

Item geeft hy Henricus voerscreven tot sinder scholen te hulpen XI mud rogge eens, 
die hem sculdich is Gyelis die Molder tot Buyel van den jaer XVc tien van Corsmys-
se tot Paesschen toe, als casteleyn van Craendonck. Ende noch geeft hy hem het 
vlachs ( = vlas) dat gewassen was op die hoeve van Craendock, dat my sculdich was 
Peter Meus ende Aert syn soen, waer sy die hoeve tegen my gepacht hadde als caste-
leyn van Craendonck, dat ic dat vals ( = vlas) soe lyef hadde ende niet ontwerren 
en woude omme V Petersgulden. 
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V. DE FAMILIERELATIES 
VAN ROGIER VAN LEEFDAAL 

door J. Lijten 

Hoe Rogier van Leefdaal aan zijn voornaam kwam, heeft ons altijd geïntrigeerd; 
In de tijd van zijn geboorte was het immers al gebruikelijk, dat aan een kind 
een naam gegeven werd naar grootouders of andere familierelaties. De familie-
relaties uit die tijd zijn echter weinig duidelijk bij gebrek aan rechtstreekse bron-
nen. Uit toevallige vermeldingen in dikwijls zeer diverse bronnen kunnen deze 
relaties wel eens aan het licht komen, zij het soms slechts vermoedender wijze. 

Intussen zijn enige zaken naar voren gekomen, waardoor meer zich komt op 
sommige familierelaties en tevens een verhelderende kijk ontstaat op enkele tot 
nu toe raadselachtige zaken. 
Bij de beschrijving van Rogier van Leefdaal en zijn gezin bleef de naam van zijn 
moeder nog ongenoemd. t) Aangezien voorheen zijn vader en grootvader, die 
beide Lodewijk heetten, tot één persoon waren gemaakt door vele auteurs, was 
er geen reden om onderzoek te doen naar de echtgenote van de tweede Lode-
wijk van Leefdaal. 

Het onderzoek van Dr. J.A. Coldeweij, die van de bestudering van de geschie-
denis der heren van Kuyc zijn levenswerk maakte, werd na zijn publicatie daar-
over nog voorgezet.2) Voor hem werd uit vele overwegingen duidelijk, dat de 
vrouw van Lodewijk II van Leefdaal een dochter moest zijn van Rutger van 
Kuyc, heer van Herpen en ook meestal met die naam genoemd, en (Maria) van 
Diest, dochter van Arnold IV van Diest en Aleydis van Heymbach.3) Dit gege-
ven brengt een oplossing voor velerlei raadsels. 

Rogier van Leefdaal is zo genoemd naar zijn grootvader van moeders zijde, Rut-
ger ( = Rogier) van Herpen (van Kuyc), zoals deze eveneens weer genoemd was 
naar zijn grootvader van moeders zijde, Rutger van Merheym.4) 

Rogier van Leefdaal was dus een achterneef van Jan van Amstel, wiens groot-
moeder een zuster was van Rogiers grootvader.5) 
Rogier was ook een achterneef van Otto van Kuyc, met wie hij lang samenwerk-
te in dienst van de hertog van Brabant.6) 
Diens vader, Jan I van Kuyc, met wie Rogier eerst had samengewerkt als herto-
gelijk raadsman, was een neef van zijn moeder.7) 

GOEDEREN VAN ROGIER IN ONSENOORT 

Dat Rogier van Leefdaal goederen bezat in Onsenoort, blijkt pas achteraf in 
1360 uit een akte, waarbij deken en kapittel van Oirschot door de schepenen 
beslag laten leggen op de goederen van Jan van Petershem in Oirschot.8) Daar 

de schepenakte van het beslag uitgaande naar de voorgeschiedenis terugverwijst 
en bovendien niet zo duidelijk geformuleerd is, zullen we de feiten in chronolo-
chische orde weergeven. 
Rogier van Leefdaal had niet onbelangrijke bezittingen in Onsenoort (Hont-

soert in de toenmalige schrijfwijze, in 772 Honsoirt)9) Bij de realisering van het 
Sint-Joris-gasthuis in Oirschot, vermoedelijk krachtens testament van Rogier van 
Leefdaal, heeft zijn weduwe, Agnes van Kleef. uit deze bezittingen een rente 
toegewezen aan dit gasthuis met een kapitaalwaarde van 400 pond. Haar zoon, 
Jan van Leefdaal, opvolger van Rogier als heer van Oirschot van 1333 tot 1346, 
verkocht deze bezittingen en beloofde daarbij aan het Sint-Joris-gasthuis 400 
pond te betalen tot aankoop van een gelijkwaardige rente. Deze toezegging was 
in 1360 nog steeds niet gerealiseerd. Er zijn wel redenen aan te wijzen voor dit 
lange uitstel. 
Jan van Leefdaal stierf op jeugdige leeftijd in 1346. Hij werd in Oirschot opge-
volgd door zijn oudste zuster, Isabel, weduwe van Willem van Petershem, van 
1346 tot 1353, die daarbij echter voor de voeten werd gelopen door haar intri-
gerende zuster, Margriet. Na de dood van Isabel werd ook haar zoon, Jan II 
van Petershem, in de opvolging gehinderd door de chicanes van tante Mar-
griet. 

Pas in 1358 kwam er definitief een einde aan de onderlinge moeilijkheden door 
een uitspraak van Dirk van Horne,10) waarbij de heerlijke rechten van Oirschot 
werden toegewezen aan Jan van Petershem. Deze zat echter niet ruim in zijn 
financiën, zodat een eventuele aanmaning door het kapittel weinig uitwerking 
had en 'deken ende capittel van Oerscot ende die ghemeyne ghebuure van Oer-
scot' door de schepenen beslag lieten leggen op de goederen van Jan van Peters-
hem in Oirschot, totdat diens schuld vereffend zou zijn. 
De schepenen konden in elk geval de heerlijke rechten, die via de schepenbank 
aan de heer toekwamen, achterhouden, maar uit de algemene formulering zul-
len we moeten besluiten, dat zij ook beslag legden op de inkomsten uit de goe-
deren, die particulier bezit waren van de heer. Zij toonden hiermee een grote 
zelfstandigheid tegenover hun (half)heer. 

De vraag, hoe Rogier van Leefdaal aan deze bezittingen in Onsenoort kwam, 
is nu gemakkelijk te beantwoorden. Ofschoon Coldeweij eerst Jan III van Kuyc 
uitdrukkelijk 'heer van Nieuwkuyc' noemt,11) is het waarschijnlijk, dat de heer-
lijkheid Onsenoort (naar de familie van Kuyc later Nieuwkuyc genoemd) aan 
de familie van Kuyc is aangekomen door het huwelijk van Hendrik II van Kuyc 
ca. 1160 met Sofia van Renen, erfdochter van Herpen, tegelijk met die heerlijk-
heid.12) 
Bij de deling tussen Hendrik III van Kuyc en zijn broer, Rutger van Herpen, 
kleinzoons van Hendrik II, zal de heerlijkheid Onsenoort-Nieuwkuyc aan de 
hoofdtak van de familie van Kuyc zijn gekomen, terwijl de tak van Herpen er 
enkele bezittingen kreeg toegewezen, die via Rutgers dochter aan haar zoon, Ro-
gier van Leefdaal, kwamen. 



Het kasteel van Leefdaal, J. Le Roy, 1696. 
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GOEDEREN VAN ROGIER IN HERPEN 

Ook het bezit van goederen onder Herpen van Rogier van Leefdaal wordt pas 
achteraf duidelijk, zij het iets eerder dan betreffende Onsenoort. Dit bezit zal 
belangrijker geweest zijn dan in Onsenoort. Het lijkt zelfs waarschijnlijk, dat 
de opbrengst van het goederenbezit in Onsenoort vrijwel volledig ten goede kwam 
aan het Sint-Joris-gasthuis. Mogelijk heeft Agnes van Kleef de bedoeling gehad, 
dat de provisor van het Sint-Joris-gasthuis de goederen in Onsenoort helemaal 
zou beheren, dan had de familie er verder geen omkijken meer naar. Jan van 
Leefdaal, die niet ruim in zijn middelen zat,13) dacht er echter anders over en 
maakte deze goederen te gelde. 

In Herpen lag de situatie duidelijk anders. Vermoedelijk lagen de goederen, be-
horend aan de heren van Herpen, niet alleen in het dorp Herpen maar ook in 
de omliggende plaatsen en zal het Oirschotse Sint-Joris-gasthuis uit goederen ge-
legen onder Oss en behorend tot de erfgoederen der familie van Herpen relatief 
belangrijke inkomsten verkregen hebben bij de stichting.I4) Het leeuwenaandeel 
van de Herpense goederen zal echter een inkomstenbron gebleven zijn voor de 
familie van Leefdaal. Zij lagen echter nogal ver weg, zodat het aanbevelenswaar-
dig was om een beheerder ter plaatse in te schakelen. Vermoedelijk heeft reeds 
Rogier van Leefdaal dit beheer toevertrouwd aan zijn achterneef, Jan van Amstel, 
die zich na zijn definitieve verdrijving uit Amsterdam in 1304 in Maasland ge-
vestigd had en in die omgeving meerdere zaken voor leden van de familie van 
Kuyc heeft behartigd.15) 

Uit de arbitrale uitspraak door Otto van Kuyc d.d. 1344.05.05 kunnen we met 
vrij grote zekerheid de volgende gang van zaken afleiden. Rogier van Leefdaal 
zal het beheer van zijn goederen onder Herpen en omgeving hebben toevertrouwd 
aan zijn achterneef, Jan van Amstel, mogelijk zonder concrete afspraken te ma-
ken, waaruit geresulteerd kan zijn, dat Jan van Amstel deze goederen beheerde, 
alsof ze van hem waren, en een bepaald bedrag aan Rogier van Leefdaal af-
droeg. Na de dood van Rogier zal dit beheer op dezelfde manier zijn doorgezet 
en ging Jan van Amstel zich gedragen, alsof hij de goederen tegen een bepaalde 
som in gebruik had. Daarover ontstond onenigheid en Jan van Amstel deed Jan 
van Leefdaal een proces aan, om de gegroeide situtatie te bestendigen.16) Voor 
welke instantie dit proces gevoerd is, wordt niet vermeld. Uiteindelijk hebben 
beide partijen zich neergelegd bij een uitspraak, die gedaan zou worden door 
Otto van Kuyc, familielid van beide partijen en als eerste raadsman van de her-
tog van Brabant een man met gezag. 

Diens uitspraak komt hierop neer: de goederen zijn eigendom van Jan van Leef-
daal, zoals ze dat van diens vader waren; de inkomsten ervan komen aan hem 
toe; de door Jan van Amstel voor het beheer gemaakte onkosten kunnen door 
hem gedeclareerd worden en zullen door Jan van Leefdaal worden vergoed; voor 
het gevoerde beheer zal Jan van Leefdaal aan Jan van Amstel 200 pond betalen, 
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Sint Goedelekerk te Brussel, waar Rogier van Leefdaal en zijn vrouw Agnes van Kleef 
zijn begraven. 
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waarvan 50 pond contant en de rest in twee termijnen: per 1 november 1344 
en 2 februari 1345; deze twee termijnen hoeft Jan van Leefdaal pas te betalen, 
nadat Jan van Amstel de goederen weer aan hem heeft overgedragen of daar-
voor althans borg gesteld heeft.17) 

De uitspraak zal betrekking hebben op de periode dat Jan van Leefdaal eige-
naar was, dus van 1333 tot 1344. 

Hoe Rogier van Leefdaal aan de goederen in Herpen is gekomen, is nu ook geen 
vraag meer. Zij zullen als huwelijksgift zijn meegebracht door zijn moeder. Het 
lag geheel in de lijn, dat de tweede zoon uit het huwelijk de moederlijke goede-
ren kreeg toebedeeld, omdat het vaderlijk erfdeel te Leefdaal en omgeving zo-
veel mogelijk als geheel diende toe te komen aan de oudste zoon, Arnold. 

NOTEN 

1. J. Lijten, 'Rogier van Leefdaal en zijn gezin', in Campinia jrg. 18 (1988), blz. 164 
176. 

2. Dr. J.A. Coldeweij, De heren van Kuyc 1096 - 1400, Bijdragen tot de geschiedenis 
van het zuiden van Nederland, Tilburg 1981. 

3. Volgens vriendelijke mededeling van Dr. J.A. Coldeweij bereidt hij een publicatie 
voor over de genealogie van de heren van Herpen, waarin dit huwelijk duidelijk zal 
worden beargumenteerd. 

4. Coldeweij, De heren van Kuyc, blz. 229. 
5. ,, 	92 e.v. 
6. 

f 	126 e.v.v. 
7. J. Lijten, Rogier van Leefdaal, blz. 167. 
8. Origineel: A.R.A. Brussel, Arch. Fam. v. Merode-Westerlo, nog ongenummerd: Oir-

schotse schepenakte d.d. 1360.06.07. Zie bijlage III. 
9. L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch V, Sint-Michiels-

gestel 1876, blz. 183. 
10. In vidimus door de proost van Coudenberg te Brussel d.d. 1384.07.09: A.R.A. Brus-

sel, Arch. Fam. v. Merode-Westerlo, nog ongenummerd. Zie bijlage II. 
11. Coldeweij, De heren van Kuyc, blz. 170. 

12. 
39 9/ 93 39 228. 

13. Lijten, Rogier van Leefdaal, blz. 172. 
14. Blijkens het Bosch' protocol van 1419, R.A. inv. nr. 1191, fol. 76v°, akte d.d. 

1419.02.08 had het Sint-Joris-gasthuis van Oirschot de hoeve 'Buxhove' onder Oss 
indertijd in erfpacht gegeven aan Gerard van Amstel. 

15. Onderzoek door Th. van Amstel, dat hopelijk binnen afzienbare tijd gepubliceerd 
wordt, toont aan, dat Jan van Amstel na de uiteindelijke mislukking van zijn terug-
keer in Amsterdam (door Vondel aan zijn vader toegeschreven) zich heeft gevestigd 
in Maasland en daar naast zijn eigen bezittingen ook die van meerdere familieleden 
heeft beheerd. 

16. 'daer hem die here van Aemstel in ghedinct hadde'; zie bijlage 1. 
17. Zie bijlage I. 
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BIJLAGE I 

1344.05.05 

H.S.Arch. Dsseldorf, Archiv Kleve-Mark, Urk. nr. 263a. 

Wy, Otte, here van Kuyc, doen cont allen luden die desen brief selen sien ende hoeren 
lesen, dat wi van allen twiste die gheweest heeft tusschen heren Jhanne, heren van Aemstel 
van der enne siden ende heren Jhanne van Levedale, here van Perk e ende van Oerscout 
van der ander siden, riddren, tot den daghe toe van huden, die si ons gheloeft hebben, 
alse die brieven spreken, die daerup ghemaect syn, onse segghen hebben gheseeght in de-
ser manieren: dat si ende huerre beider hulpre allingliken versoent selen syn ende dat wi 
heren Jhanne van Levedale toesegghen alle erfnesse gheleghen in den lande van Herpen, 
daer hem die here van Aemstel in ghedinct hadde, met alle haeren toebehoeren ghelyc 
alse heren Jhans vader van Levedale plach te hebben, ende met der vrucht die nu versce-
nen is, behaudelic den toelluden haers rechts, ende met den aenvala) van der ghemein-
ten; voert is dat sake, dat die voergheseeghde here van Aemstel enegherhande commer 
ghemaect heeft up dat vorgheseeghde goet, dat sal hi vercleren ende vriën also verre als 
die commer van synre weghen toetomen is, eis't van scoude, van erftalen oft van andren 
saken; voert sal de voergheseeghde here Jhan van Levedale gheven den here van Aemstel 
voergheseeghd twee hondert pond payments, den scilt voer seven ende twintich scillinghe 
gherekent oft payment dat daer goet voer is; dies sal hi hem gheven vyftich pond ghereet 
ende d'ander ghelt sal hi hem gheven ende betalen d'ene helft tote Alreheileghenmisse 
naesttoecomende ende d'ander helft t'OnserVrouwenmisse als men keersen bernt - die 
men heit in Latine Purificatio - die naesttoecomende is, in alsulker voeghen, dat here 
Jhan van Levedale voergheseeghd sonder die vyftich pond die hi ghereet gheven sal, gheen 
ghelt meer sal betalen den vorseeghden here van Aemstel, totdat hi ofte sine kindre dat 
goet ghecleert hebben alse hier voersproken is of dat hi hem daervoer goede weerburghen 
gheset hebbe; voert eis't dat enegherhande stoet of twist ghevelt van donkerheyt des segg-
hens in eeneghen punten, dat sal staen altoes t'onser vercleernesse. 

Ende omme dat wi willen, dat alle dese voergheseeghde dinghen wael ende vast ghehau-
den werden, heb(ben) wi desen brief met onsen seghel beseghelt in orconde daeraf. 

Ghegheven in den jare Ons Heren dusent driehondert vier ende viertich up den vyften 
dach in den meye. 

a) bedoeld zal zijn: aandeel in gebruik. 
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BIJLAGE II 

1358 november 4 's-Hertogenbosch 

In vidimus door de proost van Coudenberg te Brussel d.d. 1384 juli 9. A.R.A.Brussel, 
Archief der familie van Merode, charters zonder nummer. (Schaduwarchief Merode in 
Oirschot , I , 10/11 .) 

Jan van Petershem en Margriet van Leefdaal wijzen voor schepenen van 's-Hertogenbosch 
Dirck van Home aan als arbiter in hun zaak over het heerlijkheidsrecht van Oirschot 
en Hilvarenbeek. Dirck van Home spreekt uit, dat het heerlijkheidsrecht aan Jan van 
Petershem toekomst, maar dat deze aan Margriet van Leefdaal een lijfrente van 35 pond 
moet uitkeren. 

Dominus Johannes dictus de Petersem miles atque borchgravius Bruxellensis ex una par-
te ac domina Margareta de Levedael conthoralis quondam domini Willelmi domini quon-
dam de Craendonc militis ex altera parte cum suo tutore ad hoc ab ipsa domina Margareta 
electo et ei a iudice rite dato super omnibus et singulis litibus, actionibus, questionibus, 
contraversiis ac causis litigiosis quibuscunque inter dictas partes a quocunque tempore 
evoluto usque in presentem diem habitis seu motis scilicet occasione dominii et iurisdicti-
onis tam alte quam basse villarum de Oerscot et de Beke compromiserunt ut debitores 
principales super se et bona sua omnia in nobilem virum discretum et honestum scilicet 
in dominum Theodericum de Hoerne dominum de Pereweys et de Cranenborch militem 
tamquam in eorum arbitrum arbitratorem seu amicabilis pacis compositorem ad hoc ab 
ipsis partibus electum, se ratum et firmum perpetuis temporibus sine aliqua contra (dictio) 
ne observaturum, quidquid dictus dominus Theodericus tamquam arbiter inter dictas partes 
occasione dominii et iurisdictionis dictarum villarum dixerit sive pronuntiaverit. 

Quo facto constitutus coram scabinis infrascriptis dictus dominus Theodericus tamquam 
arbiter arbitrator seu amicabilis pacis compositor, habita sua matura deliberatione super 
premissis, inter dictas partes occasione premissorum suum arbitrium sive dictum in mo-
dum qui sequitur pronuntiavit. 

Primo videlicet penes veritatem et inquisitionem a dicto domino Theoderico super pre-
missis investigatas ac inventas pronuntiavit dictus dominus Theodericus, quod dicta do-
mina Margareta in dictis dominio et iurisdictione predictarum villarum nullum ius penitus 
habet nec habebit neque obtinebit. 

Insuper pronuntiavit dictus dominus Theodericus, quod dictus dominus Johannes dictus 
de Petersem pro expensis et dampnis, quae dicta domina Margareta fecerat ac sustinue-
rat, atque pro arrastagiis eidem domfine Margarete deficientibus dabit et solvet eidem do-
mine Margarete annuam et vitalem pensionem triginta quinque librarum monete pro 
tempore solutionis huiusmodi pensionis in Buschoducis ad bursam communiter currentis 
anno quolibet ad vitam eiusdem domfine Margarete et non ultra in festo nativitatis beati 
Johannis Baptiste ex decima eiusdem domini Johannis consistente in Oerscot predicto 
atque ex omnibus et singulis bonis ac redditibus eiusdem domini Johannis ubicunque lo-
corum infra dictas duas villas consistentibus sive sitis. 

Testes interfuerunt scabini in Buschoducis Gerardus dictus Vosse et Johannes de Tula. 
Datum in die beati Huberti episcopi anno Domini millesimo CCCMO  quinquagesimo 
octavo. 
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BIJLAGE III 

1360 juni 7 Oirschot 

Origineel: A.R.A.Brussel, Archief der familie van Merode, charters zonder nummer. (Scha-
duwarchief Merode in Oirschot,l,7.) 

Deken en kapittel van Oirschot laten door schepenen beslag leggen op de goederen van 
Jan van Petershem, omdat Agnes van Kleef een cijns gevestigd had ten bate van het gast-
huis van Oirschot op goederen, die door haar zoon Jan van Leefdaal verkocht waren met 
de belofte 400 pond te geven tot afkoop van die cijns. Het beslag zal duren totdat Jan 
van Petershem, rechtsopvolger van Jan van Leefdaal, deze afkoopsom zal hebben betaald. 

Wy Henric Brant, Jan van Blaerthem, Didderic van Overlaer ende Didderic Didderics 
Neven zoen was, schepen[en] in Oerscot tughen onder onsen ghemeynen zeghel des sche-
pedoms van Oerscot, dat voer ons eersame liede deken ende capittel van Oerscot ende 
die ghemeyne ghebuure van Oerscot hebben doen rasteren ende besedten, also als recht 
is, alle alsulc goede als her Jan, ridder, here van Petersem heeft in die parochye van Oer-
scot voer vierhondert pont goeds ghels eens te betalen, daer dat ghasthuus van Oerscot 
in ghebreec af is ende langhen tijt heeft gheweest, welc vierhondert pont voerscreven vrouwe 
Agnese, her Rogiirs beddeghenoetters was van Levedale, bewijst ende besedt hadde aen 
die ervenissen, die tot Hontsoert gheleghen waren, die her Jan van Levedale haer zoen 
vercoft ende ghelovede den ghasthuse voerscreven dit voersproken ghelt te gheven ende 
te betalen, des niet ghesciet en es, waerbi dat die deken ende capittel ende die ghemeyne 
ghebuure van Oerscot voerscreven hoer recht willen vorderen in deser saken tottertijt, 
dat hem ghenoech ghedaen es van der voerscreven payen tot hoers ghasthuus behoef van 
Oerscot voerscreven. 

Ghegheven in den jaere ons Heren doe men screef dusent driehondert ende tsestich opten 
sevenden dach van wedemaent. 

Schependomszegel van Oirschot aan dubbele staart uithangend vrij gaaf. 

VI. DRIE ZUSJES VAN DE SANDE 

door G. van de Sande 

In het midden van de vorige eeuw trouwden in Best de drie zussen Johanna Ma-
ria, Anna Maria en Antonia van de Sande elk met een Schepens. De echtgeno-
ten waren geen directe familie van elkaar. 

N.b. alle dopen, geboortes, huwelijken en overlijdens vonden plaats in Best, tenzij 
anders vermeld. 

