
CAMPINIA 

driemaandelijkse uitgave van het 

Streekarchief 

Regio Eindhoven 

27e jaargang, nr. 106 

juli 1997 



Redaktie-adres: Streekarchief Regio Eindhoven 
Rayondepot Oirschot 
Postbus 144, 5688 ZJ Oirschot 

Redaktie en H. Mijland en J. Suijkerbuijk 
informatie: telefoon 0499 - 575245 

I.  

INHOUD 

De Oirschotse jaarkeuren 
door J. Lijten 

100 

Abonnementen, losse nummers: 

In 1997 bedraagt de abonnementsprijs f 25,-- per jaar, inclusief verzendkosten 
en administratie. 

II.  Bestse jeugd rookte een stickie teveel 
door C. v.d. Biggelaar 

125 

Deze kosten zijn te voldoen, ná ontvangst van de acceptgiro, op postbank-
nummer 47.16.46 ten name van Streekarchief Regio Eindhoven te Eindhoven, 
onder vermelding van "Campinia". 111. Barbara en Elisabeth van Ammelroy en hun echtgenoot 128 

De prijs van losse nummers van de lopende jaargang bedraagt f 6,25. 
Hendrick Adriaen Niclaessen 
door F. van Gemert 

Ook nummers van voorgaande jaargangen zijn bij de redaktie te bestellen tegen 
een daarvoor geldende vergoeding. 
Indien opzegging van het abonnement niet schriftelijk is medegedeeld véér Cursus Oud-Schrift 131 
1 december van de lopende jaargang, wordt het abonnement automatisch ver-
lengd. 

IV. Kempische curiosa 38 132 
Copyright: Streekarchief Regio Eindhoven 

Overname van artikelen of gedeelten daaruit dient U 
schriftelijk aan te vragen bij de redaktie. 

Een curieuze testamentaire bepaling in 1394 
door J. Lijten 

Lay-out en drukwerk: 
Maras Drukkerij, Oostelbeers. 

V. Bestuurlijke functies van leden uit het geslacht Biesen 
in de 17e en 18e eeuw in Veldhoven c.a. 
door Norb.J.M. Biezen 

134 

ISSN 0166-6959 
Omslag: 

	

	gedeelte uit de kaart Ducatus Brabantiae 
van Jacob van Deventer, uit 1558. 



101 

I. DE OIRSCHOTSE JAARKEUREN 

door J. Lijten 

In de eerste drie jaargangen van Campinia werd door archivaris W. Klaassen de 
integrale tekst gepubliceerd van het Oirschotse jaarkeurboek, lopend van 1619 tot 
1791.1) In de summiere inleiding is sprake van 'grondwetten'. Blijkens de context 
is deze term niet bedoeld in juridische zin maar als een aanduiding, dat de keuren, 
die elk jaar werden afgekondigd, voor het overgrote deel hetzelfde bleven. Een 
enkete keer werden er een of enkele bepalingen toegevoegd en een hoogst zeldza-
me keer, meestal wanneer een nieuwe redactie van het geheel werd opgesteld 'de 
novo hersien ende geredresseert daer dat van noode is', enkele in onbruik geraak-
te voorschriften weggelaten. 
Wanneer we de zaak juridisch bekijken, staan de jaarkeuren aan de andere kant 
van het juridisch systeem dan de grondwet. De grondwet is in het geheel van het 
juridisch systeem de absolute top, waaraan alle wetten en voorschriften zich moe-
ten aanpassen. De jaarkeuren zijn in het juridisch systeem het laagste echelon en 
mogen nooit in strijd zijn met hogere wetten. Zij zijn dus te vergelijken met de 
plaatselijke politieverordeningen, die ook geen rechtsgeldigheid hebben, als ze in 
strijd zijn met hogere wetten, zodat in onze maatschappij met haar vele, zeer gede-
tailleerde wetten en voorschriften de plaatselijke politieverordeningen nog wel 
eens rammelen, zoals overigens ook de hogere wetten en voorschriften onderling. 