I. Henricus van de Sande. 
ged. 14 dec. 1752, zoon van Antonius en Anna Maria Essens 
overl. Oirschot 17 sept. 1820 
geh. Oirschot 20 nov. 1774 met Joanna van Croonenburg (d.v. Adrianus 
en Henrica Schepens), ged. Oirschot 15 okt. 1750, overl. Oirschot 28 maart 
1835. 

kinderen (allen gedoopt te Oirschot): 
1. Anna Maria, ged. 1 maart 1776, begr. Oirschot 31 okt. 1780 
2. Antonia, ged. 29 okt. 1777, begr. Oirschot 22 sept. 1781 
3. Adrianus, ged. 14 mei 1780, begr. Oirschot 10 nov. 1792 
4. Antonius, ged. 18 febr. 1782, overl. 27 okt. 1831, geh. 20 febr. 1814 

met Henrica Mercx 
5. Johannes, ged. 28 febr. 1784, begr. 9 aug. 1797 
6. Adriana, ged. 23 juni 1785, begr. 1810, ongeh. 
7. Jan Frans, ged. 31 aug. 1787 (zie II) 
8. Johanna, ged. 7 jan. 1791, overl. 20 febr. 1870, ongeh. 

II. Jan Frans van de Sande. 
ged. 31 aug. 1787 
overl. 13 juni 1864 
geh. 16 april 1815 met Johanna Maria Roche, ged. 4 febr. 1795 (dochter 
van Johannes en Cornelia van de Vleuten), overl. 18 aug. 1889 

kinderen: 
1. Johanna, geb. 22 maart 1816, overl. 27 nov. 1816 
2. Johanna Maria, geb. 21 febr. 1818, overl. 1 jan. 1897, geh. 24 april 

1842 met Arnoldus Schepens (zie verder Tak A) 
3. Henricus, geb. 5 maart 1821, overl. 30 juli 1876, geh. Boxtel 7 mei 

1853 met Helena van Haaren 
4. Joanna, geb. 3 juli 1823, kloosterzuster 
5. Anna Maria, geb. 26 mei 1826, overl. 19 okt. 1902, geh. 13 juni 1852 

met Leonardus Schepens (zie verder Tak B) 
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6. Cornelis, geb. 24 juli 1829, overl. 9 nov. 1836 
7. Odulphus, geb. 19 nov. 1832, overl. 20 aug. 1906, geh. 4 maart 1867 

met Maria van Eekerschot 
8. Antonia, geb. 6 febr. 1836, overl. 6 april 1916, geh. 3 juni 1867 met 

Leonardus Schepens (zie verder Tak C) 
9. Cornelia, geb. 23 maart 1839, overl. 4 maart 1840 

Van hier gaan we over op de 3 takken Schepens-van de Sande. 

Tak A 

1. Arnoldus Schepens 
zoon van Leonardus en Johanna Maria van de Sande 
geb. 10 okt. 1813 
overl. 25 juni 1880 
geh. 24 april 1842 met Johanna Maria van de Sande 
kinderen: 
1.1 Joanna, geb. 21 mei 1843 
1.2 Leonardus, geb. 1 febr. 1845, overl. 12 maart 1930, ongeh. 
1.3 Jan Frans, geb. 15 okt. 1847, overl. 2 juni 1917, geh. St. Oedenrode 

27 juni 1884 met Elizabeth Hurcx (d.v. Henricus en Johanna Maria 
van Oirschot), geb. St. Oedenrode 8 maart 1854, overl. 19 nov. 1915 
kinderen: 
1.3.1 Arnolda, geb. 7 april 1885, kloosterzuster 
1.3.2 Johanna, geb. 29 nov. 1886, overl. 25 maart 1953, geh. 16 okt. 

1923 met Antonius van de Sande (z.v. Martinus en Helena van 
Eerfoort), geb. 17 maart 1882, overl. 25 jan. 1979 
kinderen: 
1.3.2.1 Helena, geb. 25 nov. 1923 
1.3.2.2 Franciscus, geb. 19 april 1926 
1.3.2.3 Martinus, geb. 24 sept. 1930 

1.3.3 Maria, geb. 23 juni 1888, kloosterzuster 
1.3.4 Johannes, geb. 12 dec. 1890, overl. 14 maart 1981, geh. 10 juli 

1918 met Josefina Schepens (d.v. Johannes en Johanna van de 
Boom) geb. 12 okt. 1890, overl. 5 okt. 1967 

1.3.5 Cornelis, geb. 17 mei 1893, overl. 17 febr. 1975, geh. 3 juli 1919 
met Catherina van Abelen (d.v. Antonius en Johanna van Ar-
kel), geb. Woensel 17 febr. 1894, overl. 20 febr. 1960 
kinderen: 
1.3.5.1 Franciscus Antonius, geb. 3 mei 1920, priester 
1.3.5.2 Antonius Odulphus, geb. 9 juli 1921, geh. 23 febr. 1954 

met Johanna van de Sande (d.v. Marinus en Antonet 
van de Meulegraaf), geb. 25 sept. 1928  

1.3.5.3 Elizabeth, geb. 12 nov. 1922, overl. 27 juni 1924 
1.3.5.4 Johanna Josephina, geb. 24 maart 1924, geh. 12 okt. 

1955 met Johannes Raaymakers (z.v. Johannes en Ma- 
ria Kemps), geb. 26 dec. 1924 

1.3.5.5 Elizabeth Maria, geb. 31 mei 1925, geh. 29 juni 1961 
met Jacobus Kromwijk (z.v. Johan en Maria van Ros-
sum) 

1.3.5.6 Arnolda Maria, geb. 8 okt. 1926, geh. 20 aug. 1952 met 
Johan van de Laar (z.v. Godefridus en Antonia van 
Melsfoort), geb. St. Oedenrode 

1.3.5.7 Johannes Josephus, geb. 19 april 1928, priester 
1.3.5.8 Martinus Theo, geb. 1 sept. 1929 
1.3.5.9 Maria Adriana, geb. 11 jan. 1931 
1.3.5.10Theo Leo, geb. 24 jan. 1932 
1.3.5.11Henricus Willem, geb. 8 juni 1933 
1.3.5.12Walther Joseph, geb. 2 maart 1935 
1.3.5.13Maria Bernadette, geb. 23 juli 1936, geh. 1963 met Al-

bertus van de Ven (z.v. Henricus en Maria Schepens), 
geb. 22 juni 1933 

1.3.5.14Catharina Cornelia, geb. 27 aug. 1940 

1.3.6 Marinus, geb. 17 okt. 1895, overl. Oirschot 22 okt. 1982, geh. 
Oirschot 14 sept. 1922 met Maria Smits (d.v. Adriaan en Hen-
drika van Hamsvoort), geb. Oirschot 8 okt. 1893, overl. Oir-
schot 13 maart 1969 

1.3.7 Lambertus, geb. 12 nov. 1898, overl. 29 jan. 1982, geh. 25 mei 
1923 met Wilhelmina Roche (d.v. Adrianus en Johanna van 
Liempt), geb. 9 okt. 1899 
kinderen: 
1.3.7.1 Franciscus, geb. 6 aug. 1924, geh. 27 sept. 1958 met 

Adriana Hazenberg (d.v. Adrianus en Johannes Schel-
lekens), geb. 30 maart 1929 

1.3.7.2 Johanna, geb. 1 maart 1926, geh. 17 mei 1950 met Theo 
van de Velden (z.v. Arnoldus en Godefrida Dekkers), 
geb. 9 april 1923, overl. 5 juni 1988 

1.3.7.3 Elizabeth, geb. 19 juli 1927, geh. 16 jan. 1957 met Ma- 
rinus van der Velden (z.v. Johannes en Johanna van de 
Hurk), geb. 24 aug. 1924, overl. 22 jan. 1985 

1.3.7.4 Adriana, geb. 11 dec. 1928, overl. 3 maart 1929 
1.3.7.5 Maria, geb. 11 dec. 1928, overl. 5 maart 1929 
1.3.7.6 Adriana, geb. 22 dec. 1929, overl. 10 mei 1930 
1.3.7.7 Adriana Maria, geb. 26 jan. 1931, geh. met Cornelius 

van der Velden (z.v. Arnoldus en Godefrida Dekkers), 
geb. 19 april 1928 
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1.3.7.8 Arnoldus, geb. 21 febr. 1938 
1.3.7.9 Maria, geb. 15 juni 1940 

1.4 Maria, geb. 14 april 1850 
1.5 Martinus, geb. 16 april 1852 
1.6 Cornelia, 12 febr. 1855 
1.7 Johannes, geb. 20 april 1857, oven. 9 mei 1892, ongeh. 
1.8 Johanna Maria, geb. 23 maart 1860, overl. 27 okt. 1888 

Tak B 

1. Leonardus Schepens 
zoon van Willem en Helena Essens 
geb. 21 jan. 1812, overl. 22 febr. 1871, geh. 19 juni 1852 met Anna Maria 
van de Sande 
kinderen: 
1.1 Helena, geb. 15 sept. 1853, geh. 11 jan. 1881 met Theodorus van Veg- 

hel (z.v. Leendert en Johanna Liebrechts), geb. Vessem 17 jan. 1842 
1.2 Maria, geb. 22 okt. 1854, geh. 11 mei 1885 met Johannes Louwers 

(z.v. Wouter en Cornelia Blankers), geb. Oirschot 9 jan. 1854, oven. 
24 dec. 1919 

1.3 Wilhelmina, geb. 23 jan. 1857, oven. 10 okt. 1857 
1.4 Wilhelmina, geb. 8 dec. 1858, geh. 17 mei 1888 met Peter van Rooy 

(z.v. Adrianus en Wilhelmina Schoenmakers), geb. 30 april 1854 
1.5 Francisca, geb. 13 febr. 1861, geh. 8 juni 1891 met Lambert van Oir- 

schot 
1.6 Cornelia, geb. 1 okt. 1862, geh. 16 febr. 1895 met Peter van de Sande 

(z.v. Egidius en Maria Catharina der Kinderen), geb. 31 okt. 1851, 
overl. 19 april 1926 
kinderen: 
1.6.1 Everdina, geb. 7 juli 1896 
1.6.2 Leonardus, geb. 22 maart 1899 
1.6.3 Cornelus, geb. 14 maart 1902 
1.6.4 Maria, geb. 27 juli 1904 

1.7 Wilhelmus, geb. 23 sept. 1864 (levenloos) 
1.8 Jan Frans, geb. 13 maart 1868, overl. 's-Hertogenbosch 26 mei 1918, 

geh. 14 mei 1898 met Johanna Brands (d.v. Lambert en Johanna Hui-
bers), geb. Woensel 21 febr. 1869, overl. 23 sept. 1941 
kinderen: 
1.8.1 Leonard Joseph, geb. 30 maart 1899, geh. Veldhoven 3 april 

1945 met Antonet Bogaarts, geb. Oerle 26 mei 1902 (d.v. Jo-
hannes en Maria Smolders) 

1.8.2 Anna Maria, geb. 12 okt. 1900, geh. 17 febr. 1930 met Henri-
cus van Oers (z.v. Albertus en Wilma van den Berendonk) 
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1.8.3 Martinus, geb. 30 maart 1902, overl. 6 april 1902 
1.8.4 Marinus, geb. 14 dec. 1903, geh. Liempde 16 okt. 1956 met Jo- 

anna van der Meyen, geb, Liempde 2 dec. 1907 
1.8.5 Huberta, geb. 29 jan. 1905, geh. 15 juni 1932 met Martinus van 

de Biggelaar (z.v. Cornelis en Barbara van Laarhoven), geb. 21 
nov. 1904, overl. 19 juni 1978 

1.8.6 Willem, geb. 3 mei 1906, oven. 7 dec. 1907 
1.8.7 Helena, geb. 18 dec. 1907, overl. 3 mei 1980, geh. 9 nov. 1938 

met Theodorus van Berendonk (z.v. Henricus en Johanna Le- 
gius), geb. Oirschot 2 febr. 1904 
kinderen: 
1.8.7.1 Henricus, geb. 29 juni 1940 
1.8.7.2 Franciscus, geb. 17 sept. 1941 
1.8.7.3 Johannes, geb. 5 juli 1943 
1.8.7.4 Willem, geb. 20 maart 1945 
1.8.7.5 Theo, geb. 17 juni 1946 
1.8.7.6 Johanna Maria, geb. 17 sept. 1948 

1.8.8 Wilhelmina, geb. 19 jan. 1909, geh. 7 mei 1941 met Henricus 
Schoonus (z.v. Johannes en Anna van Beljouw), geb. Boxtel 

1.8.9 Lambertus, geb. 28 juni 1910, overl. 16 jan. 1985, ongeh. 
1.8.10Willem Lourentius, geb. 13 okt. 1912, overl. 21 sept. 1987, geh. 

Boxtel Johanna Schoonus (d.v. Johannes en Anna van Beljouw), 
geb. Boxtel 

Tak C 

1. Leonardus Schepens 
zoon van Johannes en Gijsberdina Essens 
geb. 27 jan. 1841 
overl. 12 april 1907 
geh. 3 juni 1867 met Antonia van de Sande 
kinderen: 
1.1 Leonardus, geb. 25 sept. 1869, overl. 22 febr. 1871 
1.2 Johannes, geb. 3 dec. 1871, oven. 16 jan. 1925, geh. met Wilhelmina 

van Rooy 
1.3 Jan Frans, geb. 17 aug. 1874, geh. 22 mei 1906 met Maria Catharina 

van de Sande (d.v. Martinus en Helena van Erffoort), geb. 3 sept. 1883, 
overl. 4 febr. 1977 
kinderen: 
1.3.1 Leonardus, geb. 26 april 1907, overl. 26 maart 1985, geh. 26 

juni 1940 met Johanna Scheepens (d.v. Willem en Helena 
Kemps), geb. 5 jan. 1905, oven. 17 aug. 1983 
kinderen: 
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1.3.1.1 Helena, geb. 15 april 1941, geh. 29 febr. 1968 met Wil-
lem van Esch (z.v. Martinus en Joanna Blankers), geb. 
Oirschot 24 aug. 1940 

1.3.1.2 Franciscus, geb. 5 juli 1942 
1.3.1.3 Willem, geb. 18 jan. 1944, geh. met Maria den Hollan- 

der (d.v. Christianus en Bernadine van Tien) 
1.3.1.4 Martinus, geb. 5 jan. 1945 
1.3.1.5 Leonardus 
1.3.1.6 Johannes, geb. 

1.3.2 Martinus Christianus, geb. 6 april 1908, oven. 24 juni 1908 
1.3.3 Marinus, geb. 2 maart 1909, overl. 1 april 1976, geh. 27 mei 

1952 met Henrica Latijnhouwers (d.v. Johan en Gijsbertha van 
Rooy), geb. 30 aug. 1921 

1.3.4 Anthonia, geb. 28 maart 1910 
1.3.5 Helena, geb. 13 maart 1911, oven. 27 dec. 1954, geh. 11 mei 

1943 met Franciscus van de Ven (z.v. Martinus en Maria Veraa), 
geb. 4 april 1912 

1.3.6 Wilhelmina, geb. 6 juli 1912, geh. met Marinus van de Ven 
1.3.7 Anna Maria, geb. 2 okt. 1913, overl. 13 okt. 1913 
1.3.8 Christianus Gerardus, geb. 6 okt. 1914, geh. 28 sept. 1955 met 

Maria Seutens (d.v. Wouter en Anna de Bresser), geb. 7 maart 
1929, overl. 18 febr. 1971 

1.3.9 Gijsbert Lambert, geb. 20 maart 1916, ongeh. 
1.3.10Anna, geb. 29 sept. 1918, overl. 30 sept. 1918 
1.3.11 Anna, geb. 30 okt. 1920, geh. 1. 28 mei 1947 met Marinus Sche-

pens (z.v. Antonius en Maria van der Vleuten), geh. II. 24 april 
1951 met Adrianus van Brunschot (z.v. Jan en Maria Spanjers) 

1.4 Petrus Gijsbertus, geb. 29 juni 1877 
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152 I. KANUNNIK MR. RICALD VAN MERODE 

TER INFORMATIE EN ZIJN HILLEKEN 

Geachte abonnee, 

Dit is de laatste aflevering voor de start van een nieuwe jaargang. Zoals in het 
verleden toegezegd, dienen we dan de abonnementsprijs voor het komend jaar 
vast te stellen. Door een forse stijging van de papierprijs en een geringere 
verhoging van de drukkers- en portokosten, zijn we genoodzaakt het abonne-
mentsgeld per 1 januari 1995 op f 24,00 te stellen. 
De redaktie hoopt U als trouwe lezer ook in de vijfentwintigste jaargang te 
informeren over de geschiedenis van Kempenland en haar inwoners. 

De redaktie. 

BEDANKT  BEDANKT BEDANKT 

Iedereen die mijn afscheid op 30 juni j.l. tot een onver-
getelijke dag heeft gemaakt wil ik, ook namens mijn 
vrouw, graag hartelijk bedanken. 
De ontvangst en druk bezochte receptie, de vele cadeaus, 
bloemen, attenties en reacties waren overweldigend. 
Nogmaals bedankt voor de prettige tijd en prima samen-
werking. 
Ik wens u allen voor de toekomst veel goeds en gezond-
heid toe. 

C. Scholten 

door J. Lijten 

Domsta is zeer summier in de beschrijving van deze bastaard uit de familie 
van de heren van Oirschot. Blijkbaar vond hij slechts twee vermeldingen in 
het familie-archief, waaruit duidelijk wordt, dat Ricald (X 45B) een natuurlijke 
zoon is van kanunnik Arnold van Merode (IX 27) dat hij oorkondclijk bekend 
is van 1487.04.05 tot 1505 december, in welke maand hij gestorven is, en dat 
hij 'meester' wordt genoemd en licentiaat was in het burgerlijk recht.' 
Toch kunnen we vanuit het Oirschotse archief een belangrijk stuk van zijn 
leven traceren. 

Zijn vader 
Arnold van Merode was een zoon van Ricald II van Merode en Beatrix van 
Petershem en dus een broer van Jan IV de stamvader van de tak Westerlo, 
Ricald III de stamvader van de tak Houffalize, en Willem I de stamvader van 
de tak Rummen.2  Door zijn peetoom en naamgenoot, Arnold van Merode 
(VIII 29) een broer van zijn vader, werd hij in 1429 op het spoor gezet naar 
het verkrijgen van kerkelijke prebenden, doordat deze afstand deed van zijn 
kanonikaat te Aken ten gunste van zijn neef, die toen vermoedelijk rond de 10 
jaar was (Zijn ouders waren in 1410 getrouwd en hij was de jongste zoon), 
zodat hij in 1484 met veel vertoon zijn 55-jarig kanonikaat kon vieren. 
Intussen had hij zich meerdere belangrijke kerkelijke prebenden weten te 
verwerven zoals kanunnik en deken van Sint Servaas te Maastricht, kanunnik 
en deken van Sint Pieter te Leuven, kanunnik van de kathedraal te Luik, 
proost van O.L.Vrouw te Maastricht en van Sint Joris te Wassenberg. Aan de 
verplichtingen zal hij niet al te zwaar getild hebben, want naast Ricald had hij 
nog twee natuurlijke zoons en een natuurlijke dochter.3)  

Ricald kanunnik in Oirschot 
Als kanunnik in Oirschot is Ricald speurbaar van 1486 tot zijn dood in 1505.4)  
De mogelijkheid is aanwezig, dat hij nog door zijn oom Jan IV van Merode, 
halfheer van Oirschot en medepatroon van het kapittel van 1455 tot 1481, als 
kanunnik is voorgedragen. Reeds op 9 mei 1475 immers werd hij geïmmatri-
culeerd in Leuven. Hij wordt daar niet als 'ininorennis' minderjarig vermeld, 
zodat hij wel tussen de 16 en 20 jaar geweest zal zijn zoals de meeste studen-
ten bij hun inschrijving.5  hij zal dus rond 1455/60 geboren zijn en was zeker 
heel wat ouder dan zijn broer Werner jr. die in 1487 nog geen 15 jaar was, 
maar door Domsta vóór hem genoemd wordt.° Na het behalen van zijn titel in 
artibus kan hij rond 1477/8 kanunnik geworden zijn in plaats van een van de 
twee kanunniken uit de familie van de heren van Oirschot, die toen vennoe- 
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delijk zijn overleden: Wenceslaus en Hendrik van Petershem.7  Naar het 
voorbeeld van zijn vader en mogelijk zijn oudooms)  liet hij zich in 1485 
immatriculeren in Orleans,9)  een universiteit die een grote naam had op 
juridisch terrein gedeeltelijk ook omdat voor kapitaalkrachtige studenten daar 
altijd wel mogelijkheden waren om een titel te verkrijgen.10)  Daar zal hij zijn 
titel van licentiaat in het burgerlijk recht behaald hebben»)  welke titel hij 
overigens slechts zelden gebruikte. 
Er deden zich moeilijkheden voor, toen Ricald na het behalen van zijn titel in 
het burgerlijk recht zich op 23 juni 1486 in Oirschot vervoegde, om daar met 
Sint Jan te komen resideren»)  ofschoon hij dit niet had aangekondigd op het 
generale kapittel van 14 mei, zoals door de statuten was voorgeschreven.13)  
Het kapittel wilde hem niet als residerend accepteren, maar Ricald hield 
koppig vol en ging tegen deze beslissing in beroep bij de H. Stoel en liet het 
kapittel dagvaarden te Rome zestig dagen na aanzegging. Tegen deze termijn 
tekende het kapittel op zijn beurt beroep aan bij de H. Stoel. Door bemid-
deling van wederzijdse vrienden kwam men tot een accoord, dat gesloten werd 
en vastgelegd in een akte van 18 augustus 1486 (vermoedelijk echter op 18 
juli: zie de tekstkritiek bij bijlage I). Men zag wederzijds af van het hoger 
beroep. Ricald betoogde daarop, dat hij in de twee jaren van zijn absentie een 
te gering deel van zijn prebende had ontvangen. Het kapittel zegde daarom 
toe, om hem vanwege het te weinig uitgekeerde in die twee jaren en omdat hij 
in het lopende jaar niet als residerend werd aangemerkt, voor Sint Jan 1487 60 
Rijnsgulden uit te betalen. Ricald was hiermede eigenlijk niet tevreden en 
daarom beloofden twee vrienden hem nog 10 Rijnsgulden te zullen geven. Om 
per 24 juni 1487 als residerend te worden aangemerkt zou Ricald dit per 14 
mei aankondigen. Van dit accoord maakte kapittelnotaris Martinus Vleminx 
een notariëel instrument op. (Bijlage I) 
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In 1489 blijkt hij met een huishoudster in Oirschot te wonen. Hij koopt 
immers d.d. 1489.09.29 van Peter Jacopszoon van Esch een stuk grond, 
waarbij hij recht van weg verkrijgt over de grond van de verkoper 'voer synen 
persoen ende syn maghet syn leven lanck ende niet langer', terwijl de verkoper 
bedingt, dat hij daar geen honden zal houden 'lopende buten der honderrenne 
uutgenomen een cleyn hondeken..")  Mogelijk heeft Ricald als bijverdienste bij 
zijn prebende (jacht)honden gefokt. In de nadagen van Brabants gouden eeuw 
was daarmee wel een zakcent te verdienen. Het 'cleyn hondeken' zal het 
huishondje van Ricald en 'syn maghet' geweest zijn. 
In augustus 1490 nam Ricald op deze grond een hypotheek van Willem van 
Petershem, priester, waarvoor hij 3 mud rogge per jaar als rente betaalde, 
welke hypotheek hij in januari 1494 afloste.")  
Intussen had Ricald op 15 april 1490 nog een aanpalend stukje grond gekocht 
van de weduwe van Lambrecht Roetarts en haar zoon Louis, dat dezen voor 