Wanneer we spreken over het Oirschotse jaarkeurboek van 1619, ligt het voor de 
hand, dat wij denken aan een boek, waarin de jaarkeuren van dat jaar zijn afge-
schreven met de later toegevoegde bepalingen. Het oorspronkelijke boek is echter 
niet bewaard, maar we beschikken over drie afschriften, respectievelijk van de 
jaren 1662, 1687 en 1787.2) In de tijd sinds 1619 is het jaarkeurboek dus niet 'de 
novo hersien ende geredresseert' maar enkel materieel vernieuwd. 
Het jaarkeurboek, dat in 1619 werd `geredresseert', zal gedateerd zijn van 1527. 
Het is nu niet meer voorhanden maar blijkbaar nog wel in 1649. In dat jaar legde 
Oirschot als bewijs voor het van ouds bestaan van een Oirschotse weekmarkt een 
authentiek uittreksel over uit het jaarkeurboek van 1527.3) Maar ook voor 1527 
zijn er jaarkeuren geweest, zoals blijkt uit een optekening in het schepenprotocol 
van 1489.4) 
Het is dus niet ten onrechte, dat het jaarkeurboek in de inleiding opmerkt, dat de 
`keuren ende breucken over memorie van menschen by de drie stoelen (schepe-
nen, gezworenen en raadslieden), kerck- ende Heilich Geestmeesteren der selver 
vryheyt geraampt, geordonneert, gedecreteert ende achtervolght' zijn. 
Hoe de jaarkeuren gemaakt moesten worden en aan welke voorwaarden zij moes-
ten voldoen, kunnen we lezen in enige aantekeningen, die secretaris Aert Sgraets 
maakte in het register van Dooren - van Baar, waarin hij zich blijkbaar niet alleen 
baseert op de gewoonte van Oirschot maar ook op de juridische literatuur van zijn 
tijd.5) (Zie bijlage 1) Het is goed ons hier te realiseren, dat Aert Sgraets deze aan-
tekeningen maakte in of kort na de tijd, dat Oirschot in conflict gewikkeld was met 

Hendrik II van Merode over het eigen recht van Oirschot. Mogelijk is dit ook de 
aanleiding geweest voor deze optekening. 

Het maken der jaarkeuren 
1. In het eerste punt formuleert Aert Sgraets enige algemene richtlijnen, waaraan 

de jaarkeuren moeten voldoen, die voor het grootste deel ontleend zullen zijn 
aan de toenmalige juridische literatuur. 
De keuren moeten zijn: eerlijk, rechtvaardig, natuurlijk en zo dat ze in feite ook 
onderhouden kunnen worden. 
Zij moeten aangepast zijn aan het eigen gewoonterecht en nuttig voor de 
gemeenschap. 
Zij mogen in hun formulering niet dubbelzinnig zijn of moeilijk te verstaan 
maar zo, dat ook onontwikkelde mensen ze kunnen begrijpen. 
Zij mogen niet in strijd zijn met de wetten van het land. 
Zij moeten in Oirschot gemaakt worden door de regenten, dat is: de schepenen, 
gezworenen, raadslieden, kerkmeesters en Heilige Geestmeesters met uitdruk-
kelijke of stilzwijgende goedkeuring van de hele gemeenschap. 
Zij moeten publiek worden afgekondigd. 

2. De jaarkeuren gelden maar voor één jaar. 
3. Van de boeten, die in de jaarkeuren worden vastgesteld, komt een deel toe aan 

de heer. (In Oirschot te verdelen tussen de hertog en de plaatselijke heer behal-
ve van 1559 tot 1618, toen de plaatselijke heer ook de hertogelijke helft in pand 
had.) 

4. Jaarkeuren horen maar eens in het jaar gemaakt te worden en wel na het aan-
treden van de nieuwe schepenen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, die men bij 
het begin van het jaar niet kon voorzien, mogen in de loop van dat jaar specia-
le keuren gemaakt worden. 

5. Ook over het gebruik van de gemeynt kunnen keuren gemaakt worden. 
6. Om niet enkel voor één jaar maar blijvend geldig te zijn moeten de jaarkeuren 

door de landsheer geoctroyeerd worden. 