Notariële akte 18 augustus 1486. 
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10 jaar verhuurd hadden aan Peter Jacopszoon van Esch, welk huurcontract 
Ricald zou respecteren.')  Mogelijk heeft Ricald dit stukje grond kunnen kopen 
ter delging van de 'verreycte scout' (= schuld met achterstallige rente) van 6 
Rijnsgulden, die Louis Lambrecht Rotarts bij akte van 4 maart 1490 beloofd 
had 'te mey naestcomende' aan Ricald te betalen.'6)  
In de schepenprotocollen van 1492 tot 1495 speuren we Ricald als een 
beleidvol financier, zodat het geen wonder was, dat men hem vroeg voor de 
functie van kapelmeester van de Mariakapel.')  
Daarna speurden we hem niet meer in de schepenprotocollen tot het jaar 1503. 
Vermoedelijk zal hij in 1495 met 'syn maghet' naar Luik vertrokken zijn, waar 
hij een kanonikaat had weten te verkrijgen in het kapittel van Sint Martinus. 
De naam van 'syn maghet' en de kinderen die hij bij haar had, vinden we voor 
het eerst vermeld in 1503. D.d. 1503.05.06 kocht Ricald van Jannes die 
Brouwer een pacht van 6 mud rogge voor zichzelf en Arnd en Katrien, zijn 
natuurlijke kinderen verkregen bij 'Hilleken dochter wilneer (= wijlen) Gosens 
van den Greyn', welke pacht reeds d.d. 1504.06.09 door Jannes die Brouwer 
gelost werd.18)  Uit een vermelding als belendend perceel blijkt, dat Ricald ook 
grondbezit had onder Note1.19)  
D.d. 1504.04.08 gaf hij het huis, waarin hij in Oirschot gewoond had, in 
erfpacht aan Franck die Haest, priester, voor 3 mud en 3 lopen rogge, die deze 
kon lossen met 28 peters (á 18 stuivers) per mud in lossingen van minimaal 6 
lopen.20)  We zullen dit zo moeten verstaan, dat Ricald zijn huis aan Franck die 
Haest verkocht had en hem de koopsom of een gedeelte daarvan als hypotheek 
had gegeven. 
Nog ruim een maand nadat hij zijn testament gemaakt had, kocht Ricald 
enkele percelen grond onder Kerkhof, waarvoor hij twee hypotheken opnam, 
die een rente deden van ieder 20 lopen rogge per jaar, verschuldigd aan de 
verkopers en aan de zusters van Orthen te 's-Hertogenbosch.21)  

Het testament van Ricald 
In het Oirschotse schepenprotocol wordt Ricald steeds enkel betiteld als 
kanunnik van Sint Pieter in Oirschot, ook wanneer hij tevens kanunnik is van 
Sint Martinus te Luik en daar woont. Pas in een veel latere vermelding in het 
Oirschots archief wordt hij genoemd als kanunnik in Luik.22)  In zijn testament 
zien we het omgekeerde. Daar betitelt Ricald zich enkel als kanunnik van Sint 
Martinus te Luik en verwijst hij slechts zijdelings naar zijn kanonikaat in 
Oirschot, terwijl uit de bepalingen toch naar voren komt, dat zijn hart eerder in 
Oirschot lag dan in Luik. 
Als jurist had hij met het zelf schrijven (c.q. dicteren) van zijn z.g. hologra-
fisch testament natuurlijk geen probleem. Hij schreef het op 8 september 1505 
en stelde het daags daarna onder getuigen in handen van een notaris.23)  
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Voor de duidelijkheid hebben wij bij de beschrijving van de inhoud nummers 
geplaatst. 
1. Hij houdt zich aan de gebruikelijke inleiding en vorm, waarbij hij zijn 

ziel aan zijn schepper aanbeveelt. 
2. Hij legateert aan de kathedraal te Luik 1 Rijnsgulden. (Dit legaat was in 

bijna alle testamenten gebruikelijk. Men legateerde aan de kathedraal ter 
goedmaking van vergeten onrechtvaardigheden.) 

3. Hij bepaalt, dat zijn schulden betaald moeten worden en onjuist verkregen 
goed gerestitueerd. 

4. Hij kiest zijn graf in de kooromgang van Sint Martinus. 
5. De verplichte bijdrage van 3 mud graan en 20 Rijnsgulden voor zijn 

begrafenis en uitvaartversiering moeten genomen worden uit de inkomsten 
van zijn prebende in het jaar na zijn dood. 

6. Zijn uitvaart moet zo spoedig mogelijk gehouden worden in de kerk van 
Sint Martinus zonder overdreven plechtigheid. (De uitvaartplechtigheden 
werden in die tijd dikwijls pas weken na de dood en de begrafenis gehou-
den.) Bij die gelegenheid moeten 40 goede priesters een Mis voor hein 
doen, waarvoor aan ieder 2 stuiver moet worden uitbetaald. Aan de armen 
moet dan 4 mud spelt in brood worden uitgedeeld. 

7. Aan de kapelaans van Sint Martinus legateert hij (een jaarpacht van) een 
half mud spelt uit een mud spelt, hem verschuldigd uit het huis achter 
zijn nieuwgebouwd huis bij de kerk van Sint Severinus en uit 'de Reizen-
de Man' (in Luik). 

8. Aan Hilleken zijn huishoudster legateert hij al zijn linnengoed. Meerdere 
voorwerpen in huis zijn eigendom van Hilleken, wat deze betreft moet 
men haar op haar woord geloven. 

9. Verscheidene personen die hem van dienst geweest zijn, moeten een belo-
ning krijgen volgens aanwijzing van Hilleken. 

10. Aan zijn vriend Dirk van Xanten, de notaris, legateert hij een Rijnsgul-
den, terwijl hij de schuld kwijtscheldt die deze bij hem heeft. 

11. Nadat de bovenstaande legaten zijn uitgekeerd, moet de rest van heel zijn 
bezit verdeeld worden in drie gelijke delen, waarvan het eerste deel naar 
haar keuze aan Hilleken toekomt. 

12. Het tweede deel legateert hij aan Katalijn en Arnd, de kinderen van 
Hilleken (en van Ricald, maar dat schrijft hij er niet bij). IIilleken zal het 
deel van de kinderen beheren tot zij meerderjarig zijn. Deze bezittingen 
mogen niet vervreemd worden tenzij in geval van gevangenschap of 
brand. Zij zullen enkel vererfd worden in de rechte lijn. Als er geen 
nakomelingen in de rechte lijn zijn, vervallen ze aan de Tafel van de 
II.Geest in Oirschot. 

13. Het derde gedeelte legateert hij aan de Tafel van de II.Geest in Oirschot. 
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14. Uit dit gedeelte moet de Tafel van de H.Geest 20 Rijnsgulden betalen aan 
de kerk van Oirschot. 

15. Aan de kerk van Oirschot legateert hij een half mud rogge erfelijk uit de 
opbrengst van zijn prebende in het jaar na zijn dood. 

16. Wat betreft de onroerende goederen, die hij in de laatste drie jaar gekocht 
heeft in de omgeving van Oirschot, bepaalt hij, dat die bij eventuele 
veenadering 1000 Rijnsgulden moeten opbrengen. 

17. Tot zijn executeurs benoemt hij Gerard Hanschie kanunnik van Sint 
Martinus, Johan Baers kanunnik van het II.Kruis, Philips van den Doren 
pastoor van Beek en zijn neef Werner van Merode te Westerlo, van wie 
eventueel een of twee met instemming van de anderen het testament 
kunnen uitvoeren. 
Na de afsluitende formule en de datering voegt Ricald nog twee bepalin-
gen toe. 

18. Wat Hilleken betreft moeten de bepalingen worden uitgevoerd zoals 
beschreven, als zij zich goed gedraagt en zich niet schaamt voor de 
kinderen. Anders krijgt zij niet het beheer over de kinderen en hun 
goederen en krijgt zij van haar deel enkel het vruchtgebruik. Een wettig 
huwelijk is geen beletsel. 

19. Zijn huizen in Luik en zijn huisraad moeten verkocht worden in overleg 
met Hilleken ten bate van de erfgenamen. 

Daarna volgt de eigenhandige ondertekening door Ricald. 

Daags daarna werd het testament, geschreven op twee bladen papier die met 
een dubbele draad waren dichtgenaaid, onder drie getuigen overgedragen aan 
de in het testament genoemde notaris, Dirk van Xanten, die daarvan op de 
buitenkant een akte opmaakte door hem getekend en door de getuigen beze-
geld. 

Commentaar 
Ofschoon het testament de verschijningsvorm heeft van een holografisch 
testament, lijkt het ons geschreven door de genoemde notaris naar het dictaat 
van Ricald. Alleen de eindbevestiging zal van zijn eigen hand zijn. Dit zal 
toen als holografisch testament geaccepteerd zijn en had het voordeel, dat de 
getuigen niet op de hoogte waren van de daarin vervatte bepalingen. 
De eerste zeven punten van het testament bevatten de gebruikelijke formules 
en bepalingen, die te verwachten zijn in het testament van een Luikse kanun-
nik. 
Uit de punten 8 en 9 wordt duidelijk, dat Ricald en Hilleken op vertrouwelijke 
voet een huishouding hebben gevoerd, door Hilleken bestuurd ook wat het 
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(overige) personeel betreft, van wie enigen mogelijk in vast dienstverband en 
anderen naar omstandigheden beschikbaar zijn geweest.24)  
Dat in punt 10 een legaat wordt toegewezen aan de notaris, die het testament 
vermoedelijk schreef en zeker in bewaring nam, lijkt ons mogelijk vreemd, 
maar was in die tijd gebruikelijk en toegestaan. Het notariaat was toen slechts 
een bijbaantje, meestal van geestelijken, en werd slechts zeer matig gehono-
reerd. 
In de punten 11 t/m 14 komt de eigenlijke erfstelling aan bod. Na uitkering 
van de legaten, waarmee slechts een relatief klein gedeelte van het vermogen 
gemoeid is, moet het leeuwenaandeel van Ricald's bezit door de executeurs zo 
goed mogelijk in drie gelijke porties verdeeld worden, waarvan een deel 
toekomt aan Hilleken, een deel aan de kinderen, en een deel aan de Tafel van 
de H.Geest in Oirschot, waaruit deze 20 Rijnsgulden zal uitkeren aan de 
Oirschotse kerk. Hilleken krijgt daarbij de eerste keus, welk deel zij wil 
hebben. Wat betreft de erfenis van Hilleken en haar kinderen, maakt Ricald 
enkele beperkende bepalingen, om te voorkomen dat de goederen eventueel 
verkwist zouden worden of in de zijlijn terecht komen. 
Het was algemeen gebruikelijk bij de kapittels, dat in het jaar na het overlijden 
van een kanunnik de opbrengst van zijn prebende nog aan zijn nalatenschap 
toekwam, om daaruit zijn eventuele schulden te voldoen, zijn uitvaart te 
betalen en voor een jaargetijde te zorgen. Zo was het ook in Luik en in 
Oirschot. Overigens blijkt enkel uit punt 15, dat Ricald bij zijn overlijden (niet 
residerend) kanunnik was in Oirschot, wat ons reeds uit de Oirschotse archie-
ven bekend was, waar Ricald, ook toen hij in Luik resideerde, steeds enkel 
betiteld wordt als kanunnik van Oirschot. De jaarpacht van een half mud rogge 
aan het Oirschotse kapittel zal de gebruikelijke voorziening zijn voor zijn 
jaargetijde. 
Uit punt 16 blijkt, dat Ricald kort voor zijn overlijden belangrijke bezittingen 
had verworven in Oirschot en omgeving, die ons slechts gedeeltelijk bekend 
zijn. Omdat er bij de overgang na zijn dood eventueel een vernaderingsproce-
dure gestart zou kunnen worden door familieleden van de oorspronkelijke 
eigenaars, laat Ricald aan zijn erfgenamen en executeurs weten, wat deze 
bezittingen hem gekost hebben. 
De twee Luikse executeurs, die Ricald in punt 17 benoemt, zijn ons onbekend. 
Het zal de bedoeling zijn geweest, dat zij vooral zijn nalatenschap in Luik 
afwikkelden. Philips Jacobszoon van den Doeren (de Spina) is ons uit de 
Oirschotse archieven bekend vanaf 1468.23)  We zullen hem ontmoeten bij de 
afwikkeling van Ricald's testament. Werner van Merode te Westerlo, die door 
Ricald 'nepos' genoemd wordt en dus een familielid is uit een latere generatie, 
zal de zoon zijn van Ricald's oudste broer Werner. Deze Werner junior was in 
1517 secretaris van de Raad van Brabant?. 
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Na punt 17 volgt de afsluitende formule en datering. Daarna zal de inhoud van 
het testament aan Hilleken zijn meegedeeld, waarbij duidelijk werd, dat het 
Ricald's bedoeling was, dat zij met haar kinderen zou gaan wonen in het door 
Ricald gebouwde huis bij de kerk van Sint Severinus, dat in punt 7 wordt 
genoemd.27)  Hilleken zal echter te verstaan hebben gegeven, dat zij na Ricald's 
dood liever met haar kinderen in Oirschot ging wonen. Mogelijk is dit voor 
Ricald een teleurstelling geweest, hoewel het standpunt van Hilleken zeer 
begrijpelijk is. In Luik zou zij na Ricald's dood haar status verliezen, terwijl ze 
in Oirschot temidden van bekenden zou leven. Bovendien zal zij in Oirschot 
meer kans gezien hebben op een huwelijk. 
Iets van Ricald's teleurstelling is te proeven in punt 18, hoewel hij het stand-
punt van Hilleken wel begrepen zal hebben en geen bezwaar had tegen een 
eventueel huwelijk. 
Ook de bepaling van punt 19 zal een gevolg zijn van het standpunt van 
Hilleken. Als Hilleken niet in het nieuwe huis van Ricald wilde blijven wonen, 
zou dit beter verkocht kunnen worden. Zijn huis in het pandhof diende 
vanzelfsprekend te koop te komen voor zijn opvolger als kanunnik. 
Na de dood van Ricald in december 150528)  zullen de executeurs eerst de 
zaken in Luik hebben afgewikkeld, waarna de Oirschotse zaken werden 
toevertrouwd aan de derde executeur. 

De afwikkeling van het testament 
Aangezien krachtens bepaling 19 in het testament huizen en inboedel van 
Ricald te Luik verkocht moesten worden, zal het leeuwenaandeel van Ricald's 
bezit in contant geld zijn uitgekeerd. Van de Oirschotse Tafel van de H.Geest 
zijn echter over de jaren 1500 tot 1516 geen rekeningen bewaard, zodat de 
uitkering in contanten aan deze instelling niet te achterhalen is. 
De eerste sporen van de afwikkeling van het testament van Ricald vinden we 
d.d. 1506.12.02, wanneer 'heer Philips van den Doren priester ende Jan van 
Vlierden als executoren meester Rycalts van Mirrode canoniek was tot 
Oerscot' een jaarpacht van een half mud rogge overdragen aan het kapittel.")  
Ofschoon deze pacht afkomstig is uit de jaarpacht van 3 mud en 3 lopen rogge 
verschuldigd door heer Franck die Ilaest priester,30)  zal de overdracht toch een 
afwikkeling zijn van punt 15 van het testament. Kleine afwijkingen die niet in 
strijd waren met de algemene tendens, werden vlot toegepast en geaccepteerd. 
Zo gaf ook het optreden van Jan van Vlierden als executeur, ofschoon niet 
door Ricald aangewezen, geen moeilijkheid. IIij zal door Werner van Merode 
gemachtigd zijn. De familie van Vlierden was nauw verbonden aan de familie 
van Merode vooral door huwelijken met bastaarddochters. 
Pas d.d. 1508.07.23 zien we Hilleken optreden samen met twee H.Geestmees-
ters.31)  Uit deze akte blijkt, dat de executeurs een huis van Ricald in Oirschot 
hebben verkocht aan kanunnik Anthonis Bruynincx. Op dat huis, waarin 
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kanunnik Bruynincx zelf woont, heeft hij een hypotheek van 87 peters opge-
nomen, waarvoor hij een jaarlijkse rente betaalde van 3 mud rogge, waarvan 
een derdedeel toekwam aan de Tafel van de H.Geest en twee derde aan 
'Hilleken meester Rycalts ende horen twee kynderen vercregen by denselven 
meester Rycalden'. Deze hypotheek lost hij nu af en voor dat geld kopen de 
Tafel van de H.Geest en Hilleken van de kerk van Oirschot een rente van vier 
en een halve gulden. Blijkens een los inliggend klad in het protocol van 1509 
hebben de executeurs d.d. 1509.09.07 van deze door de kerk te betalen rente 
van vier en een halve Rijnsgulden een schepenakte laten opmaken, die volgens 
een marginale aantekening aan Hilleken ter hand gesteld moest worden.32)  
D.d. 1509.06.08 verkochten de executeurs de gronden die Ricald d.d. 
1505.10.18 gekocht had»)  Meerdere jaren hebben de executeurs dus gedaan 
over de afwikkeling, wat overigens heel gewoon was. Een stuk betreffende de 
eindafwikkeling hebben we niet gevonden. Blijkbaar zijn vele zaken gezamen-
lijk bezit gebleven van Hilleken met haar kinderen en de Tafel van de 
H.Geest. 
In 1510 (de datum is niet exact aangegeven en het protocol van deze jaren is 
erg warrig) heeft er op een paar punten een deling plaatsgevonden tussen 
'Hilleken wittige dochter Goessen van den Grinde in den naem van haer selven 
ende voer Arnden haren soen die sy vercregen heeft by meester Ricalt van 
Merode salige' en de Tafel van de II.Geest.34)  Daarbij wordt uit de pacht van 2 
mud en 9 lopen (= 33 lopen) rogge, die Franck die Ilaest priester nog ver-
schuldigd is, 22 lopen toegewezen aan Hilleken en haar zoon en 11 lopen aan 
de Tafel van de H.Geest. Uit een andere pacht van 2 mud rogge worden 16 
lopen toegewezen aan Hilleken met haar zoon en 8 lopen aan de Tafel van de 
H.Geest. De rente van vier en een halve gulden verschuldigd door de kerk 
komt helemaal aan Hilleken met haar zoon, omdat de Tafel van de H.Geest 
haar deel in contant geld gekregen heeft. 
Daarnaast heeft Hilleken met haar zoon nog meerdere vorderingen gezamenlijk 
met de Tafel van de H.Geest in bezit gehad in dezelfde verhouding. Wij 
vermoeden dat Hilleken dit bewust zo gewild heeft, zoals uit het vervolg 
duidelijk zal worden. 
D.d 1512.02.29 koopt Hilleken met haar zoon en de Tafel van de II.Geest een 
jaarrente van 3 peters (de peter gerekend voor 18 stuivers) waarvan er 2 aan 
haar en haar zoon toekomen en 1 aan de Tafel van de H.Geest te betalen elk 
jaar op 1 apri1.35)  Deze jaarrente wordt nog in een erfdeling d.d. 1525.06.25 
vermeld als verschuldigd: 'twee peters 's jaers Hilleken meester Rycaerts ende 
eenen peter 's jaers den Heyligen Geest van Oirschot'.36> Drie jaar later wordt 
deze rente opnieuw geformuleerd en gesplitst, waarbij opvalt, hoe serieus een 
testament nog na ruim 20 jaar werd genomen. In de akte d.d. 1528.04.01 
erkennen de kinderen van der Ameyden schuldig te zijn aan '1-Blieken Goes-
sensdochter van den Grynd tot hueren lyve ende nae huerder aflivicheyt ten 
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lyve ende levene van Arden hueren zoen ende zynen wittigen kynderen totten 
eynde toe van der rechter liniën nederwarts succederende ende ten eynde van 
der rechter liniën voerscreven wezende ter erffelicheyt van den Heyligen Geest 
in Oirschot nae begryp ende tenuere van den testamente wylen meester Rycalts 
van Merode, canonick in zynre tyt van Sunte Martens tot Luydick, sessender-
tich stuver 's jaers ... te betalen allen jaere opten irsten dach der maent van 
aprille ...' Wij kunnen hier exact teruglezen wat Ricald in punt 12 van zijn 
testament bepaald had. In de tegenakte erkent 'Hillegondt' met instemming van 
de H.Geestmeesters, dat deze rente gelost kan worden met 32 Karolusgulden 
(van 20 stuiver) en 8 stuivers, dus 'tegen den penning 18'. Wij zouden zeggen, 
dat zij het geld aan de kinderen van der Ameyden geleend had tegen een rente 
van 5,555 %.37)  Het is duidelijk, dat in 1528 de tekst van het testament van 
Ricald aanwezig is geweest: hij wordt hier immers - wat in Oirschot verder 
nooit gespeurd werd - kanunnik van Sint Martinus te Luik genoemd. 
De Oirschotse H.Geestmeesters zullen de handel en wandel van IIilleken 
nauwkeurig gevolgd en begeleid hebben, terwijl zij zich daarbij veilig gevoeld 
zal hebben, omdat haar belang ook het belang van de Tafel van de H.Geest 
was. 
Ililleken werd echter oud en kon blijkbaar niet meer voor zichzelf zorgen, 
hetgeen zeker in die tijd geen aanlokkelijke situatie was. In 1533 nam zij haar 
maatregelen. Bij akte voor schepenen van Oirschot d.d. 1533.04.25 schonk zij 
een gedeelte van haar huisraad aan haar nicht Aleyt Jan Michiels dochter, die 
vermoedelijk bij haar in dienst was. De schenking werd echter gedaan aan 
Willem Janszoon van Hersel ten bate van Aleyt;38)  Wij vermoeden daarom, dat 
Aleyt de zorg voor Hilleken niet meer alleen aankon - misschien was ze ook 
ziekelijk - en dat Hilleken met Aleyt bij Willem van Hersel is ingetrokken, 
immers zij bepaalde, dat Willem van Hersel het deel van Aleyt zou krijgen als 
Aleyt zonder kinderen zou sterven en vermaakte de rest van haar huisraad en 
inkomsten aan Willem van Hersel en diens vrouw Syken op voorwaarde dat 
zij haar begrafenis en uitvaart zouden verzorgen en dan aan de kerk 1 Karolus-
gulden zouden betalen en aan de broederschappen van Sint Catharina en Sint 
Barbara elk 5 stuiver. 
Aleyt zal kort daarna gestorven zijn, want d.d. 1533.11.07 werd een nieuwe 
akte opgemaakt, waarin over Aleyt niet meer gesproken werd. In deze akte 
schonk Hilleken al haar roerende goederen en inkomsten aan Willem Janszoon 
van Hersel en diens vrouw Syken op voorwaarde dat dezen haar tot haar dood 
zouden onderhouden. 39) 
Op het eerste gezicht leek deze constructie ons in strijd met bepaling 12 van 
Ricald's testament. De formulering leek in te houden, dat al haar pachten en 
renten definitief en erfelijk werden geschonken. Indien dit al de bedoeling zou 
zijn geweest, wordt dit door haar zoon teruggetrokken. D.d. 1536.08.30 erkent 
hij voor schepenen deze schenking behalve dat Willem van I Iersel de jaarlijkse 
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renten van zijn moeder niet langer zal genieten dan gedurende haar leven en 
alleen die renten en pachten die binnen Oirschot betaald worden tot een 
totaalbedrag van 6 Karolusgulden en 19 stuiver en anderhalf mud rogge. Wel 
garandeert Ardt aan Willem van Hersel de uitbetaling van dit bedrag, wanneer 
een rente eventueel verloren zou gaan. Ook staat hij aan Willem af het 
gedeelte dat hem toekomt in renten die gezamenlijk aan zijn moeder en hem 
verschuldigd zijn in Oirschot, gedurende haar leven.4°)  Wij vermoeden, dat 
Ardt buiten Oirschot woonde en daarom de renten en pachten, die binnen 
Oirschot betaald werden, ook die gezamenlijk bezit waren van Hilleken en 
Ardt, aan Willem van Hersel overliet, waartegenover hij bedong, dat alle 
renten en pachten, die buiten Oirschot betaald werden, ook die van Hilleken, 
aan hem toekwamen. 
In 1541 leefde Hilleken nog. Op 21 januari van dat jaar erkende Willem van 
Hersel in haar naam de lossing van de pacht van 18 lopen rogge, die nog 
rustte op het huis dat Ricald aan Franck die Haest had verkocht en dat op dat 
moment in het bezit was van Danel zoon van meester Ard van der Amey-
den»)  
In 1547 zal Hilleken echter zijn overleden, want d.d. 1547.06.19 verkoopt Ardt 
de rente van vier en een halve gulden die door de kerk verschuldigd was. Wel 
was Willem van Hersel daarbij als getuige, maar zonder dat Hilleken genoemd 
wordt 42) 

De persoon van Hilleken 
Wanneer Hilleken voor de eerste keer genoemd wordt in het Oirschotse 
archief, in 1503, wordt zij genaamd 'Hilleken dochter wilneer Gosens van den 
Greyn'. Later wordt haar naam altijd geschreven als 'van den Grynde'. Wij 
veronderstellen, dat deze naam 'van der Grinten' geworden is, welke naam 
later nog in Oirschot voorkomt. In de wandeling werd zij gewoonlijk 'Hilleken 
meester Ricalds' genoemd, zoals in Oirschot nog steeds naast veel officiële 
namen een officieuze naam voorkomt, die in de dagelijks omgangstaal gebruikt 
wordt. Zij zal afkomstig geweest zijn uit Oirschot of naaste omgeving en reeds 
jong als huishoudster in dienst getreden zijn van de kanunnik in Oirschot. Uit 
het testament van Ricald blijkt voldoende, dat hij in huishoudelijke zaken 
volledig op haar kompas voer. Deze band zal al in Oirschot ontstaan zijn, 
zodat zij vanzelfsprekend met hem meeging, toen hij kanunnik werd in Luik. 
Of hun beider natuurlijke kinderen reeds in Oirschot geboren zijn, konden wij 
niet achterhalen. Van deze kinderen zal Katalyn de oudste geweest zijn, 
aangezien zij in het testament als eerste genoemd wordt. Dat in de Oirschotse 
archieven Ardt als eerste genoemd wordt, is hiermee niet in strijd. Het was nu 
eenmaal de stijl van de Oirschotse schepenen, om in de regel de jongens vffir 
de meisjes te noemen. Katalyn zal jong tussen 1508 en 1510 gestorven zijn." 
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Hilleken is zeker een krachtige en zelfbewuste persoonlijkheid geweest, 
hetgeen niet alleen blijkt uit het testament en haar standpunt om na de dood 
van Ricald naar Oirschot terug te gaan,44)  maar ook uit haar later optreden in 
Oirschot. Hilleken zal wel enigszins gesteund hebben op de Oirschotse 
H.Geestmeesters, maar trad in rechte nooit op 'cum tutore' met een rechtsbe-
schermer. Het is een misvatting, dat ongehuwde vrouwen en weduwen in die 
tijd niet zelfstandig in rechte zouden kunnen optreden. Zij hoefden dit niet 
zonder bijstand en mochten een 'tutor' kiezen, die haar dan van rechtswege 
werd toegekend. Vele, ook heel bekwame en zelfstandige vrouwen kozen een 
'tutor', in Oirschot dikwijls de secretaris. Hilleken trad echter altijd geheel 
zelfstandig op zonder 'tutor'. 
De dood van Ricald was voor Hilleken zeer ingrijpend. In Luik deelde zij 
tijdens het leven van Ricald op enige afstand in zijn status. Door zijn dood 
verviel niet alleen deze status, maar werd haar financiële mogelijkheid ondanks 
het legaat van Ricald vrij beperkt en op haar oude dag zelfs nauwelijks 
toereikend. Ook in deze moeilijke omstandigheden regelde zij zelf haar zaken, 
terwijl ze van haar zoon niet veel steun zal hebben ondervonden. De gebeur-
tenissen van 1533/6 doen veronderstellen, dat de verhouding tussen moeder en 
zoon niet ideaal was. 

Besluit 
Wat we van het leven van Ricald van Merode konden achterhalen, kan wel als 
kenmerkend beschouwd worden voor vele bastaardkinderen van adellijke 
personen aan het eind van de middeleeuwen. Door zijn relaties kon de vader 
wel zorgen voor een aanzienlijke kerkelijke prebende. Het kanonikaat te 
Oirschot zal voor Ricald een opstap geweest zijn. Het inkomen van een 
Oirschotse kanunnik was vermoedelijk nauwelijks modaal. Bijkomende pre-
benden in Oirschot zijn van hem niet bekend. Natuurlijk was een universitaire 
titel - behaald of betaald - een pré voor de verkrijging van een kanonikaat in 
Luik. Na het aanvaarden van dit Luikse kanonikaat met daarnaast ongeveer de 
helft van zijn Oirschotse prebende, waar hij niet resideerde, had Ricald een 
relatief goed inkomen, waarvan hij een royale huishouding kon voeren en nog 
iets overleggen. Blijkbaar heeft Hilleken zijn huishouding uitstekend geleid. 
Dat schiep een band van vertrouwen, die - zoals meestal in die tijd - leidde tot 
een concubinaat. Bij het leven van de natuurlijke vader gaf dit geen financiële 
moeilijkheden. Maar bij een vroege dood zoals bij Ricald veroorzaakte dit 
ondanks testamentaire voorzieningen een precaire financiële situatie. Hilleken 
zal dit beter onderkend hebben dan Ricald, waarom zij na diens dood naar 
Oirschot terugkeerde. Daar kon ze zonder problemen terugschakelen op een 
veel eenvoudiger levenspatroon, maar de zeer afhankelijke situatie van haar 
oude dag zal ze zeker als pijnlijk ervaren hebben en de houding van haar zoon 
mogelijk nog meer. 
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Bijlage I 

1486.08.18 Oirschot 

Origineel: R.A.N.B.,A.K.O., I 166, nr. 21. 

In nomine Domini. Amen. Tenore presentia publici instrumenti cunctis pateat 
evidenter et sit notum, quod anno a nativitate eiusdem Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo sexto indictione quarta die vero martis decima 
octava mensis augusti hora decima ante meridiem aut circiter pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii divina provi-
dentia pape octavi anno secundo in mei notarii publici et testium infrascripto-
rum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presentia personaliter constituti 
venerabiles et discyeti viri domini vicedecanus et capitulum ecclesie collegiate 
sancti Petri Oerschotensis Leodiensis diocesis capitulariter ut asseruerunt ad 
infrascripta facienda congregati ex una necnon honorabilis vir dominus et 
magister Richaldus de Myroda, in legibus licentiatus, canonicus pretacte 
ecclesie collegiate sancti Petri Oerschotensis, partibus ex alia, exponere 
curarunt et asseruerunt, qualiter pridem suborta et exorta erat quedam contra-
versia sive differentia inter prelibatos dominos decanum et capitulum et 
magistrum Richaldum antedictum de et super petitione receptionis et admissi-
onis residentie suorum canonicatus et prebende pretacte Oerschotensis ecclesie, 
quam idem magister Richaldus in profesto vigilie beati Johannis Baptiste 
ultimo preterito nulla intimacione sive notificatione preeunte statutis sive 
consuetudinibus sepedicte ecclesie in hoc contraveniendo fecit ipsisque 
dominis de capitulo proposuit, eisdem dominis sibi magistro Richaldo hoc 
contra consuetudines sive statuta antedicte eorum ecclesie petenti et imanente 
eorum obstructu antefatum magistrum Richaldum ad huiusmodi suam residen-
tiam admittere sive recipere denegantibus, a qua quidem denegatione admissi-
onis dictus magister Richaldus appellationem ad sanctam sedem apostolicam 
interposuit, prelibatis dominis de capitulo terminum comparendi in urbe 
Romana videlicet sexagesimam diem post insinuationem huiusmodi appellati-
onis prefigendo seu assignando, et ab illius termini prefixione seu coactione 
iidem domini eciam appellacionem ad eandem apostolicam sedem interponere 
curaverunt, sicque huiusmodi appellationibus hincinde interpositie, intimatis et 
pendentibus tandem prelibati domini vicedecanus et capitulum ac magister 
Richaldus certorum suorum amicorum et virorum proborum usi consilio iurgia, 
contraversias, contenciones litiumque anfractus et dissensiones evitare et 
pacem, concordiam et tranquillitatem amplecti cupientes, talem fecerunt, 
ordinaverunt et inter se concluserunt tractatum et concordiam: 
Primo enim et ante omnia prelibati domini vicedecanus et capitulum et 
magister Richaldus supranarratis suis appellationibus hincinde ut prefertur 
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interpositis renunciaverunt, cesserunt et illas nullo umquam tempore futuro 
prosequi ad sancta Dei evangelia solempniter iuraverunt. 
Quo facto antedictus magister Richaldus post pretactas interpellaciones 
interpositas conquestus extitit de parva porcione fructuum quam per biennium 
ex fructibus suorum canonicatus et prebende absens percepit. 
Quare tam pro interesse huiusmodi quam pro absencia sua tocius anni currentis 
in festo beati Johannis Baptiste ultimo preterito inchoante et in eodem festo 
beati Johannis Baptiste in anno octuagesimo septimo proxime futuro finiente 
summam seu valorem sexaginta florenorum Renensium communiuma, viginti 
stuferis pro quolibet tali floreno computatis, prelibati domini vicedecanus et 
capitulum sibi magistro Richaldo ante antetactum futurum beati Johannis 
Baptiste festum dare, exsolvere et effectualiter in prompta pecunia deliberare 
addixerunt et capitulariter promiserunt, tali adiecta condicione, quod in casu 
quo pretactum capitulum hoc currente anno aliqua dampna extranea et incon-
sueta per gentes armorum aut alias exactiones sufferre habeat, quod in illum 
eventum rationeb  magister Richaldus exinde quotam suam sibi competentem 
ipsis dominis exsolvet sine difficultate. 
Et quia pretactis sexaginta florenis Renensibus prelibatus magister Richaldus 
se omnino contentum addere noluit, dominus Arnoldus Crom pro se et` 
dominus Wilhelmus de Petershem pro domino Werner() de Petershem se 
fortem faciens eidem magistro Richaldo adhuc ante pretactum festum beati 
Johannis Baptiste proxime venturum solvere et effectualiter deliberare promise-
runt ut supra adhuc decem florenos Renenses premissis consiliis. 
Et etiam si magister Richaldus circa annum futurum in dictis suis prebenda et 
canonicatu residere voluerit, hoc dominis de capitulo altera Servatii iuxta 
consuetudines ecclesie pretacte intimare et residentiam suam ut consuetum est 
incipere et continuari tenebitur et astrictus erit iuxta huiusmodi ecclesie 
consuetudines sive statuta. 
Et premissis obligationibus mediantibus et salvis prefatus magister Richaldus 
recognovit palam et publice sibi de absencia suorum canonicatus et prebende 
duorum proxime preteritorum et huiusmodi currentis annorum legitimed  et ad 
plenum fore satisfactum, omnibus fraude et dolo in premissis seclusis et 
amotis, promittentes dicte partes, domini videlicet vicedecanus et capitulum 
predicti ac dominus Arnoldus Crom pro seipso ac dominus Wilhelmus de 
Petershem pro domino Wernero de Petershem cautiam solucionis dictarum 
summarum pecuniarum, magister Richaldus vero antefatus contra quitanciam 
predictam numquam venire vel facere per se vel alium aut alios publice vel 
occulte, voce vel inductione aut quovis alio quesito colore, per Eides suis 
corporales propter hoc in manu mei notarii publici solempniter stipulantis et 
recipientis nomine omnium et singulorum quorum interest aut in futurum 
interesse poterit loco iuramenti interpositas cum hincinde renunciacione 

169 

omnium exceptionum per quas effectus premissorum in aliquo impediri posset 
quomodolibet vel differri. 
Super quibus premissis omnibus et singulis dicte partes hincinde sibi a me 
notario publico infrascripto fieri petierunt unum vel plura publicum seu publica 
instrumentum seu instrumenta. 
Acta fuerunt hec in loco capitulari pretacte Oerschotensis ecclesie sub anno, 
indictione, mense, die, hora et pontificatu quibus supra, presentibus ibidem 
honorabilibus et discretis viris, dominis Everardo de Ponte de Traiecto supert-
ori, Adriano Ronden, vicario seu mercionario antedicte ecclesie Oerschotensis, 
presbyteris, et Happone Voss, clerico dicte diocesis, testibus ad premissa 
vocatis specialiter et rogatis. 

Et ego, Martinus Vleminx de Oerschot, clericus Leodiensis diocesis, publicus 
sacra imperiali auctoritate atque venerabilis curie Leodiensis notarius iuratus, 
cum premissis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur fierent et agerentur 
unacum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi, scivi et audivi, 
idcirco presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde 
confeci et in hanc formam publicam redegi signoque, nomine et cognomine 
meis publicis et consuetis subscripsi et signavi in fidem et testimonium 
omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus. 

a. lezing onzeker. Er staat 'couu' met liggende afkortingsstreep. 
b. lezing onzeker. Er staat vermoedelijk 'roe' met liggende afkortingsstreep. 

De betekenis zal dan ongeveer zijn: 'naar rato', hoewel dit door het 
volgende overbodig lijkt. 

c. Na 'et' staat een W. De notaris zal daarna 'dominus' toegevoegd hebben 
voor 'Wilhelmus' en de W maar hebben laten staan. 

d. lezing onzeker. Ik onderscheid 'Iti' met afkortingsstreep gevolgd door 'm 
(met hoog doorlopende eindhaal) e'. 

Tekstkritiek 
Als datum wordt genoemd: dinsdag 18 augustus 1486, terwijl 18 augustus op 
een vrijdag viel. De oplossing lijkt ons, dat de overeenkomst is gesloten op 
dinsdag 18 juli. Toen de notaris later zijn instrument uitschreef, was het 
intussen augustus, zodat hij dat per vergissing heeft geschreven. Wij hebben 
als datum echter 18 augustus gehandhaafd. 
Uit de tekst zullen we moeten afleiden, dat op 23 juni de deken (Willem Aarts 
van Leende, deken van 1472 tot 1505) aanwezig was, maar later niet meer. 
Dan is steeds sprake van de vicedeken. Deken Willem Aarts van Leende was 
stadhouder van de lenen van de abdij van Echternach voor Brabant en Zee-
land. Hij zal zeker met Sint Jan thuis geweest zijn, omdat dit een belangrijke 
dag was voor het kapittel, doordat dan de wisseling van functies plaatsvond. 
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Daarna was de ideale tijd om zijn taak voor Echternach te vervullen, waarbij 
hij vermoedelijk nogal eens op reis moest. 
In de Oirschotse archieven speurden we tot nog toe enkel het optreden van een 
vicedeken bij overlijden van de deken. Mogelijk is er wel steeds een vicedeken 
geweest, maar bij aanwezigheid van de dekens (die in Oirschot steeds geresi-
deerd hebben) zal hij nooit of zelden zijn opgetreden. 

Bijlage II 

1505.09.08/09 Luik 

Holografisch testament van Mr. Ricald van Merode, kanunnik van Sint 
Martinus te Luik (en in Oirschot) 

Afschrift: Archief van de Tafel van de H.Geest Oirschot, nog ongenummerd. 

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. 
Ego, magister Ricaldus de Merode, canonicus ecclesie collegiate sancti Martini 
Leodiensis, sanus mente ac ratione Dei graffa vigens sensuumque meorum 
bene compos heet corporis valetudine parumper destitutus, considerans humane 
nature conditionem esse fragilem et in dies ad finem usque ad interitum 
declinantem, quodque in hoc mundo nil certius morte horaque eiusdem nil 
extet incertius, volo igitur, intendo et propono Deo favente de omnibus et 
singulis bonis et rebus meis a Deo altissimo michi in hoc seculo misericorditer 
collatis et concessis disponere et ordinare et testamentum meum ac extremam 
voluntatem meam de illis facere et condere omnibus melioribus via, iure, 
modo, causa et forma, quibus melius et efficatius valeo et possum et in hunc 
qui sequitur modum condo, facio, ordino et dispono: 
In primis igitur devota mente commendo animam meam nunc et semper 
omnipotenti Deo, creatori et redemptori meo, beatissime Dei genitrici semper 
virgini Marie omnibusque sanctis et electis Dei netnon sanctissimis patronis 
meis, Petro apostolo et Martino episcopo et confessori. 
Item lego ecclesie sancti Lamberti Leodiensi seu fabrice eiusdem unum 
florenum Renensem remel dandum. 
Item volo et desidero, quod omnia debita mea et male acquisita, de quibus 
constet, solvantur et restituantur. 
Item eligo michi locum sepulture in ambitu ecclesie sancti Martini ante portcm 
fabrice interiorem sub lapide ibidem iacente insolidum vel prope pront dominis 
meis hoc placitum fuerit. 
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Item volo et desidero, quod tres modii, in quibus obligor ratione dicte sepultu-
re ex statuto, et viginti floreni Renenses ratione baldessinorum capiantur ex 
anno gratie prebende mee. 
Item volo et desidero, quod exequie mee cicius quo posset fiant in ecclesia 
sancti Martini predicta debito et honesto modo sine pompa absque ecclesiarurn 
convocatione. Et fiant tune per bonos presbyteros quadraginta misse et pro 
qualibet solvantur celebranti duo stuferi monete Leodiensis et distribuantur 
pauperibus Christi quatuor modii spelti in panibus eodem die, que omnia 
committo meis executoribus et in illis faciant sicut ipsis videbitur faciendum. 
Item lego communibus capellanis ecclesie sancti Martini prefate unum dimi- 
dium modium spelti capiendum ex modio uno spelti, quem habeo et noviter 
emi supra domum iacentem infra domum meam, quam etiam noviter edificavi 
apud ecclesiam sancti Severini Leodiensem et domum dictam 'Ad Vagum 
Virum', ut orent pro anima mea et parentum meorum. 
Item do et lego Hilleken, ancille mee, propter Deum et servitia michi fideliter 
impensa omnem pannum de lana et lina in domo apud me existentem; similiter 
volo quod habeat omnia utensilia sua apud me existentia ad dictamen suum et 
quantum ad illa credatur eidem. 
Item scio et cognosco, quod plures sunt persone utriusque sexus, qui michi 
fuerunt familiares et obsequiosi, quibus secundum merita non provideo, de 
quibus personis quantum quislibet mereatur verisimiliter Hilleken bene constat; 
quidquid ergo ipsa pro illis ordinaverit, placitum est michi, quod quelibet 
capiat cum scitu tarnen executorum meorum; et que non fuerit contenta 
secundum ordinationem, nichil capiat sed sit privata. 
Item lego domino Theodrico de Xanten, amico meo, notario, unum florenum 
Renensem auri et quito eidem debitum in quo michi obligatur, de quo est 
obligatio apud me. 
Item volo et desidero, quod omnia ista superius ordinata et legata capiantur et 
solvantur per meos executores ex primis et promptioribus bonis et rebus meis; 
residuum vero bonorum meorum sive omnia et singula bona mea mobilia et 
immobilia, presentia et futura ubicunque locorum existentia quecunque et 
qualiacunque fuerint illa, hereditaria etiam et non hereditaria in genere vel 
specie ad me spectantia nichil omnino excipiendo dividatur et dividantur 
equaliter per meos executores meliori modo quo fieri posset in tribus partibus 
equalibus, quorum quidem bonorum pretactorum unam seu primam partem 
lego et do propter Deum et in puram elemosinam Hilleken, ancille mee, in 
recompensum omnium servitiorum et bonorum michi per eam factorum. Et 
volo, quod ipsa habeat optionem et electionem capiendi unam partem pro se de 
tribus, postquam per meos executores predictos bona taxata fuerint. 
hein lego et do propter Deum Katherine et Arnoldo, parvulis prolibus Hilleken 
memorate aliam sive secundam partem bonorum prefatorum et sit illa pars in 
manu et potestate matris eorundem pro eorum sustentatione et gubernatione 
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donec ad talem etatem et statum pervenerint, quod per seipsos sese regere 
possent sive in seculo sive extra seculum, secundum quod videbitur matri et 
executoribus salubrius expedire. Item volo, quod hec bona sic divisa et 
assecuta per prefatos maneant in sua linea recta unde procedunt et quod 
ultimus superstee gaudeat illis usque in finem et tune finita recta linea unde 
veniunt cedant mense Sancti Spiritus in Oirsschot, ut ibidem oretur pro anima 
mea ac parentum meorum. Item nolo, quod aliquis predictus quidquam de 
bonis illis alienet seu vendat nisi tempore captivitatis seu incendii et non alias. 
Item lego et do illam terciam partem bonorum pretactorum pauperibus et 
miserabilibus personis ac piis locis propter Deum et maxime mense Sancti 
Spiritus in Oirsschot, ut orent pro me, benefactoribus et parentibus meis, ut 
mereamur veniam et indulgentiam omnium peccatorum nostrorum. 
Item lego ecclesie de Oirsschot ex illa tercia parte semel viginti florenos 
Renenses. 
Item lego capitulo ecclesie de Oirsschot unum dimidium modium siliginis 
hereditarie ex anno gatie prebende mee ibidem. 
Item infra tres annos proxime preteritos vel circiter acquisivi michi denariis 
meis certas hereditates seu bona et sunt campi, prata, terre arabiles, vinaria, 
fossata, virgulta et alia ad illa spectantia in districtu de Oirsschot, pro quibus 
volo et ordino, si quis illas vel illa voluerit assequi quacunque de causa vel 
appropinquare aliquo tempore, volo quod ille, quicunque etiam fuerit, debeat et 
habeat ponere et solvere ad manus interesse habentium virtute testamenti pre-
sentis uno die in bona prompta pecunia valuata auro vel argento monete patrie 
Brabantie mille florenos Renenses Brabantie, antequam ille poterit apprehen-
dere predicta bona. 
Huius autem mei testamenti executores et manufideles eligo, nomino et facio 
honorabiles viros dominos Gerardum Hanschie, confratrem meum dilectum 
ecclesie sancti Martini prefate canonicum, et Johannem Baers, amicum meum 
predulcem ecclesie sancte Crucis Leodiensis canonicum, necnon Philippum de 
Spina, investitum de Beeck, ac Wernerum de Merode commorantem in 
Westerloe, nepotem meum, eosque rogo humiliter, ut onus executionis huiusce 
testamenti mei acceptare velint dans et legans cuilibet eorum onus executionis 
acceptanti et non alias pro suis laboribus unum nobile sive eius valorem. In 
quorum manibus transporto omnia bona mea tam mobilia et immobilia super-
excrescentia in dicto ultra legata predicta ad profectum et opus legatariorum 
superius declaratorum. Et si dicti mei executores presentis testamenti executi-
oni pariter interesse non poterint, quod extunc duo aut unus eorum avisatione 
tamen et requisitione precedentium et aliis factis ad executionem huiusmodi 
testamenti procedere valeant et valeat. 
Revocatis ante omnia omnibus et singulis testamentariis ordinationibus et 
dispositionibus per me transactis temporibus ante datum presentis testamenti 
sub quacunque verborum forma factis forsan et conceptis, hoc quoque meum 
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testamentum valere volo et robur obtinere firmitatis iure testamenti seu codicil-
lorum ac aliis melioribus modo et forma quibus testamentum sive extrema et 
ultima voluntas testatoris de iure, usu aut consuetudine melius valere possit et 
debeat, salvo michi iure hoc meum testamentum revocandi, cassandi et 
annulandi, mutandi, reformandi, corrigendi, minuendi et addendi, dunt et 
quando michi visum fuerit expedire. 
Datum et per me, magistrum Ricaldum, testatorem supranominatum, attestatum 
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto mense septembris 
die octava. 

Item quantum ad personam Hilleken prefate volo, quod ipsa habeant locum et 
progressum, sicut supra ordinatum est, si et inquantum ipsa se honeste et 
debite rexerit et absque verecundia pre prolium predictarum vixerit; si secus 
fuerit, tune non habebit administrationem partis bonorum prolium neque eas 
gubernabit sed habebit tantummodo partem suam ad vitam, postea devoluetur 
ad proles. Et si duxerit virum legitimum, nichil impediet. 
Item est bene mee voluntatis, quod domus mea claustralis et domus apud 
sanctum Severinum per me edificata et mobilia et utensilia quecunque Leodii 
in domo apud me existentia exponantur venditioni ad maiorem profectum et 
commodum interesse habentium et hoc cum consensu Hilleken et unius 
alterius per ipsam deputandi. 

(Sic in fine ab intra subscriptum:) 
Ego Ricaldus de Merode prescriptus affirmo, approbo et ratifico omnia que in 
hiis duobus papiri foliis conscribuntur manu mea propria hic subscribente. 

(Ab extra talis erat suprascriptio:) 
Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto mense septembris 
die nona inter terciam et quartam horas post meridiem presentibus in aula 
superiori domus claustralis honorabilis viri magistri Ricaldi de Merode, 
canonici ecclesie collegiate sancti Martini Leodiensis intratacti honorabilibus 
viris domino Egidio Possent, canonico, Adriano Brantchen et Petro Volen, 
capellanis ecclesie sancti Martini predicti, testibus, idem magister Ricaldus, 
sensuum suorum bene compos, intellectu et ratione vigens, affirmavit in hiis 
papiri foliis duplici filo albo circumsutis suum testamentum seu finalem et 
extremam eius voluntatem contineri, quod et quam valere voluit et vult iure 
testamenti aut codicillorum. 
Et in testimonium veritatis huius rei et facti supranominati testes ad instantiam 
et rogatum ipsius magistri Ricaldi testatoris sua sigilla propria presentibus 
apposuerunt. 

Super quibus etc. 
Theodericus de Xanten ad premissa notarius subscripsit. 
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Bijlage III 

1533.04.25 Oirschot 

Oirschots schepenprotocol van 1533, fol. XLVII" e.v. 

Hillegondt Goessens dochter van den Grynde, die men gemeynlyck heyt 
Hilleken meester Rycalts, nyet hiertoe verleyt noch geïnduceert met enniger 
listicheyt of subtilen losen vonden mer met goeden voirraet ende met hueren 
eygenen vryen wille heeft zy wittelick opgedraigen ende in rechter giften 
gegeven, die men heyt die giftinge tusschen den levende, metten testamente of 
dairaf copie auctentyck wilneer meester Ricalts van Merode, canonick in 
Oirschot doen hy leefden, ende metten alinge recht huer dairinne competerende 
ende toebehorende Willemen Janszoen van Herzele tot behoef van Aleyten Jan 
Michiels dochter, huerder nichten, dezen naebescreven huysraet te weeten: een 
bedde met een rode gebeelde sargie, twe grote oircussens, een grote kiste met 
alle't gheen dairinne is, huer beste huycke, eenen tabbart ende eenen rock 
dewelcke huer believen ende kiesen sal mogen, een coralen paternoster met 
een gordelken, eenen bogen coperen pot, eenen cleynen coperen pot, een 
lavoir, die meeste tenen scotelen, drie cleyn tenen scotelen, twee oirkumme-
kens, twee steynen potkens met tenen scelen, drie fyne tenen drinckpotkens, 
een hoge tenen kanne ende een fyne tenen quartkanne, drie fyne tenen com-
kens, VI tenen dobbellierkens, een vleesriexken, een yseren steelpan, een 
braeypan, drie tenen croeskens, een hael met haerder toebehoirt, een gedreyde 
tange, een brayspit, eenen roestel, twee ketelen nyet die meesten noch nyet de 
minsten, drie sitten cussens, een coperen wywatervaetken, alle't vlas hacr 
toebehorende, een grote hauten scotel, twee boterpotten, drie cleyn metalen 
luchters, onder conditie ende met onderspreck, of t gebuerden, dat Aleyt 
voirscreven storve zonder wittige geboerte achter te laten, dat alsdan dien 
voirscreven huysraet, zoe verre dien nyet verongeluct en is met oirloge of met 
brande, sal comen op Willemen Janssoen van Herzele, op Syken zyn huys-
vrouw of op honne wittige kynderen. 
Voirts allen anderen hueren huysraet, haeffelycke ende erfhaeffelycke gueden 
ende verschenen achterstelle, pachten of hoedanich dien huysraet ende haeffe-
lycke gueden weesen maghen ende tot wat plaetsen die bevonden mogen 
wordden, Hillegonden voirscreven toebehorende egheene uuytgesceyden ende 
dan-  voir egeen mende af gemaict en is, heeft zy in alder vuegen, maten ende 
manieren als boven wittelyck opgedragen ende in rechter giften, die men heyt 
die giftinge tusschen den levenden, gegeven metten voirscreven testamente 
ende metten alinge recht huer dairinne toebehorende Willemen Janszoen van 
Herzele ende Sykenen zynder huysvrouwen van den selven Willemen ende 
Sykenen te hebben, te behauden ende honnen vryën eygenen wille dairmede te 
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mogen doen ende heeft die voirscreven Hillegont hantlichtinge gedaen ende 
doet hantlichtinge midts dezen van alles geens voirscreven is tot behoef als 
voirscreven is ende huer egeen recht of eygenheyt dair meer inne reserverende 
ter ocsuyne ende saecken van sekere goeder sculden ende getrouwen ongeloen-
den dienst, die Aleyt huer nichte huer gedaen heeft, oick van wittiger sculden 
oick voer hueren daegelichsten cost, alimentatie, onderhaudt, huyshueringe 
ende meer anderen ongeloenden arbeyt, cost ende dienste, dewelck (soe 
Hillegondt vercleerden ende bekenden) Willem ende Syken voirscreven huer 
gedaen hebben, doende zyn ende noch doen mogen. 
Gelovende Hillegondt in goeder kerstelicker trauwen op huer vrauwelicke 
waerheyt dese giftinge, hantlichtinge ende dit opdraigen soe voirscreven staet 
van allen den huysraet ende haeffelycken ende erfhaeffelycken gueden 
voirgenoempt ten euwigen daigen vast ende stendich te handen zonder tegen-
seggen met voirwarden, dat Willem ende Syken voirscreven sculdich zullen 
zyn huer kerckenrechten nae huerder doot te betalen ende huer een cleyn 
simpel uuytvaert nae te doen, der fabrycken van Sunte Peters in Oirschot nae 
huer doot eens te betalen eenen Karolusgulden of die werde dairvoir, oick 
Sunte Kataryn ende Sunte Barbara in der kercken tot Oirschot elcken vyf 
stuyvers eens te betalen nae huer doot ende anders nyet ende nergens meer 
inne verbonden zyn. 
Actum XXV aprilis. 
Testes: [Henrick Rutger] Belart[ssoen], Goessen [Claeus Scepens]. 

Bijlage IV 

1533.11.07 Oirschot 

Oirschots schepenprotocol van 1533, fol. XCIV e.v. 

Hillegondt Goessens dochter van den Grynde, die men heyt Hilleken meester 
Rycalts, nyet hiertoe verleyt met ennigen subtylen lozen vonden mer met 
goede voirraet ende met hueren vryën eygenen wille, allen huere sculden, 
pachten, chynsen, renthen voir date van delen verschenen zynde ende in 
toecomende tyden verschynen sullen mogen, voirts allen huere beruerlycke 
ende gereede haeffelycke ende erfhaeffelycke gueden, hoedanich die weesen 
mogen, tot wat plaitsen die gelegen zyn ende bevonden sullen wordden eegeen 
uuytgesceyden, is zy afgegaen, huer egeen recht of eygenheyt dair meer in 
reserverende, ende heeftse in gerechter giften, die men heyt die giftingen 
tusschen den levenden, gegeven Willemen Janszoen van Hersele van den 
selven Willemen ter stont aen te verden, met recht of s noot zy te vervolgen, te 
hebben, te behauden ende zynen vryën eygenen wille dairmede te doen; 
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gelovende in goeder trauwen op huer ende op allen huere gueden etc. dit 
afgaen ende dese giftinge etc. ten euwigen daigen vast, stendich ende onwe-
derropelyck van werden te handen sonder tegenseggen; behaudelyck ende met 
conditiën, dat Willem Janszoen van Hersele voirscreven sculdich ende verbon-
den sal zyn ende heeft geloeft als principael sculdener Hillegonden voirge-
noempt eerlicken huer leven lanck duerende te alimenteren, te onderhanden in 
zyn eygen huys of doen alimenteren ende onderhanden van huysinge, van 
deren, van schonen, van eeten, van drincken ende van alles geens zy huerle-
ven lanck duerende behoven sal, wairvoir Willem voirscreven verbonden heeft 
zynen persoen ende allen zyne haeffelycke ende erfhaeffelycke gueden present 
ende toecomende. 
Actum VII novembris. 
Testes: [Henrick Rutger] Belart[ssoen], [Jan Janszoen van den] Schoet. 
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haeffelicke ende erffelicke beruerlicke ende onberuerlicke gueden tot wat 
plaitsen die bevonden sullen wordden nu hebbende ende vercrigen sal moegen. 
In desen is noch ondersproecken, dat Willem voirscreven t'zynen laste die 
voirscreven renthen in Oirschot met recht op die gelders, soe verre des noot is, 
sculdich sal zyn te vervolgen ende alle't recht ende geheel gedeelt den voir-
screven Arden toebehorende in die verschenen renthen ende noch verschynen 
sullen moegen byden levene van Hillegonden zynder moeder ende nyet langer 
duerende hefft binnen der vriheyt van Oirschot, heeft hy wittelick opgedraigen 
Willemen voirscreven ende Hillegonden zynder moder quytgescouwen van 
allen sculden, die hy op huer van verschenen renthen of verschynen sullen 
mogen by Hillegonde's leven in enniger manieren soude mogen heyschen. 
Actum penultima augusti. 
Testes: [Jaspar van] Esch, Goessen [Scepens]. 

Bijlage V 

1536.08.30 

Oirschots schepenprotocol van 1536, fol. LXXXVIII e.v. 

Oirschot 

Alsoe Hillegondt Goessens dochter van den Grynde allen huere sculden, 
pachten, chynsen, renthen ende allen huere beruerlycke gerede haeffelycke 
ende erfhaeffelycke gueden gegeven heeft Willemen Janszoen van Hersele, 
behaudelyck dat Willem voirscreven sculdich sal zyn Hillegonden voirge-
noempt huer leven lanck duerende te alimenteren ende eerlycken in zyn eygen 
huys te onderhauden, gelyck in eenen scepenenbrief van Oirschot latius onder 
date dusent vyfhondert drieëndertich opten soevenden dach novembris 
gestaen voir ons scepenen voirscreven Ardt van Merode ende heeft dat 
voirgemoempde contraict ende giftinge etc. gelaudeert ende van werden 
gehauden in allen zynen articulen, uuytgesceyden dat Willem Janszoen 
voirscreven die jairlyxse renthen van Hillegonden zynder moeder nyet langer 
heffen ende bueren en sal dan zy inder mensheyt leven en sal ende alleenlick 
heffen sal die renten die binnen der vryheyt van Oirschot gegouwen wordden 
belopende totter sommen van sesse Karolusgulden negenthien stuvers ende 
onderhalf mud roggen t's jairs. Ende om den voirscreven Willemen dairaf te 
bewaren, soe heeft Ardt voirscreven geloeft, of t gebuerden dat die voirscreven 
renthen die binnen Oirschot wordden gegouwen in't geheel of in dele wordden 
afgequeten ofte met recht verloren, die nae lantcoeren den voirgenoempden 
Willemen goet te doen celen, jairlicx op te leggen ende te betalen voir d'onder-
hauden van Hillegonden zynder moeder, soe lange zy inder mensheyt leven 
sal, wairvoir Ardt voirscreven verbonden heeft zynen persoen ende allen zyne 
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Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best* 

door M. Roscam Abbing en E. Vink 

(Eerder verschenen in Noordbrabants Historisch Jaarboek 10, 1993, blz. 99 - 121, uitgave: Stichting 
Brabantse Regionale Geschiedbeoefening 's-Hertogenbosch.) 

I. Inleiding 

De val van 's-Hertogenbosch in 1629 markeerde voor de inwoners van de Meierij 
het begin van een nieuwe fase in de geschiedenis. Vanaf dat jaar namen de Staten-
Generaal het bewind over Brabant over, een stap waarin zij pas bij de Vrede van 
M0nster (1648) volledig slaagden. De Staten waren er voor alles op gebrand het ka-
tholicisme in deze contreien aan banden te leggen. Na 1672, het jaar van de Franse 
inval, maakte de politiek om de katholieke bevolking met harde hand tot het calvi-
nisme te bekeren plaats voor een tolerantere houding. Niettemin bleef een belang-
rijke rol in het Staatse Brabant weggelegd voor de predikanten. Zij moesten onder 
soms barre omstandigheden de gereformeerde leerstellingen onder de katholieke be-
volking verbreiden. De politiek van de Staten, tezamen met de houding van starre 
predikanten, riep bij veel Brabanders heftige ressentimenten op, die nog tot op de 
dag van vandaag van invloed zijn. 
Behalve dominees waren ook wereldlijke functionarissen als drossaards en vorsters 
belast met de uitvoering van de Staatse politiek. De verwikkelingen die dat in de 
praktijk met zich meebracht, worden in een aantal recente publicaties aan de orde 
gesteld.1) Dit artikel sluit grotendeels bij deze thematiek aan. 
Eén van die in Brabant werkzame dominees was Johannes de Wildt. Op 21 oktober 
1691 werd hij bevestigd te Oirschot en Best.2) Helemaal onvoorbereid op de moei-
lijke positie die hij in deze plaatsen zou innemen, was De Wildt niet. Johannes' 
vader had als ontvanger van de verponding in de Meierij van Den Bosch onder ver-
gelijkbare omstandigheden zijn ambt uitgeoefend. De Wildt, geboren en getogen in 
Den Bosch, moet goed bekend geweest zijn met de lokale situatie.3) Na twintig woelige 
jaren, waarin hij zich steeds meer het slachtoffer van paaps wangedrag zal zijn gaan 
voelen en waarin hij bovendien nogal eens had moeten vluchten voor Franse Solda-
ten tijdens de Spaanse successie-oorlog (1701-1713), was de maat voor de predikant 
echter vol. In de zomer van 1711 stelde hij namelijk met enkele medestanders een 
petitie op die hun zorg verwoordde over 'overgroote paepse stoutigheden en ergernis-
sen' en de bedenkelijke rol van de plaatselijke drossaard Jacobus Coenraets daar-
bij. Deze zou toestaan dat de stoutigheden voortdurend in ernst toenamen. 
De petitie was gericht tot de vrouwe van Oirschot, weduwe van de gereformeerde 
heer Maarten Christiaan Sweerts de Landas, die De Wildt indertijd als predikant 
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bevestigd had. Oirschot had in die tijd twee heren. Behalve de plaatselijke heer 
(Sweerts de Landas) was er de landsheer. Als zodanig trad in de zestiende en zeven-
tiende eeuw officiëel een lid van het Habsburgse huis op. Na 1648 was deze vervan-
gen door de Staten-Generaal. Een klacht tegen de drossaard moest in dit geval aan 
twee instanties gericht worden.4) De Wildt verzocht de vrouwe van Oirschot gerech-
telijke stappen te nemen tegen de door hem gesignaleerde misstanden.5) Zij stuurde 
de petitie, voorzien van haar antwoord, terug naar De Wildt, die deze bij zijn ove-
rige papieren bewaarde. Via zijn erfgenamen belandde het stuk in het familie-archief-
Van Hoogstraten, waar het thans nog berust.6) 
Het dokument geeft een impressie van het soort 'stoutigheden' waaraan de katho-
lieke bevolking van Oirschot en Best zich volgens de dominee schuldig maakte. Een 
nadere beschouwing van de petitie biedt ook enig inzicht in de politieke verhoudin-
gen die zich in Oirschot ontwikkeld hadden tijdens het toen ruim 60 jaar durende 
bewind van de Staten. De petitie met gelijkluidende klacht die gestuurd werd aan 
de Staten-Generaal is niet bewaard gebleven, maar uit de archieven is wel te achter-
halen hoe deze zaak afliep. 

2. Paapse Stoutigheden 

De petitie als geheel is voor alles bedoeld als een persoonlijke aanklacht tegen de 
drossaard. Inhoudelijk gezien kunnen De Wildts grieven in een drietal categorieën 
ingedeeld worden. De eerste categorie heeft betrekking op bepaalde katholieke prak-
tijken die als paapse stoutigheden aangeduid worden, de tweede gaat over de onder-
mijning van de positie van de gereformeerden in Oirschot en Best en tot slot zijn 
er de klachten die expliciet gericht zijn tegen de drossaard. De term 'paapse stoutig-
heden' was geen exclusief taalgebruik van De Wildt, maar komt algemeen voor in 
gereformeerde geschriften uit de zeventiende en achttiende eeuw. De auteurs van deze 
werken noemden openlijke manifestaties van katholiek protest paapse stoutigheden. 
Daarnaast maakten zij frequent gebruik van de aanduiding 'paapse superstitiën' voor 
als bijgeloof en afgoderij afgeschilderde katholieke zeden. 
In de tijd dat Johannes de Wildt dominee was te Oirschot en Best vormden de paap-
se stoutigheden een steeds terugkerend onderdeel van de classisvergaderingen van 
de gereformeerde kerk in Peelland en Kempenland, twee kwartieren van de Meierij 
van 's-Hertogenbosch. De notulen van de classisvergaderingen van de gereformeer-
de kerk die begin augustus 1711 te Eindhoven gehouden werd, berichten bij voor-
beeld van 'seer swaare klagten over de paapsche stoutigheden'. De vergadering heeft 
het toen 'seer hoog noodig geoordeelt een commissie te decerneren omme dese (stou-
tigheden) op het aller serieuste aan haare Hog: Mog: de heeren Staten-Generaal, mon-
deling en schriftelijk voor te dragen'. De vergadering riep de predikanten op 'alle 
de paapsche stoutigheden, die in een ieders plaats of plaatsen gepleegt worden schrif-
telijk aan dese E.E. gecommitteerden nauwkeurig op te geven'.7) 
Deze passage geeft aan dat de katholieke praktijken in Brabant niet slechts als een 
zorg van de gereformeerde kerk gezien werden. De hoogste politieke organen wer-
den van het bestaan ervan in kennis gesteld. De Staten-Generaal verwachtten ook 
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van de classis dat zij rapporteerde hoe de katholieken zich hielden aan de door de 
Staten uitgebrachte plakkaten, waarin hun allerlei beperkingen opgelegd werden. Vaak 
trachtte de classis zich rechtstreeks met de uitvoerende politiek te bemoeien. Zo drong 
zij er in 1712 bij de Staten-Generaal op aan de Bossche militie in te zetten tegen be-
devaartgangers in de Meierij.8) Op deze wijze werd door de wereldlijke en kerkelijke 
overheden gezamenlijk een politiek gevoerd, waarbij van bovenaf de normen en de 
waarden van de 'enige ware religie' gedicteerd werc'en. 
De houding van de wereldlijke overheid ten aanzien van het katholicisme in de Ge-
neraliteitslanden was sinds 1672 ambivalenter geworden. Streefde zij er eerst nog 
naar het katholicisme uit deze gebieden te bannen, vanaf 1672 werden bepaalde vor-
men van geloofsbeleving toegestaan. De al voor 1672 ontstane situatie, dat praktize-
rende katholieken in ruil voor toestemming geld bedragen aan de autoriteiten af-
droegen, vond nu op grote schaal ingang. Deze recognities konden aanzienlijk 
oplopen. De strenge wetten die in de voorafgaande periode tegen het katholicisme 
waren uitgevaardigd, werden op deze manier omzeild. Tegen forse betalingen wer-
den zelfs pastoors gedoogd. Om pastoor in Oirschot te worden heeft een zekere Giu-
seppe Spinelli bij voorbeeld in 1696 maar liefst vijfhonderd gulden moeten betalen.9) 
De klachten die de Staten vanuit de Brabantse Generaliteitslanden bereikten over 
vermeende katholieke misdragingen zullen onder deze omstandigheden niet altijd tot 
maatregelen geleid hebben. Met name de strengere richtingen binnen de gereformeerde 
kerk zagen de steeds soepeler wordende houding van de wereldlijke machthebbers 
met lede ogen aan. Van deze zijde bleef tegen de katholieke misstanden geprotesteerd 
worden.'°) Dominee De Wildt was hier blijkbaar een representant van. Hij moest 
evenwel het hoofd buigen voor de meer verzoeningsgezinden, zoals uit het volgende 
zal blijken. 
De meeste notulen van de vergaderingen van de classis zijn nogal formeel en onge-
detailleerd. De aard van de paapse stoutigheden komt er niet duidelijk uit naar vo-
ren. De Wildts petitie gaat daarentegen vrij uitgebreid in op het gedrag dat als zoda-
nig gekenschetst werd. De Wildt bezocht de classisvergaderingen regelmatig en moet 
zeer vertrouwd geweest zijn met de zorgen die op bijna elke vergadering verwoord 
werden over het voortbestaan van bepaalde katholieke praktijken.'') Zijn geschrift 
zal de opvattingen van de classis over de uiteenlopende stoutigheden weerspiegelen. 
De klachten uit de petitie vertonen een grote overeenkomst met de punten die in de 
visitatierapporten behandeld dienden te worden.12) Deze rapporten werden jaarlijks 
opgesteld door deputaten van de classis op gezag van de Raad van State, die het da-
gelijks bestuur uitoefende over de Generaliteitslanden. De Wildt, die in 1706 en 1708 
zelf visitator was, moet met deze punten heel vertrouwd geweest zijn.13) 
De eerste klacht van De Wildt gaat over het bestaan van 'paapse bijscholen' die on-
danks vele protesten bij de plaatselijke gerechtelijke officier Jabcobus Coenraets 
bleven voortbestaan. En dat 'tegen de uijtdruckelijcke heijlsaame placaaten deser 
landen'. De Wildt doelde hiermee onder andere op een uit 1655 stammend plakkaat, 
dat katholiek onderwijs geheel verbood.14) De bijscholen werden opgericht nadat 
de gereformeerden katholieke scholen genaast hadden. Katholiek onderwijs was naar 
de letter van de wet niet toegestaan, maar werd wel gedoogd. De visitatierapporten 
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over de gereformeerde scholen en kerken in onder andere Peelland en Kempen-
land geven een aardig beeld van de gang van zaken in het onderwijs. Uit het 
bewaard gebleven rapport uit 1693 blijkt dat de gereformeerde school in Oir-
schot 's zomers tussen de 70 en 80 leerlingen had, en in de winter, als er niet 
geoogst hoefde te worden, wel honderd of meer. Sinds 1686 kende Oirschot ook 
een katholieke tegenhanger van deze school. Voor dat jaar althans vermeldt het 
visitatierapport de oprichting van een 'paapsche bijschool'. Twee jaar later wordt 
in het visitatierapport over Oirschot en Best opgemerkt: 'Edoch wort geklaeght 
dat het pausdom aldaer seer in swang gaet, houdende in het publieck school en 
haeren dienst int openbaer waernemende, waertoe 2 paepsche schoolmeesters, 
2 papen (pastoors) en 2 capellanen in loco sijn'. Het jaar daarop, in 1689, wor-
den er zelfs twee paapse bijscholen in Oirschot gesignaleerd,15) die waarschijn-
lijk de leerlingenaantallen van de gereformeerde school sterk terugbrachten. Aange-
zien de schoolgelden per leerling uitbetaald werden, betekende dit vanzelfsprekend 
een gevoelig inkomstenverlies voor de gereformeerde schoolmeesters.16) De Wildts 
klacht over de bijscholen betrof in 1711 dus een oud probleem waaraan niets werd 
gedaan of kon worden gedaan. 
De tweede klacht die betrekking heeft op paapse stoutigheden richt zich tegen wat 
De Wildt noemt het aanbidden van het beeld van Maria. Dat gebeurde in het open-
baar 'aen de soogenaemde heijligen Eijck, alwaer honderd menschen in 't open veld 
haere superstitieusen godsdienst pleegen'. Uit andere bronnen blijkt dat het hier ging 
om een jaarlijkse processie. Deze wordt voor het eerst vermeld in de visitatierappor-
ten uit 1685 en 1686. In het rapport over 1686 staat: 'De paapse diensten sijn ook 
aldaar publijck als overal maar daarenboven is aldaar extraordinaris processie ende 
een seer groot besoek van St. Anna capel ende soo men abusivelijck seght van onse 
L. Vrouwe aan den Eijck, alsmede van St. Odulph, ende St. Anthonis'.17) Acht jaar 
later, in 1694, wordt opnieuw vermeld dat: 'Tot Oirschot wierde aen een soogenoemde 
heijligen Eyck publijck bedewaerden gedaen, met grooten toevloet van menschen, 
en andere stoutigheden meer'.18) Het meedragen van het beeld van Maria hoorde 
bij deze processie, die vermoedelijk op Lieve Vrouwendag werd gehouden. 
Niet alleen De Wildt, maar ook de gereformeerden elders in Brabant namen hevig 
aanstoot aan de processies. Toch werden zij, oogluikend of niet, in het dagelijks 
leven kennelijk toegestaan. De aantallen katholieken die kwamen opdagen waren 
vaak aanzienlijk, als we de ongetwijfeld bevooroordeelde gereformeerde bronnen 
mogen geloven. De katholieken beschouwden de jaarlijkse processies als gelegenhe-
den om zich met veel uiterlijk vertoon aan de gereformeerden te manifesteren.19) 
In Oerle werd 'op St. Jans dagh solemnele processie met vliegende vaandel, slaande 
trommel, fiool ende fluijt gehouden'. Op iedere Lieve Vrouwendag kwamen te Meer-
veldhoven zelfs 'duijsende van menschen uijt alle omliggende dorpen in de Meijerij' 
bijeen.20) In 1691 was er te Meerveldhoven 'met het L. Vrouwebeelt openbaer pro-
cessie (ge)houden, ende aller hande grouwelijke superstitie daarmee sijn plegende, 
niet anders als off het midden in Italien, ofte in Spanjes was, ende dat met sulken 
grooten insolentie ende stoutheijdt, dat sij de luijden van de gereformeerde religie, 
die sulx met verwonderinge, ende in alle modestie ende stilheijdt maar aansien, met  
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drek ende alle vuijligheidt nogh durven smijten, ende leelijk affronteren'.21) 
Een aantal klachten uit de petitie heeft te maken met de rituelen bij dood en begra-
fenis. Ook hier wordt weer verwezen naar bijgelovigheden. Volgens De Wildt wer-
den de doden te Best begraven 'met veele superstitien', alsof niet de gereformeerde, 
maar de katholieke overheden er de dienst uitmaakten. Hij verwijst hier ongetwij-
feld naar praktijken als het gebruik van baarkleden voorzien van kruistekens, het 
houden van processies op het kerkhof en het meedragen van rozenkransen.22) De 
katholieken bleven hun doden in de door de gereformeerden genaaste kerken begra-
ven. In het daaropvolgende punt van aanklacht vermeldt de dominee dat de diensten 
op zon- en biddagen en veelal zelfs tijdens het heilig avondmaal verstoord werden, 
wanneer de katholieken grafsteden in de kerk openmaakten om er hun doden te be-
graven. 
Overal in de Generaliteitslanden hadden de gereformeerden katholieke heiligdom-
men ontwijd door ze voor andere doeleinden te bestemmen dan de oorspronkelijke. 
Zo hadden zij vanaf 1648 in Oirschot de grote Sint-Petruskerk in gebruik ten behoe-
ve van hun godsdienstoefeningen. De oude Mariakerk was sinds 1659 ingericht als 
waag. Voor de gereformeerde gemeente van Oirschot was de Sint-Petruskerk veel 
te groot, zodat een gedeelte van de kerk als opslagplaats in gebruik genomen was.23) 
Het visitatierapport over 1697 vermeldt '24 ledematen, met de toehoorders tsamen 
41'. In 1709 waren er 15 mannen en 19 vrouwen lidmaat.24) Deze groep vertegen-
woordigde ongeveer één procent van de plaatselijke bevolking en zal zich ongetwij-
feld moeilijk hebben kunnen weren tegen verstoringen van de kerkdiensten door de 
katholieken.25) 
Dat gebeurde niet alleen bij katholieke begrafenissen. De Wildt maakt melding van 
lawaaiig optreden van de katholieken in de Sint-Petruskerk tijdens de bediening van 
het avondmaal, dat vier keer per jaar werd gehouden. Het hielp de gereformeerde 
gemeente niet de kerkdeur op slot te doen, want het 'loopen en raasen der papisten 
in onse kercke met haere klompen of hoolsblocken' werd volgens de petitie buiten 
de kerk voortgezet. In Best lag de gereformeerde kerk zo dicht bij het gebouw waa-
rin de katholieken hun diensten hielden, dat de gereformeerden er ernstige hinder 
van ondervonden. De Wildt klaagde dat de katholieken, die natuurlijk veel groter 
in getal waren, door hard 'haere bijgelovige liederen' te zingen de dienst onmogelijk 
maakten. 
De klachten over de verstoring van gereformeerde diensten door luidruchtige katho-
lieken die De Wildt hier ventileert, werden in die tijd vaker vernomen. In andere 
dorpen van Staats-Brabant hielden de gereformeerden onder identieke omstandig-
heden hun diensten als in Oirschot en Best. De gereformeerde dienst in Geffen bij 
voorbeeld werd op een pinkstermaandag in 1714 verstoord door op trommels roffe-
lende leden van een katholiek schuttersgilde, die op deze wijze de gereformeerden 
uitdaagden.26) Hoewel de petitie van De Wildt bepaald niet objectief genoemd kan 
worden, zullen althans deze klachten wel op waarheid hebben berust. Luidkeels ge-
zongen liederen waren voor het katholieke deel van de bevolking een manier om zich 
te verzetten tegen de politiek van de Staten in de Generaliteitslanden.27) 
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3. Ondermijning van de gereformeerde positie 

De tweede categorie klachten, die door De Wildt en zijn medestanders werden geuit, 
heeft betrekking op de maatschappelijke positie van de gereformeerden in Oirschot 
en Best. Misschien meer dan de eerste categorie grieven lichten deze klachten ons 
in over de situatie ter plaatse. De aanwezigheid van gereformeerde beambten in dor-
pen als Oirschot en Best had bijna altijd een tweeledig doel. Zowel in religieus als 
bestuurlijk opzicht werden zij geacht de door de Staten goedgekeurde normen op 
te leggen aan de katholieke bevolking. Dat gold in principe voor de drossaard, de 
predikant en de schoolmeester. 
Oirschot had vanaf 1633 een vaste predikant. Indertijd werd deze onder gewapende 
geleide ter plaatse geïnstalleerd. Vrij spoedig daarop benoemde de kerkeraad van 
Den Bosch in Oirschot een schoolmeester, die tevens dienst deed als koster.28) Uit 
de archieven van de classis Peel en Kempenland blijkt dat de positie van predikan-
ten en schoolmeesters een onderwerp van aanhoudende zorg was. Van de kant van 
de wereldlijke overheden werden in Brabantse plaatsen gereformeerde ambtsdragers 
aangesteld, die de politiek van de Staten uitvoerden. De gereformeerden namen vooral 
de hogere, bezoldigde functies voor hun rekening. Lagere functies, waaraan nave- 
nant minder inkomsten verbonden waren, konden ook door katholieken worden uit-
geoefend. Onbezoldigde ambten werden veelal geheel aan katholieken overgelaten, 
die de eventueel daaraan verbonden kosten uit eigen zak moesten voorschieten. Hier-
toe behoorde onder andere het ambt van armenmeester.29) 
Hoewel het een volkomen legitieme praktijk betrof, stoorden De Wildt cum suis zich 
aan het feit dat enkele lagere functies in handen van katholieken waren gekomen. 
Zo had drossaard Coenraets de gerechtsdienaar Daniel Pajen, die vanwege zijn ge- 
loof uit de Paltz was komen vluchten, vervangen door een katholiek. Pajen, sinds 
1699 lidmaat van de gereformeerde gemeente en 'stichtelijk van leven sijnde', had 
daarop met zijn zwangere vrouw en drie kinderen Oirschot moeten verlaten om zijn 
geluk elders te beproeven.30) Voor de kleine gemeente moet dit een flinke aderla-
ting zijn geweest. 
De Wildt protesteerde ook tegen het feit dat de armenmeesters katholiek waren, ter-
wijl er toch genoeg gereformeerde kandidaten voorhanden waren. De katholieke ar- 
menmeesters zouden, zo stelt punt elf van de petitie, De Wildt alle zeggenschap over 
de verdeling van de armenpenningen ontzeggen. Als dit al waar was, dan had De 
Wildt dat toch geheel aan zichzelf te danken. De rekeningen van de armenzorg wer-
den normaliter afgehoord door de drossaard, de predikant en schepenen, die daar-
toe geruime tijd van tevoren werden uitgenodigd. De Wildt verscheen om de een 
of andere reden echter niet bij de afhoringen.31) In Oirschot was de bedeling sinds 
de late middeleeuwen in handen van de Tafel van de Heilige Geest, een instelling 
die ook in het Staatse Brabant bestuurd bleef door de katholieke regenten. Wellicht 
probeerde De Wildt meer invloed op de armenzorg te verkrijgen. 
Ook over een ander belangrijk financieel terrein was een conflict ontstaan. De reke-
ningen voor het onderhoud van de Sint-Petrus- en Mariakerk werden gewoonlijk 
mede afgehoord en getekend door de predikant. Dit was het laatst nog in 1710 ge- 
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beurd. De rekeningen werden opgesteld door de gereformeerde kerkmeester en af-
gehoord door het dorpsbestuur, dat in die tijd hoofdzakelijk bestond uit katholieke 
regenten. De regenten waren tijdens het bewind van de Staten net zoals voorheen 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Nu zou De Wildt door 
toedoen van Coenraets, die de regenten daartoe zou aanzetten, niet meer gekend wor-
den in het onderhoudswerk. 
Kerkmeester Johan Tempelaar kon om die reden de rwodzakelijke herstelwerkzaam-
heden niet meer laten verrichten, waardoor vooral de kerk te Best in de bewoordin-
gen van de petitie 'eerder gelijckt na een beestestal als na een vergaderplaats van 
Gods volck'. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de predikant werd volgens de 
petitie geweigerd geld aan reparaties te besteden, terwijl de inkomsten van beide kerken 
toch toereikend zouden zijn. Dit conflict is vermoedelijk pas na De Wildts vertrek 
uit Oirschot opgelost. De opvolger van De Wildt hoorde op 28 april 1714 de reke-
ning over de jaren 1710-1713 van de Sint-Petrus- en Mariakerk af, samen met die 
van de kerk te Best.32) 

4. De dissonant Coenraets 

De heer van Oirschot had in 1704 Jacobus Coenraets tot drossaard van Oirschot 
en Best benoemd.33) Tegen hem is de derde categorie klachten van de petitie gericht. 
Zoals uit het voorgaande al blijkt, lag Coenraets in de gehele petitie onder vuur, 
want hij werd ook in de andere klachten verantwoordelijk gesteld voor de gesigna-
leerde misstanden. Voor een deel waren deze bezwaren ongegrond. Zo achtten de 
opstellers van de petitie Coenraets verantwoordelijk voor stoutigheden die al jaren-
lang in de gehele Meierij gedoogd werden. 
Het zeventiende punt van de petitie vermeldt dat Coenraets niemand van de gere-
formeerde religie was genegen of toegedaan. Integendeel, uit de reeks klachten krijgt 
men zelfs de indruk dat Coenraets geheel aan de katholieke kant stond. De dros-
saard vergaderde bij voorbeeld op zondag tijdens de dienst altijd met de regenten 
in het tegenover de kerk gelegen raadhuis. De Wildt zal de schending van de zon-
dagsheiliging als argument hebben gebruikt om deze wekelijkse vergaderingen in dis-
kredit te brengen. Coenraets stond toe dat lidmaat Gerrit Willemse, oud-soldaat, 
gedwongen werd belastingen te betalen, waarvan de laatste, zo suggereert de petitie, 
gevrijwaard behoorde te zijn vanwege zijn armoede. Het gevolg was dat Gerrit werd 
bedreigd door een faillissement, terwijl hij en zijn echtgenote toch al nauwelijks het 
hoofd boven water wisten te houden. Hij trok het zich verder bij voorbeeld weinig 
of niet aan toen Cornelis van Noort, als procureur en diaken van de gereformeerde 
kerk niet de eerste de beste, hem vermaande een derde van de door hem geïnde boe-
ten voor de armen af te staan, zoals hij wettelijk verplicht zou zijn. Hij nam het op 
voor de regenten, die voor het onderhoud van de kerken verantwoordelijk waren, 
en daarom noodzakelijke reparaties konden traineren. Hij was het die in het ene 
geval een gereformeerde ontsloeg om daarvoor een katholiek in dienst te nemen, 
en in het andere geval weigerde gebruik te maken van de gereformeerde gerechts-
bode Van der Hulpe, die de petitie mede zou ondertekenen. De twee schoolmeesters, 
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eveneens mede-ondertekenaren van de petitie, liepen dankzij Coenraets de inkomsten 
uit hun 'corporaels-diensten' mis. Onder corporele diensten verstond men diensten 
die ten behoeve van de dorpsgemeenschap verricht werden, en die konden bestaan 
uit bij voorbeeld het begraven van de doden, het luiden van de klok en het geven 
van onderwijs aan kinderen van ouders die geen schoolgeld konden betalen.34) 
De Wildt en de overige ondertekenaren vonden ook dat Coenraets zich uiterst laks 
opstelde wanneer het ging om de vervolging van degenen die verantwoordelijk wa- 
ren voor de katholieke pesterijen, ondanks klachten daarover aan zijn adres. Zo on-
dervond het gezin van de soldaat Herman Roocksel veel overlast van de 'bittere pa-
pisten, dreijgende 't vel van dat geuse manneke over sijn hoofd te haaien'. Zijn vrouw, 
Cathalijn van de Waeter, werd op weg naar de kerk uitgescholden voor 'geuse hoer', 
vermoedelijk omdat zij zich als katholiek had ingelaten met een gereformeerde sol-
daat. Roocksel liet het niet bij klachten aan de drossaard en diende een request in 
bij de vrouwe van Oirschot. De scheldpartijen en de pesterijen, waartegen de dros-
saard geen aktie wilde ondernemen, zullen daarin nader uit de doeken zijn gedaan. 
Alleen al om deze redenen is het jammer dat dit request niet is teruggevonden. 
Te oordelen naar de aandacht die hieraan besteed wordt, was de grootste provocatie 
van Coenraets volgens de petitie wel het bijna laten schieten op gereformeerden tij-
dens een terechtstelling voor het raadhuis, tegenover de kerk. De tot de strop ver-
oordeelden waren door de beul nog maar nauwelijks van de ladder gestoten, toen 
Coenraets de leden van de schutterij, die rond het schavot opgesteld waren, het be-
vel zou hebben gegeven om te schieten ten teken dat de executie voltrokken was. 
De schutters gaven op dusdanige wijze gehoor aan hun order, dat 'den haegel over 
't schavot vloogh, en de knoppen van de boomen afvielen, en glasen in den toorn 
of kercke in stucken wierden geschooten'. De predikant Jan Quast uit Beerse, die 
De Wildt verving, en ziekentrooster Robbert van Rhenen bevonden zich op dat mo-
ment samen met de beul op het plankier, waar zij de ter dood veroordeelden enige 
vertroosting hadden geboden. Zij kregen het in de regen van hagel zwaar te verduren, 
'soodat het wonder en een geluck is dat niet alle drij sijn doodgebleven'. 
Het is duidelijk dat de (katholieke) schutters, en waarschijnlijk ook de drossaard, 
enige boosaardige opzet niet vreemd geweest zal zijn. Zij slaagden er voortreffelijk 
in de drie gereformeerden op het schavot schrik aan te jagen. Hun wraakgevoelens 
werden misschien nog aangewakkerd door het feit dat aan de veroordeelden de 
katholieke sacramenten werd ontzegd. Om die reden werd waarschijnlijk vooraf-
gaande aan de executie door een 'papist' uit het publiek luid en duidelijk geroepen: 
'Verzoeck zielmissen voor uw'. 
De veroordeelden waren de landlopers Martinus Franck en Arnoldus Christoffel Ma-
thijs Woilenbergh. In een aanklacht die Coenraets tegen de gerechtsbode Van der 
Hulpe had ingebracht, wordt vermeld dat de laatste om een ons onbekende reden 
geweigerd had te assisteren bij de executie. Daardoor was grote 'confusie' ontstaan. 
De 28 april 1711 geëxecuteerde landlopers waren beschuldigd van diefstal en gewa-
pende roofoverval.35) In Oirschot was het bij executies gebruikelijk dat de misdadi-
gers werden gehangen voor het raadhuis, door de scherprechter werden losgesneden 
en vervolgens op een kar geladen naar het 'buitengericht' op de heide werden gere- 
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den. Daar werden zij nogmaals opgehangen aan de daar staande galg.36) Van de 
Hulpe had bij het transport naar de heide behulpzaam moeten zijn. 
Tot 1711 was Coenraets een trouw lid van de gereformeerde gemeente. Vanaf zijn 
installatie in 1704 had hij vrijwel alle avondmaalsvieringen bijgewoond en in janua-
ri 1707 was hij met algemene stemmen gekozen tot ouderling. Ook het feit dat de 
domineesvrouw in 1707 en 1708 getuige was geweest bij de doop van twee dochters 
van Coenraets wijst niet op een verstoorde verhouding tussen hem en de rest van 
de gemeente. Op 1 maart 1711 gaf Coenraets zijn ouderlingschap op. Hij werd toen 
opgevolgd door de gerechtsbode Van der Hulpe,37) die hem bijna twee maanden 
later bij de executie in de steek zou laten. Het lijkt er sterk op dat in de eerste helft 
van 1711 een verwijdering was ontstaan tussen Coenraets en de gereformeerde ge-
meente, want ruim een maand na de executie, eind mei begin juni, verstuurde De 
Wildt de petitie. 
De drossaard bevond zich in een tweeslachtige positie. Zijn officiële status had hij 
te danken aan het gezag van de gereformeerd gezinde overheden. Bij de uitoefening 
van zijn taken kwam hij in nauw contact met de merendeels katholieke bewoners 
van Oirschot en Best. In de dagelijkse praktijk moest hij bovendien intensief met 
de katholieke regenten van deze plaatsen samenwerken. Calvinistische scherpslijperij 
zou hem onder dergelijke omstandigheden van weinig nut zijn. Coenraets verkoos 
blijkbaar een meer gematigde, pragmatische benadering, waarmee hij trachtte zowel 
de gereformeerde minderheid als de rest van de bevolking tevreden te stellen. 
Een dergelijke houding treedt aan de dag in een resolutie van het Oirschotse bestuur, 
de dato 3 juli 1711, dus ongeveer een maand nadat de petitie verzonden was. Deze 
resolutie vermeldt dat Coenraets aan de regenten het voorstel deed het begraven van 
en het luiden over de doden op zondag voortaan achterwege te laten, om te voorko-
men dat dominee De Wildt daarover zijn beklag zou doen. Coenraets' tactvol mani-
puleren had geen effect, want de regenten besloten geen uitspraak te doen, 'alsoo 
het begraven een oudt gebruijck is'.38) 
Functionarissen als Coenraets vervulden in de plaatsen onder het Generaliteitsbewind 
als het ware de rol van tussenpersoon. Zij vormden een schakel tussen het terrein 
van het centrale (gereformeerde) gezag en de katholieke dorpsbewoners. De proble-
men waarmee Coenraets te maken kreeg kwamen voort uit deze tussenpositie, om-
dat hij moest schipperen tussen verschillende belangen.39) Deed hij geen concessies 
aan de dorpsbewoners dan zou hij ongetwijfeld het doelwit worden van 'den bitte-
ren haat der roomsch gezinden', die zich tegen de persoon, familie en bezittingen 
van officieren zoals hij richtte.40) Hield hij aan de andere kant te weinig rekening 
met het officiële gezag dan kon zijn speelruimte door maatregelen ingeperkt wor-
den.41) 
Predikanten verkeerden in de dorpen van de Generaliteitslanden in een vergelijkba-
re positie als de drossaards. Hoewel zij uit hoofde van hun functie minder met het 
katholieke deel van de bevolking te maken hadden, waren ook zij tussenpersonen. 
Zij stonden in nauw contact met de classis en het generaliteitsbewind, en bemiddel-
den eveneens tussen het heersende kerkelijke en wereldlijke gezag en de dorpsbewo-
ners. De Wildt gaf daarbij blijk van veel rechtlijniger en ideologischer opvattingen 
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dan de hogere regionen van de wereldlijke overheid. Het beroep dat hij en zijn me-
destanders in de petitie deden op de wereldlijke autoriteiten om op te treden tegen 
Coenraets was dan ook tevergeefs. De drossaard representeerde met zijn gematigde 
houding de steeds tolerantere opstelling van de wereldlijke gezagsdragers en kon daar-
om rekenen op hun steun. Zo kon er in Oirschot een richtingenstrijd tussen de do-
minee en de drossaard ontstaan. De gematigde houding van de autoriteiten in deze 
zaak blijkt uit de juridische afhandeling van de petitie. 

5. De Petitie 

De in de marge van de petitie geschreven beschikking van de vrouwe van Oirschot 
dateert de petitie op niet lang vóór 11 juni 1711.42) Hoe De Wildt ertoe kwam juist 
in de zomer van 1711 de petitie op te stellen, is vrij nauwkeurig te reconstrueren. 
Op dinsdag 26 mei 1711 had de kerkmeester Tempelaer de drossaard Coenraets, de 
schepenen en de regenten eraan herinnerd dat de tijd van de 'kerckelijcken visita-
tien' aanstaande was.43) Op 1 juni werden de kerk en scholen gevisiteerd door do-
minee Quast, predikant in de Beersen en dominee Seijlmans, predikant te Waalre 
en Aalst. Bij die gelegenheid zijn 'veele klachten gedaen over de paapse stoutigheden, 
en ook (over) den officier Jacob Coenraets, omdat de gereformeerde religie niet main-
teneert etc. etc.'.44) De klachten tegen de drossaard kon de visitator dominee Quast 
aan zijn eigen ervaring toetsen. Enige maanden eerder had hij door toedoen van Coen-
raets benauwde ogenblikken op het schavot beleefd. 
Deze visitatie was vermoedelijk voor dominee De Wildt aanleiding om de opgehoopte 
ergernissen over de paapse stoutigheden en over de persoon van Coenraets op schrift 
te stellen. Hij stuurde zijn petitie met klachten naar de vrouwe van Oirschot, die 
het tussen Vught en Sint-Michielsgestel gelegen Huis Haanwijk bewoonde. Zij stel-
de in haar antwoord dat niets ondernomen kon worden zolang een zeker, door ons 
niet achterhaald, proces tussen haar en Jacobus Coenraets nog voortduurde. Tege-
lijk met de petitie aan de vrouwe van Oirschot was een gelijkluidende en door de-
zelfde mensen ondertekende petitie gestuurd aan de Staten-Generaal, die Coenraets 
tot stadhouder van Oirschot benoemd had. De zaak werd doorgeschoven naar de 
Raad van Brabant. Zij besloot de klachten niet gefundeerd te verklaren, zoals blijkt 
uit de 30 oktober 1711 gedateerde, voor de klagers ongunstige uitspraak: 

'Gesien tot dien rescriptie met de annexe stucken45) bij den gemelten drossart, inge-
volgen van den appointe van desen Rade in dato den 24e dito daer jegens ingedient, 
alsmede de ampliatie van rescriptie met de stucken daer nevens gevoeght van den ge-
melten drossart mitsgaders een memorie ofte lijste met de respectieve bewijsen tot justi-
ficatie van de clagten bij den gemelten predicant, ouderlingen, en de schoolmeesters 
aen den gemelten Rade overgelevert. Den Raadt verclaert de supplianten in haere voor-
schreven clagten te wesen ongefundeert, ende condemneert de selve in de costen bij 
den gemelten drossart Coenraets ter dier sake gesupporteert, welcken daeronder be-
grepen het rapport geit, ende leges ter griffie mits desen werden getauxeert, ende ge-
moderert ter somme van twee honden carolis gulden eens, welcke de voorschreven 
supplianten aen den gemelten drossart sullen hebben te voldoen.'46) 
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Helaas zijn ook in dit geval de processtukken, de annexen, het onderzoeksrapport 
en het verweer van Coenraets niet meer te achterhalen. Maar de veroordeling van 
de klagende partij tot betaling van de hoge kosten van 200 Carolusgulden wijst er-
op, dat de aanklacht ongefundeerd en onwaarachtig werd gevonden. Johannes de 
Wildt zal door deze uitspraak in de ogen van de bewoners van Oirschot en Best een 
nederlaag tegen Coenraets hebben geleden, waardoor zijn toch al moeilijke positie 
waarschijnlijk verder aangetast werd. Vóórdat de uitspraak van 30 oktober bekend 
werd, lijkt de breuk tussen de drossaard en de dominee al niet meer te herstellen. 
Op 11 oktober was Coenraets namelijk voor het eerst afwezig bij een avondmaals-
viering. Toen het avondmaal op 3 januari 1712 opnieuw bediend werd, werd daar-
bij aangetekend dat de absente Jacobus Coenraets, 'in de huijsbesoeckingen was be-
let om bij den predikant en de hr. ouderlingh Cuenen de aenspraeck te hooren'.47) 
De drossaard heeft de vermaning over zijn afwezigheid bij het avondmaal dus niet 
meer willen aanhoren.48) 
In die tijd had De Wildt het al twintig jaar als predikant volgehouden onder voor 
hem ongetwijfeld kommervolle omstandigheden. De tijdens zijn ambtstermijn op-
gedane ervaringen verhinderden niet dat hij zijn kans van slagen in de strijd tegen 
de paapse stoutigheden en de drossaard verkeerd inschatte. De uitkomst van het pro-
ces, dat naar aanleiding van de petitie aanhangig gemaakt werd, toont aan dat het 
generaliteitsbewind Coenraets steunde. Vanwege de katholieke pesterijen, de slechte 
samenwerking met de drossaard en mogelijk een verstoorde verhouding met de au-
toriteiten kwam De Wildt in een moeilijke positie terecht. Daarnaast kreeg hij nog 
andere tegenslagen te verwerken. In een levensbeschrijving over hem staat te lezen 
dat 'geduurende zynen dienst te Oirschot (hem) verscheide oorlogs rampen overge-
komen (zijn), waar door hy dikwils zyne meeste meubelen, die zo haastig niet ge-
borgen konden worden, heeft moeten opofferen aan de woede der vyanden, terwyl 
hy met vrouw en kind vluchtede. Eens wierd hy op zekeren nagt recht tydig gewaar-
schuwd, dat een Fransche partye, welke by wyze van represaille om brandschatting 
kwam, naby was, en dat men hem lichten zoude: weshalven hy ten bedde uitrees, 
en ylings in zyne onderklederen de vlucht nam in een naby gelegen en dicht bescha-
duwd bosch; daar hy aldus anderhalf etmaal zyn verblyf hield (...)'.49) Het is al met 
al niet verwonderlijk dat De Wildt het veld ruimde en een beroep in de geboorte-
plaats van zijn vrouw aanvaardde. In september 1713 werd hij bevestigd te Oude-
water, waar hij precies 25 jaar later zou overlijden. Coenraets daarentegen zou nog 
tot 1733 drossaard van Oirschot en Best blijven.50) 

6. Conclusie 
De door dominee De Wildt en mede-ondertekenaren opgestelde petitie biedt ons een 
blik op de politieke en religieuze verwikkelingen in enkele Brabantse dorpen aan het 
begin van de achttiende eeuw. Duidelijk aangegeven wordt welke vormen de paapse 
stoutigheden in Oirschot en Best volgens de gereformeerden hadden aangenomen. 
Zij konden zich niet effectief tegen deze stoutigheden verweren. Zich beroepend op 
ooit uitgevaardigde plakkaten en beschuldigingen uitend jegens een drossaard die 
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niet tegen de stoutigheden zou willen optreden, trachtte de dominee zijn gelijk te 
halen. 
Drossaard Coenraets trad op in de rol van tussenpersoon tussen de gereformeerde 
en katholieke cultuur. Hij had dagelijks met de katholieken te maken en nam een 
veel gematigder houding aan dan De Wildt en consorten. Op lokaal niveau weerspie-
gelde dit conflict een richtingenstrijd die bij de gereformeerde en wereldlijke autori-
teiten woedde. Het pragmatisme, in Oirschot en Best belichaamd door Coenraets, 
kreeg in deze periode de overhand. Een dogmatische houding, zoals aangehangen 
door De Wildt, ging meer en meer tot het verleden behoren. 

* Met dank aan de heer J. Lijten. 
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BIJLAGE 

De petitie 

Aen de hooghgeboren Wel Edele Mevrouwe van Oirschot. 

Geeven met behoorlijcke en nederige eerbiedighyt te kennen Joannes De Wildt predikant tot 
Oirschot en Best, Wilhelm Cuenen ouderlingh, Francis van der Hulpe ouderlingh, Robbert 
van Rhenen schoolmeester en voorsanger tot Oirschot, Joannes Agenlek schoolmeester en koster 
tot Best, hoe smertelijck het de supplianten valt, dat de overgroote paepse stoutigheden en 
ergernissen door toelaetinge van den officier Jacobus Coenraats dagelijks de overhand neemen. 

1. De paapse bijscholen, niettegenstaende de menighvuldige klaghten aen den voorschreven 
officier gedaen worden niet geremoveert, en dat tegen de uijtdruckelijcke heijlsaame placaa-
ten deser landen. 
2. Het beeld van Maria wordt in 't openbaer aen de soogenaemde heijligen Eijck aengebeden, 
alwaer honderde menschen in 't open veld haere superstitieusen godsdienst pleegen. 
3. De dooden worden tot Best begraeven met veele superstitien, niet als of 't hier is onder 
de gehoorsaemhijt van gereformeerde maer van paepse overigheden. 
4. De dooden worden tot Oirschot en Best op sondaegen en bededaegen begraeven tot groote 
verstooringe van de gereformeerde godsdienst. 
5. Op de meesten tijt als 't heijligh avondmaal word uijtgedeelt, worden wij getroubleert in 
dese heijlsaame godsdienstige actie door het loopen en raasen der papisten in onse kercke, 
en door het openmaecken der grafsteden, en als in deese gelegenthijt daerom de deuren der 
kercke worden geslooten, soo loopen de papisten met haere klompen of hoolsblocken in groot 
gewelt op de selve, en in de tegen woordighijt van den voorschreven officier Coenraats. 
6. De paepekercke tot Best staende dicht aen de gereformeerde kercke, verstoort oock de oef-
feninge van onse gereformeerde religie, besonder wanneer haere bijgelovige liederen worden 
opgesongen, soodat de gereformeerde geen aendaght kunnen hebben in het pleegen van hae-
ren godsdienst. 
7. Herman Roocksel gegageert soldaet, sijnde met sijn vrouw en kinderen van de gerefor-
meerde religie, word groote overlast aengedaen door de bittere papisten, dreijgende 't vel van 
dat geuse manneke over sijn hoofd te haalen, sijn vrouw na de gereformeerde kercke gaende 
word nageroepen, geuse hoer, waerover, aen den voorschreven Coenraets heeft geklaeghd, 
dogh daer op is geen strafoef feninge gevolghd, breeder blijckende uijt 't request aen U hoogh-
geborene hier annex No. 1. 
8. Gerrit Willemse een gegageert oudsoldaat sijnde van de gereformeerde religie worden af-
geeijscht schattingen en lasten, en gedreijghd met executie, daer hij noghtans nauwlijxs met 
sijn vrouw kan subsisteren. 
9. Daniel Pajen eertijts om de gereformeerde religie uijt de Paltz gevlucht, en stichtelijck van 
leven sijnde, en alhier over ettelijcke jaeren van den officier Daniel de Swarte predecesseur 
van de voornoemde Coenraats, en van de regenten van Oirschot aengestelt tot dienaer van 
't gerichte, is van den officier Coenraats afgeset, en een paapse dienaer aengestelt, waerom 
Daniel Pajen met een swangere vrouw en drij kinderen Oirschot heeft moeten verlaeten om 
elders onderhoud en de kost te winnen. 
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10. In Oirschot en Best sijn paapse Arm- en Rentmeesters, niettegenstaende datter is stof van 
de gereformeerde religie. 
11. Den predikant word in geenen deele gekent in den ontfangh en uijtgaaf der arme pennin-
gen nogh in de reeckeningen van de selve. 
12. Den officier Coenraats en de regenten houden op alle sondaegen haere vergaderingen op 
't raadhuijs tot groote kleijnachtinge en verminderinge van den godsdienst. 
13. Den predikant word niet gekent in de reparatien der kercke tot Oirschot en Best, waerom 
dat de kercke tot Best eerder gelijckt na een beestental als na een vergaderplaats van Gods 
volck, niettegenstaende den predikant menighmael daerover heeft geklaeght, en de noodsaecke-
lycke reparatien versocht, want daertoe genoeghsaame kerckeinkomsten sijn. Den officier 
Coenraets seght dat geen predikant, nog kerckenraad daer in iets heeft te seggen, waerdoor 
dat de regenten sijnde van de roomse religie worden opgemaeckt en ondertussen den kerck-
meester Joannes Tempelaer met het repareren niet voortgaat. 
14. Den officier Coenraats heeft noijt voldaen het derde part van de boeten voor den armen, 
volgens placaaten deser landen vergunt, niettegenstaende den procureur Van Noort als dija-
ken 't selve menighmael heeft gemaent. 
15. Wanneer den 28. der maend april deser jaere 1711 twee misdadigers wierden opgehangen 
aen een galge voor 't raadhuijs, hadde een papist de vrijhijt, de misdadigers luijdkeels met 
klaere en harde stemme toe te roepen, versoeck zielmissen voor uw. 
16. En als den scherprechter naulijxs den laatste misdadiger van de leer hadde afgestooten, 
soo wierd door den officier Coenraats geseght aen de schutterij, gij sult gelijck schieten, de-
welcke aenstonts haere snaphaenen rontom 't schavot hebben gelost en vuergegeven, soodat 
den haegel over 't schavot vloogh, en de knoppen van de boomen afvielen, en glaesen in den 
toorn of kercke in stucken wierden geschooten, den predikant Joannes Quast, in absentie van 
den predikant ondergeschreven en den suppliant Robbert van Rhenen als sieckentrooster, en 
den scherpregter nog op 't schavot sijnde, niet weetende waer sigh souden keeren of wenden, 
den predikant voor over nedervallende, soodat het wonder en een geluck is dat niet alle drij 
sijn doodgebleven. 
17. Wijders is het openbaer dat den officier Coenraats in geenen deele menschen, de gerefor-
meerde religie belijdende, is toegedaen of genegen, soeckende selfs de schoolmeesters twee on-
dergeschreven supplianten te ontzechen de profijten en baeten wegens de corporaels-diensten 
aen haer vergunt volgens acte van tractement, hebbende voornamelijck J: Achenlek veele af-
fronten door de papisten uijtgestaen blijckende breeder uijt de missive aen IJ hooehgeborene 
mevrouwe hier annex No. 2. 
18. Den suppliant Francis van der Hulpe klaeght oock over den officier Coenraats, omdat 
hij als gerechtsbode van hem niet word geemploijeert. 

Alle welcke saecken de supplianten volgens conscientien genootsaeckt hebben haeren toevlught 
te neemen tot (doorgestreept: U hoogmogende Heeren, ootmoedighlijck) U Hooghgeboren 
Mevrouwe, ootmoedighlijck biddende dat daer in gelieve te voorsien, 't welck doende etc. etc. 

[Ondertekend:] 
Joannes De Wijdt predikant tot Oirschot en Best; W.H. Kuenen ouder[ling]; Francois van 
der Hulpen ouderling; R. v. Rhenen schoolmeester; Johan Agcnlek schoolmeester. 

[In de marge op de eerste bladzijde staat het antwoord van de vrouwe van Oirschot, Clementi-
na Geertruid van Els tot Boedelham opgetekend:] 

In het versoek bij desen gedaan, kan voor als nogh, niet worden getreden, soo lange als het 
proces hangende voor den Ed. Mo. Rade van Brabant, tussen de vrouwe van Oorschot, en 
Coenraets in desen gemelt, niet en is getermineert, om geen proces van attentaat meer te heb-
ben: actum H aanwijek den 11 Juny 1711, C.G. van Els / Sweerts de Landas' 

111. KEMPISCHE CURIOSA 29 

MELAATSHEID IN OIRSCHOT 

door J. Lijten 

Als algemeen bekend wordt aangenomen, dat er gedurende heel de middel-
eeuwen en tot in de zeventiende/achttiende eeuw in de Nederlanden melaats-
heid voorkwam, vermoedelijk in de steden meer dan op het platteland. Immers 
in de steden was door het dichter op elkaar wonen het besmettingsgevaar 
groter en tegelijk waren daardoor onder het gewone volk de hygiënische 
omstandigheden dikwijls ongunstiger dan op het platteland. 
De methode van bestrijding van deze besmettelijke en toen ongeneselijke 
ziekte was nog dezelfde als die ons bekend is uit de evangeliën. De melaatsen 
moesten vanwege het besmettingsgevaar buiten de stad of de dorpskom wonen 
in speciaal voor hen bestemde huisjes, waarover in de steden soms een aparte 
bestuurder was aangesteld. 
Zo had 's-Hertogenbosch reeds in de dertiende eeuw een leprozenhuis buiten 
de stadsmuur onder Ilintham. Een rector had het bestuur daarover en legde 
over zijn beheer jaarlijks rekening en verantwoording af aan het stadsbestuur» 
Het zal niet zonder reden geweest zijn, dat men deze verblijfplaatsen voor 
melaatsen in de regel vond aan de oostkant van stad of dorpskom, zodat door 
de overheersende westelijke windrichting geen besmettingsgevaar voor het 
centrum aanwezig was. 
Zoals Den Bosch zijn 'lazarye' had ten oosten van de stad onder Hintham, had 
Oirschot ze ten oosten van de dorpskom onder Straten, waar het nog steeds 
bestaande toponiem (nu straatnaam) 'Lazarusbocht' ons aan herinnert.

2)  De 
Lazarusbocht was oorspronkelijk een met houtwas omplante akker dichtbij de 
'lazarye' gelegen. Dit toponiem is onze enige aanwijzing, waar de Oirschotse 
melaatsenhuisjes gestaan moeten hebben. 
De archieven geven nauwelijks informatie over concrete gevallen van melaats- 
heid. Een voorbeeld uit het Oirschotse archief geeft ons toch enig inzicht in de 
schrijnende gevolgen voor iemand, die door deze ziekte werd aangetast, en 
voor zijn gezin. Het wordt in de akte allemaal zo koel geformuleerd, maar het 
moet een enorm leed zijn geweest, dat een vader, door deze ziekte getroffen, 
niet meer voor zijn gezin kon zorgen en er zelfs van gescheiden moest wonen. 
Uit de akte blijkt, dat een melaatse niet 'onder de mensen' mocht komen en dat 
de ziekte in de volksmond als 'lasaris' werd aangeduid. 
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1548.08.16 Oirschot 

Benoeming van een momber voor de kinderen van een melaatse. 

Oirschots schepenprotocol van 1548, fol. 

Aen die gebannen vierschaere is gecompareert Deliana wittige huysvrauwe 
Joirdaens Jacop Wauterssoen, lasaris, met honder beyder wittige onmondige 
kynderen, begerende aen den stadthelder des scouthets van Kempelant ons 
scepenen gemaent te hebben, nademael Joirdaen huer man, lasaris, onder dat 
gemeyn volck nyet comen en mach, hoe zy met recht zoude moegen comen tot 
eenen mombaer van hueren voirscreven onmondigen kynderen, waertoe zy 
hedde doen gedaigen Gregorissen Wauterssoen van Kuyck. 
Nae manisse des voirscreven stadthelders hebben wy scepenen vonnislycken 
geweesen voir recht, dat die stadthelder van der heeren weegen des voirscre-
ven lasaris kynderen soude stellen ende geven eenen mombaer, omme die 
voirscreven kynderen ende honne gueden te helpen vermombaeren, regeren 
ende defenderen opter kynder last ende cost ende op goede rekeninge hou tot 
honnen recht, beheltelycken eenen yegelycken zyns goets 
rechts. 
Navolgende den vonnisse heeft die stadthelder van der heeren weegen den 
voirscreven Gregorissen gestelt ende geset tot eenen mombaer van den 
kynderen voirgenoempt ende hem bevolen die voirscreven kynder ende honne 
gueden te helpen vermombaeren ende ten meesten oirbaer te regeren opter 
kynder last ende cost ende op goede rekeninge. 
Actum XVI augusti. 
Testes: omnes scabini in judicio. 

NOTEN 
1) B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629, Brabantse 
rechtshistorische reeks nr. 1, Assen/Maastricht 1986, blz. 157. 
2. Dit toponiem komt o.a. voor in het schepenprotocol van 1628, fol. 54.  
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Rectificatie 

Drie zusjes Van de Sande 

In het artikel "De drie zusjes Van de Sande", samengesteld door G. van de 
Sande en gepubliceerd in Campinia 24C jrg., nr.94, juli 1994, blz. 143-148 zijn 
jammergenoeg enkele storende fouten geslopen. Van de heer Van de Sande 
ontvingen wij de volgende correcties: 

Tak A, nr. 1.3 
Elizabeth Hurcx (* Sint Oedenrode, 8-3-1854) is een dochter van Johan 
Hurcx en Johanna van de Laar 

Tak A, nr. 1.3.5.2 
Antonius Odulphus Schepens is gehuwd met Cornelia  van de Sande (* 
Best 25-10-1924) 

Tak A, nr. 1.3.5.6 
Antonia van Melsfoort moet zijn van Mensfoort 

Tak C, nr. 1.3.5 
Franciscus van de Ven moet zijn Cornelis  van de Ven 

Tak C, nr. 1.3.11 
Anna Schepens is slechts ééntnaal  gehuwd, nl. 24-4-1951 met Adrianus 
van Brunschot  

Namens de auteur, bieden wij de lezers van Campinia, in het bijzonder de 
leden van de familie Schepens - van de Sande, onze verontschuldigingen aan 
voor de gemaakte fouten. 

De redactie 
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door J. Suijkerbuijk 

Op 17 augustus jl. was het precies 175 jaar geleden dat koning Willem I het 
besluit ondertekende, waarbij Best werd afgescheiden van de gemeente 
Oirschot en een zelfstandige gemeente werd. Aan de hand van archiefbronnen 
zullen we reconstrueren hoe deze afscheiding tot stand is gekomen. 

Conflicten 

Best wordt algemeen erkend als de geboorteplaats van Odulphus, die volgens 
de overlevering één van de grote geloofsverkondigers is geworden, vooral in 
Friesland. Aan deze werkzaamheden dankt hij ook zijn latere heiligverklaring. 
Ter ere van de heilige werd in zijn geboorteplaats Best een kapel gebouwd. De 
bouwdatum is niet bekend, maar in de 14' eeuw was de kapel in ieder geval 
aanwezig. Deze in oorsprong houten kapel werd in 1437 vervangen door een 
stenen gebouw`. Daarmee was Best nog geen zelfstandige parochie en dat was 
waar de Bestenaren naar streefden. 
Na de nodige verwikkelingen en strijd met het Oirschotse kapittel, werd dit 
doel uiteindelijk in 1553 bereikt. 
Het streven naar een eigen parochie is een voorbeeld uit de geschiedenis 
waarin de Bestenaren collectief optraden tegen Oirschot. 

Een ander voorbeeld is de zgn. kwestie om het Besterbroek. De Bestenaren, 
waarmee de bewoners van de herdgangen Aarle, Naastenbest en Verrenbest 
(eerder Gunterslaar genoemd) worden bedoeld, kwamen in opstand tegen het 
voornemen van Oirschot om percelen uit de gemeynt genaamd het Besterbroek 
te verkopen aan partikulieren. De Bestenaren droegen oude 'koopaktes' aan, als 
eigendomsbewijzen voor die gronden, daarmee aangevende dat Oirschot niet 
het recht had om percelen hieruit te verkopen. In 1666 kwam er zelfs geweld 
aan te pas toen de Bestenaren trachtten de verkoping te verhinderen'. 

In deze periode hebben de inwoners van de drie herdgangen samen met de 
inwoners van Straten al een voorzichtige poging ondernomen, om zich van 
Oirschot af te scheiden. De Staten Generaal en Raad van State stelden zelfs 
een onderzoek in naar de geschillen, die er tussen Oirschot en Best bestonden. 
De Raad van State besliste in 1662, dat beide dorpen de geschillen opzij 
moesten leggen en dat van een afscheiding geen sprake kon zijn'. 

Uit deze gebeurtenissen blijkt dat er van oudsher al duidelijk sprake is van een 
hechte band tussen de bewoners van Aarle, Naastenbest en Verrenbest. 

In de 18' eeuw zijn er vooral kleinere voorvallen, waarbij de Bestenaren zich 
recalcitrant opstelden tegenover het dorpsbestuur, bijvoorbeeld bij de benoe-
ming van functionarissen of liever de weigering daarvan. 

Geruchten over afscheiding 

In november 1794 komen de Fransen in ons land en de gehele bestuurlijke 
organisatie van de dorpen en steden ondergaat een ware gedaanteverwisseling. 
Nieuwe wetten en reglementen voor bevolking en bestuurders volgen elkaar in 
snel tempo op. De inwoners van de herdgangen Aarle, Naastenbest en Verren-
best zien dan goede mogelijkheden om zich bestuurlijk van Oirschot af te 
scheiden. 
Begin 1795, enkele maanden na de Franse inval, doet in Oirschot het gerucht 
de ronde dat in Best plannen worden beraamd, om als zelfstandige municipali-
teit, zoals een gemeente dan wordt genoemd, dus een plaats met een eigen 
bestuur en afgescheiden van Oirschot verder te gaan. 

Secretaris Schouw, die dit in de municipaliteitsvergadering ter sprake brengt, 
vraagt naar de mening van de leden. Die komt vrij vertaald op hetvolgende 
neer: 'Hoewel in deze nieuwe tijd het recht om voor je mening uit te komen 
wordt erkend, zelfs het recht dat leden van de municipaliteit hebben om uit het 
bestuur te stappen, wordt een dergelijke stap toch ten stelligste ontraden, om 
de welvaart in de gemeente te behouden. Een afscheiding zou beide dorpen 
ruineren. Sinds jaar en dag zijn er geen klachten en ruzies meer geweest die 
een dergelijke stap zouden rechtvaardigen'. 
Het antwoord is samengevat dan ook dat het algemeen belang niet is gediend 
met een afscheiding. De vergadering besluit alvast op voorhand maar een brief 
naar het departementaal bestuur in Den Bosch sturen, waarbij om bescherming 
tegen deze eventuele plannen wordt verzochte. 

De Bestse afgevaardigden zijn uiteraard voor afscheiding, maar geven geen 
redenen aan. Twee van hen zijn niet op de vergadering aanwezig en één van 
degenen die wel aanwezig is, houdt zich op de vlakte en spreekt zich er niet 
over uit. 
Om vrijelijk te kunnen spreken worden de Bestse afgevaardigden, tijdens de 
behandeling van deze zaak, verzocht de vergadering te verlaten. Zij worden 
duidelijk als de tegenpartij beschouwd. Bij de behandeling van het volgende 
agendapunt, mogen ze weer binnen komen. Zo krijg je de eigenaardige situatie 
dat de municipaliteit een standpunt formuleert en als zodanig ook naar het 
departementaal bestuur zal sturen, terwijl enkele leden van diezelfde munici-
paliteit daar geen bijdrage aan mogen leveren. Er wordt ook geen enkel 
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voorbehoud gemaakt of aangegeven dat er tegenstemmers zijn. Het standpunt 
van de municipaliteit wordt vastgesteld zonder de uit Best afkomstige leden. 

Verzoek tot afscheiding 

Het blijken niet zomaar geruchten zijn. In het voorjaar van 1796 gaan er een 
tweetal verzoekschriften om afgescheiden te worden van Oirschot uit naar het 
gewestelijk bestuur van Bataafs Brabant. De verzoekschriften worden onder-
tekend door de Bestse leden van het gemeentebestuur en 79 niet nader met 
name genoemde inwoners6. 

Zeer uitvoerig wordt aangegeven waarom men tot dit verzoek is gekomen. 
De Bestenaren zijn van mening dat er niet van een gemeenschappelijk bestuur 
gesproken kan worden, maar meer van een Oirschots bestuur, waarin de 
Bestse aangelegenheden van ondergeschikt belang beschouwd worden. De Oir-
schotse afgevaardigden spelen altijd maar de baas, ook als het om zaken gaat 
betreffende Best. Men vindt bovendien dat de uitgestrektheid van de drie 
herdgangen en de afgelegen ligging ten opzichte van het dorp Oirschot een 
dergelijk verzoek rechtvaardigt. Tenslotte zijn in de nieuwe orde plaatsen met 
meer dan 300 inwoners gerechtigd om een eigen bestuursorgaan te hebben en 
Best heeft maar liefst ruim 1700 inwoners. Best stelt zelfs voor om, in af-
wachting van een definitieve en een naar hun stellige overtuiging positieve be-
slissing alvast maar een voorlopig bestuur voor Best te benoemen. 

Reactie van Oirschot 

Het verzoekschrift van de Bestenaren, wordt door het gewestelijk bestuur naar 
Oirschot gezonden met het verzoek hierop te reageren. De Oirschotse reactie 
laat niet lang op zich wachten. Minstens zo uitvoerig als het Bestse verzoek-
schrift, worden alle door Best aangevoerde argumenten door de Oirschotse 
magistraat punt voor punt weerlegd'. 

In hun reactie maakt Oirschot een vergelijking met de bouw van een huis, 
waarvan de fundamenten zo zwak zijn, dat het huis bij aanraking meteen 
instort. Met de redenen, waarop het Bestse verzoek om zich van Oirschot af te 
scheiden is gebaseerd, gebeurt hetzelfde. Deze zijn zo zwak, dat ze eenvoudig 
te weerleggen zijn. Immers, net als de Beste herdgangen, liggen ook andere 
herdgangen ver van het centrum af en alle bewoners van de buitengebieden 
moeten een behoorlijke afstand afleggen om in het dorp te komen. Benadrukt 
wordt dat alle vertegenwoordigers van de herdgangen staan voor het belang 
van heel de Oirschotse gemeenschap, incl. Aai-le, Naastenbest en Verrenbest. 

Aanhef van de brief van de Oirschotse municipaliteit, waarin gereageerd wordt op het 
Bestse verzoek om afscheiding. 
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Omstandig wordt uit de doeken gedaan dat de leden van de municipaliteit er 
niet zitten voor zichzelf, niet voor hun herdgang, maar voor de municipaliteit 
als geheel. Het Beste idee om alvast maar een voorlopig bestuur te benoemen, 
wordt afgedaan met 'gekke taal'. Opgemerkt wordt dat in het verzoekschrift 
herhaalde malen de termen Vrijheid en Gelijkheid worden gebezigd, maar dat 
de term Broederschap angstvallig wordt vermeden. 
De leden van de magistraat doen bovendien hun beklag, om het feit dat ze aan 
deze materie tijd en energie moeten besteden, of liever verspillen. 

Hoewel de benaming 'Best' voor de drie herdgangen al enigszins was ingebur-
gerd, bijvoorbeeld in allerlei correspondentie en in oudere resoluties, spreken 
de Oirschotse magistraten enigszins denigrerend over 'Het zig noemende Best'. 
En ook in dit antwoord wordt er gereageerd alsof er geen Bestse afgevaar-
digden zijn, evenals in de eerdere brief, geschreven toen men van de plannen 
alleen nog maar bij geruchte had vernomen. 

Het tegenspel van Oirschot berust vooral op economische motieven. De 
vruchtbare gronden in het Besterbroek en ook de belangrijke verkeersweg van 
Den Bosch via Best, Eindhoven, Hasselt op Luik brachten uiteraard geld in het 
laadje van de Oirschotse gemeenschapskas. In de strijd om de route van de 
straatweg Den Bosch-Luik had Oirschot overigens al het onderspit moeten 
delven, want Oirschot wilde dat deze weg via de kom van het dorp zou komen 
te lopen. Omdat de route via Best veel korter was en dus goedkoper, ging dat 
niet door. Voor het dorp Oirschot ging hierdoor een mooie positie als tussen-
stop voor handelaren en andere reizigers verloren. 

De reactie van de municipaliteit wordt naar Den Bosch opgestuurd. De 
geschiedenis heeft ons inmiddels geleerd, dat het gewest op dat ogenblik de 
zijde van Oirschot heeft gekozen. 

Nieuwe poging 

Maar de Bestenaren blijken stugge volhouders. In de periode 1810-1813 
behoorde ons land tot Frankrijk. Napoleon, ontevreden over het bestuur van 
ons land door zijn broer Lodewijk Napoleon, had ons land ingelijfd. Omdat er 
nu weer een nieuwe situatie was ontstaan, proberen de Bestenaren nog maar 
eens om zich los te weken van Oirschot. In oktober 1812 dienen de inwoners 
van de drie herdgangen een rekest in bij het bestuur van het Arrondissement 
van de Monden van de Rijn8. De argumenten verschillen nauwelijks van die 
van 1796 en ook de tegenargumenten van Oirschot komen weer op hetzelfde 
te neer. Aangevuld met het feit dat in de laatste jaren veel geld uitgegeven is 
voor verbeteringen van allerlei aard in de drie Beste herdgangen. Het Oirschot- 
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se bestuur vindt het onredelijk dat deze gemaakte kosten, die door de hele 
gemeenschap zijn betaald, alleen ten nutte van de Bestenaren komen. Ook 
wordt aangevoerd dat de vruchtbaarste gronden door de Bestenaren worden 
geclaimed, als behorende tot hun grondgebied, terwijl dat toch veelal gemeen-
tegronden zijn, ten dienste van de hele gemeenschap. Het is dus onverteerbaar 
voor de overige bewoners van de gemeente dat deze allemaal tot Best gaan 
behoren. 
Er van uitgaande dat de Bestse verzoekschriften altijd nog zijn afgewezen, 
verwacht Oirschot dat dit ook dit keer weer wel het geval zal zijn. 

In de marge van de resolutie, waarin het verzoekschrift wordt besproken, doet 
Oirschot zelfs een voorstel aan het gewestelijk bestuur. De raad is genegen om 
een adjunct-maire voor de Bestse herdgangen voor te dragen en bovendien 
stellen zij voor om Best een eigen burgerlijke stand bij te laten houden. De 
raad is hiertoe genegen, omdat Best dan de eis om volledig afgescheiden te 
worden van Oirschot zou kunnen laten vallen. Door de opnieuw veranderde 
politieke constellatie in het land (in 1813 ontstaat het koninkrijk der Nederlan-
den) is hier verder niets van gekomen. 

Eindelijk afgescheiden 

In 1816 wordt een Koninklijk Besluit afgekondigd, waarin wordt vastgelegd, 
waar gemeenten, die na de Franse periode zelfstandig zijn geworden aan 
moeten voldoen9. Het betrof regelingen met betrekking tot de inrichting valt 
het bestuur, van de financiën e.d. Deze voorschriften golden tevens voor die 
plaatsen, die in de toekomst eventueel zelfstandig zouden worden. En juist 
deze laatste bepaling was koren op de molen van de Bestenaren. 
Op 18 augustus 1818 wordt bij de gouverneur van de provincie een verzoek-
schrift ingediend door de Bestenaren om afgescheiden te worden van Oir-
schot'''. Het ziet er naar uit dat het opnieuw vergeefs is, want op 8 mei 1819 
wordt het verzoek bij Koninklijk Besluit vooralsnog afgewezen". 

De Bestenaren hebben echter een belangrijke medestander gekregen, nl. het 
college van Provinciale Staten. Het zo juist genoemde KB bepaalde dat dit 
college zich nog eens goed over het verzoek van de Bestenaren moest buigen, 
alvorens er definitief een besluit zal worden genomen. Het college van Provin-
ciale Staten blijkt dan voorstander te zijn van een verzelfstandiging van Best. 
Belangrijkste overweging is de ligging aan de handelsroute Den Bosch-Luik. 
Het vele handelsverkeer dat deze weg passeert en ook de passage van militaire 
troepen, vereisen vaak de aanwezigheid van plaatselijke autoriteiten. Deze zijn 
nu op 'één uur gaans' van Best en dat vindt men toch een bezwaar, vooral als 
er snel beslissingen genomen moeten worden. Ilierbij wordt vooral gedacht 



204 

aan eventueel voorkomende ordeverstoringen, waarop niet adequaat gereageerd 
kan worden. Het feit dat Best sinds tijden al een eigen parochie is, is voor het 
college ook een punt van overweging". 

Op 16 juli 1819 besluiten Provinciale Staten dan ook om bij de minister het 
voorstel in te dienen om Best en Oirschot van elkaar te scheiden en van Best 
een zelfstandige gemeente te maken. 

De minister van Binnenlandse Zaken gaat nu ook overstag en zo wordt op 17 
aug. 1819 het Koninklijk Besluit door koning Willem 1 getekend, waarop 
Oirschot en Best worden gescheiden en eindelijk hebben de Bestenaren hun 
doel bereikt". 

De letterlijke tekst van het KB luidt als volgt: 

Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van 
Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. 

Gezien de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van den 8 augustus 11. B 236, n. 2, daarbij, ten gevolge van de laatste 
paragraph van ons besluit van den 8 mei 11. La. V2 het gevoelen van de 
vergadering der Provinciale Staten van Noord Braband mededeelende op 
de, aan dezelve gedane, vrage of en in hoeverre, en voor de afscheiding 
van de dorpen Best  en Oirschot  al of niet termen bestaan, alsmede eenige 
verdere voorstellen van de gemelde vergadering te dezer gelegenheid aan 
ons kenbaar makende omtrent het alsnog afscheiden en vereenigen 
respectivelijk van eenige andere, daarbij vermelde gemeenten in genoem-
de provincie. 
Herzien ons opgemeld Besluit van den 8 mei 11. La V 2. 

Den Raad van State gehoord, hebben goedgevonden en verstaan ten 
gevolge der reserve omtrent de Dorpen Best  en Oirschot,  bij het genoem-
de besluit voorkomende en voorts bij nadere wijziging, in eenige andere 
opzigten vande verdeeling bij dat besluit gearresteerd, te bepalen, gelijk 
geschiedt bij deze: 

P Dat de dorpen Best  en Oirschot  van elkander worden afgescheiden 
en ieder derzelven tot eene afzonderlijke Gemeente verklaard. 

2' Enz. 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoe-
ring van het tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, tot informatie.  
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Laken, den 17 augustus 1819 
(get.) Willem 

Vanwege den Koning 
(get.) J.G. de Meij van Streefkerk 

Administratief werden de plaatsen pas met ingalig van 1 januari 1821 losge-
maakt. Op die datum werd namelijk het ook in 1819 reeds aangekondigde 
Reglement van bestuur voor het platteland in de provincie Noord Brabant' van 
kracht en het was praktischer om het nieuwe gemeentebestuur pas op die 
datum in te laten gaan, dan kon gelijk ingespeeld worden op de nieuwe 
regelingen, die voor de inrichting van een plattelandsgemeente zouden gaan 
gelden. 
Bij de benoeming van de eerste Bestse raadsleden door Provinciale Staten is 
rekening gehouden met een lijst waarop de 'notabelste en geschikste ingezete-
nen' van Best op voorkwamen". In de eerste gemeenteraad, bestaande uit 9 
personen, inclusief de schout, komen we al bekende Bestse namen tegen zoals 
Van de Hurk, Van de Sande en Van de Meulegraaf". 

Grenzen en eigendommen 

Met de afkondiging van het KB zijn evenwel alle problemen nog bij lange na 
niet de wereld uit. Nog vele jaren is er de nodige commotie over de vaststel-
ling van de gemeentegrenzen en de verdeling van de eigendommen (en ook de 
schulden) over de beide gemeenten'. 
Afgevaardigden uit beide gemeenten en uit Gedeputeerde Staten vormen 
gezamelijk een commissie, die ter plaatse de grensscheiding moet vaststellen. 
Beginnende bij het grenspunt Liempde bij de huidige Monnikenweg, loopt 
men via de Broekstraat, Lieringsdijk door de weilanden naar de plaats waar nu 
het bedrijf van molenaar van Kessel is gevestigd. Omdat men het op die plaats 
niet helemaal eens kan worden, wordt daar de loop van de gemeentegrens door 
het lot bepaald, wat een verspringing in de grens ten gevolge heeft. Van daar 
af gaat de grens in zuid-oostelijke richting, tot aan de gemeentegrens van 
Woensel. 

De verdeling van eigendommen en dan met name de gebouwen, zoals raad-
huis, scholen, het brandspuithuis en waterputten is vrij snel geregeld. Na 
taxatie kan men het snel eens worden over de verdeling. Twistpunt is opnieuw 
de waardebepaling van de gemeentegronden, gelegen in het Besterbroek. Na 
veel touwtrekken wordt deze kwestie pas in 1846 tot een einde gebracht. De 
gemeente Best dient f 8000,-- te betalen aan Oirschot. 
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Best anno 1865. (Uit: J. Kuijper, Geineente-atlas van Nederland.) 

De verdeling van het gasthuis en de fundaties blijkt een nog groter probleem, 
een kwestie die pas in 1871 wordt opgelost. 

Terug naar Oirschot ? 

Op het moment dat de gemeente Best haar zaakjes zo'n beetje op orde denkt te 
hebben, afgezien van de nog lopende kwesties met Oirschot, en korte tijd na 
de ingebruikname in 1828 van een eigen raadhuis, doet in Best het gerucht de 
ronde dat de gemeente Oirschot pogingen in het werk zou stellen om de af-
scheiding ongedaan te maken en beide gemeenten weer samen wil voegen. 
Wat was er aan de hand. Op 18 november 1828 stuurt de minister van 
Binnenlandse Zaken een circulaire naar de provinciebesturen, met de medede-
ling dat het uit bezuinigingsoverwegingen nuttig zou zijn om kleine gemeen-
ten, bedoeld wordt gemeenten met minder dan 400 inwoners, samen te voegen. 
De provincie stuurt deze circulaire door naar alle Brabantse gemeenten met het 
verzoek hier op te reageren en eventueel voorstellen in deze richting te doen". 

Het gemeentebestuur van Best laat al heel snel weten geen enkele aanleiding 
te zien om ook maar te overwegen aan de huidige situatie enige verandering te 
brengen'8. 
In Oirschot wordt daar anders over gedacht. Omdat de circulaire van het 
ministerie ook samenvoeging van gemeenten met meer dan 400 inwoners tot 
de mogelijkheden laat behoren, mits dit dienstig is, komt dit punt op de 
agenda van de raadsvergadering van 28 januari 1829. De gemeenteraad 
bespreekt uitvoerig wat de eventuele voordelen van een hernieuwde samen-
voeging met Best zouden zijn. In de eerste plaats het financiele aspect: een 
hereniging zou op jaarbasis al snel een besparing opleveren van f 600,-- tot f 
800,-- aan administratieve kosten. Ook het alsmaar voortdurende probleem 
over de verdeling van eigendommen, iets waar beide gemeenten het 'niet 
lichtelijk eens zullen worden' zou dan meteen zijn opgelost19. 
Nog op dezelfde dag dat de gemeenteraadsvergadering heeft plaatsgevonden, 
nl. 28 januari 1829, gaat er een brief uit naar de districtscomissaris waarin 
wordt meegedeeld dat Oirschot van plan is om aan de provincie voor te stellen 
de gemeenten Best en Oirschot samen te voegen. Het gerucht blijkt dus maar 
al te waar te zijn20 . 

Hoewel het in Best nog steeds niet officieel bekend is, en men er slechts 
zijdelings van de Oirschotse plannen heeft gehoord, bijt de gemeenteraad zeer 
fel van zich af: 'De gedachte om weer met Oirschot herenigd te worden, nadat 
ze door alle tijden heen stiefmoederlijk zijn behandeld, bevangt de vreedzame 
inwoners van Best met angst en schrik' en 'de vernederingen, die ze al die tijd 
hebben doorstaan liggen hen nog vers in het geheugen'. Er wordt nog aan 
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toegevoegd, dat er 'tussen de bewoners van beide gemeenten zo weinig 
harmonie bestaat, dat het onmogelijk is dat er iets anders dan kwaad uit een 
dergelijke vereniging voortspruit'. Aldus de Bestse gemeenteraad in haar 
reactie aan Gedeputeerde Staten, twee maanden na de bewuste vergadering in 
Oirschot21. 

In juli 1829 worden alle reacties van de Brabantse gemeenten besproken in de 
vergadering van Provinciale Staten. Alle gemeenten, behalve Oirschot, wensen 
vast te houden aan de huidige gemeentelijke indeling in de provincie22. 
Besloten wordt dan ook geen wijzigingen aan te brengen en daarmee wordt 
tevens het Oirschotse voorstel afgewezen, ongetwijfeld tot grote opluchting 
van Best. 

NOTEN 
1. De contouren van deze kerk zijn enkele jaren geleden in het huidige kerkplein zichtbaar 

gemaakt. 
2. Voor de oprichting van de parochie Best, zie o.a. J.P.J. Lijten, Een parochie in wor-

ding, Best 1437-1553 in De Comme geopend (geschiedkundige opstellen uit de Kempen), 
Eindhoven, 1983. 

3. zie H.M.B. Jacobs, Het tumult te Best, 18 oktober 1666, in Campinia, 6e jrg., nr.21, 
april 1976, blz. 7-10. 
Voor de uitgifte van de gemeijnten zie J.P.J. Lijten, Oirschot kocht zijn grenzen, in 
Campinia, 20e jrg., nr.76, januari 1990, blz. 4-35. 

4. Archief raad van State, inv.nr . 2162. Zie ook Groot Placaatboek, kolom 2823, Den Haag, 1664. 
5. Oud-archief Oirschot, resolutieboek, fol. 105-111, 21-1-1795. 
6. Oud-archief Oirschot, 'prothocol van rekesten etc.', voorl. inv.nr. 7365, fol. 53-59. 
7. idem, fol. 59v-66v. 
8. Notulenregister gemeente Oirschot, 1809-1820, fol. 99-100. Op verzoek van de sous-prefect 

van het Arrondissement Eindhoven, wordt het Bestse verzoek om afscheiding in de 
vergadering van 17 nov. 1812 besproken. 

9. Gem. Archief Oirschot, inv.nr. 157, KB 24 mei 1816. 
10. Moeder Oirschot en dochter Best in het voorspel der historie, in Campinia, le jrg., nr.2, 

juli 1971, blz. 91 e.v. 
11. Gem. Archief Oirschot, 1821-1932, inv.nr. 157. 
12. Archief Provinciale Staten, inv.nr. 11.868, Besluit 16-7-1819. 
13. Gem. Archief Oirschot, 1821-1932, inv.nr. 157. 
14. Provinciaal Blad 1820, besluit nr. 50, 5 juni 1820. 
15. zie C. van de Biggelaar, Overzicht en samenstelling gemeenteraad Best in de periode 

1821-1986, uitgave gemeente Best (1986) en J. Suijkerbuijk, De gemeente Best in de 
eerste jaren van haar bestaan in Campinia, 16e jrg., nr. 60, jan. 1986, blz. 32-39. 

16. H. Mijland, De afscheiding van Best en de verdeling van de gasthuizen en fundaties in 
Campinia, 15e jrg., nr. 58, juli 1985, blz. 141-144. 

17. Provinciaal Blad, 1828, besluit nr. 205, 19-12-1828. 
18. Gemeente Archief Best, 1821-1946, inv.nr. 1, raadsvergadering 17-1-1829. 
19. Gemeente Archief Oirschot, 1821-1932, inv.nr. 2, raadsvergadering 28-1-1829. 
20. Gemeente Archief Oirschot, inv.nr. 29, brief 28-1-1829. 
21. Gemeente Archief Best, 1821-1946, inv.nr. 1, raadsvergadering 10-3-1829. 
22. Archief Provinciale Staten, inv.nr. 11.878, besluit 15-7-1829. 
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