Ad 1. De algemene bepalingen zijn zeer logisch en verstandig. Dat de regenten 
van Oirschot het recht hadden om met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming 
van de gemeenschap maar zonder enige zeggenschap van de heer jaarkeuren vast 
te stellen, werd ook uitdrukkelijk erkend door Maria van Merode in haar verkla-
ring omtrent het Oirschotse gewoonterecht ten overstaan van Bossche schepenen, 
waar zij zegt, 'dat noyt gehoort ofte gesien en is geweest, dat in alsulcke raamin-
ge ofte ordonnantiën van den voorschreven keurboeck noch ook in andere saaken 
der voorschreven gemeynte van Oirschot aangaande de heer ofte synen officier 
eenig spreeken, toedoen ofte afdoen heeft gehadt.'6) Dus ook de schout had zich 
niet te bemoeien met het vaststellen der jaarkeuren. 
Ad 2. De jaarkeuren golden maar voor één jaar. Zij moesten dus elk jaar opnieuw 
worden vastgesteld, hetgeen vermoedelijk een formaliteit was, maar zij moesten 
ook elk jaar publiek worden afgekondigd, wat bij de uitgebreide Oirschotse jaar-
keuren een langdurige plechtigheid was. In het Oirschotse jaarkeurboek vinden we 
dan ook vele dergelijke afkondigingen aangetekend. Soms werd de afkondiging 
aangetekend in de acta scabinorum. Soms zal de aantekening ook achterwege 
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gebleven zijn. Alleen de afkondiging niet de aantekening daarvan was nodig voor 
de rechtsgeldigheid. 
Ad 3. Soms heeft de schout namens de heer wel gepoogd de vastgestelde boeten 
te verhogen, maar dit werd door de regenten resoluut afgewezen.7) 
Ad 4. In principe werden de jaarkeuren gemaakt op het jaargeding. Dit was niet 
enkel een onderdeel van de rechtspraak maar ook de grote jaarlijkse volksverga-
dering. Particulieren konden daar ook verzoeken om een speciale keur te maken 
b.v. tegen het onbevoegd passeren over hun gronden, zoals nu bij een kort 
geding.8) In de meeste plaatsen werd het jaargeding gehouden op drie dagen, die 
telkens twee weken na elkaar vielen. In Oirschot werd, zover we konden nagaan, 
het jaargeding gehouden op drie achtereenvolgende dagen: maandag, dinsdag en 
woensdag. Zoals in andere plaatsen verschenen er in de tijd, waarover wij gege-
vens hebben, alleen mensen op de derde dag. Het Oirschotse jaargeding viel ver-
moedelijk in de eerste volle week na `Dertiendach' d.i. Driekoningen (6 januari), 
maar in feite was het dikwijls later in januari. De afkondiging van de opnieuw 
vastgestelde jaarkeuren geschiedde enkele weken later. In Oirschot 'is van ouden 
tyden ende word het inhoud van denselven boeck alle jaar in't eerste van den 
meerte gepubliceert', verklaarde Maria van Merode,9) maar het varieerde nogal 
eens, vermoedelijk afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Wanneer in uitzonderlijke gevallen keuren werden gemaakt buiten het jaargeding, 
werd dit meestal in de beslissing gemotiveerd, zoals in het vervolg aan enige voor-
beelden te zien is. 
Ad 5. Blijkens de verklaring door Maria van Merode waren in de jaarkeuren ook 
bepalingen opgenomen 'van den aardt te gebruycken'.10) De Oirschotse gemeynt 
was in meerdere stukken door bepaalde onderdelen van het dorp 'gekocht' .11) 
Maar bij de bevestiging van de gemeynt door hertogin Johanna d.d. 1385.08.05 
had men blijkbaar voorgesteld om al deze stukken, om onderlinge moeilijkheden 
te voorkomen, onder het centrale dorpsbestuur te brengen, zodat de hertogin aan 
haar schout beveelt, dat hij `alsulke paelsteden, alsmen dairinne sal vynden ste-
kende, sonder yemans wederseggen desen brief gesien ende sonder enich vertrec-
ken (uitstel) uutwerpen doe'.12) Sinds die tijd zal de gemeynt als een geheel door 
het dorpsbestuur beheerd zijn, zonder dat daarover moeilijkheden geweest zijn 
behalve met Best.13) De regeling van zaken, de gemeynt betreffende, neemt in het 
bekende jaarkeurboek een grote plaats in. Van de 137 artikelen telden wij er 35, 
die betrekking hadden op de gemeynt, terwijl ook nog de additie van 1633 de 
gemeynt betreft. 
Ad 6. Tot 1718 zijn de Oirschotse jaarkeuren slechts één jaar geldig geweest en 
moesten zij dus elk jaar opnieuw worden afgekondigd. D.d. 1718.10.26 zijn de 
Oirschotse jaarkeuren door de Staten generaal geoctroyeerd,14) zodat ze niet elk 
jaar opnieuw afgekondigd moesten worden. Aantekeningen van latere afkondigin-
gen zullen mogelijk alleen betrekking hebben op nadien gemaakte keuren. 

Ook in de jaarkeuren zelf komt een bepaling voor aangaande het maken der keu-
ren. Artikel 106 bepaalt, dat er geen bestuursordonnanties afgekondigd kunnen 
worden in plaats van jaarkeuren, tenzij deze eerst door de vergaderde regenten zijn 
goedgekeurd. Dit artikel zal opgenomen zijn tegen de pretenties van Hendrik II 
van Merode, die zichzelf als absoluut vorst beschouwde. Dit zal ook de achter- 
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grond zijn van de twee volgende artikelen. Artikel 107 bepaalt, dat het gewoonte-
recht niet veranderd kan worden dan door beslissing van de regenten en artikel 108 
regelt, hoe de uitgaven in de diverse rekeningen verantwoord moeten worden, ter-
wijl bekend is, dat Hendrik II van Merode zich aanmatigde het gewoonterecht te 
veranderen en de rekeningen goed te keuren. 
In de jaarkeuren van 1619 blijken dus niet alleen plaatselijke politieverordeningen 
voor te komen maar soms ook politieke bestuurlijke beslissingen vooral in de later 
toegevoegde artikelen. 
Het laatste artikel (137) van deze keuren eist een algemeen respect voor de keuren 
als deel van het gezag der vrijheid. Op minachting van de keuren wordt dezelfde 
boete gesteld als op aantasting van de authoriteit van het dorpsbestuur: 60 gouden 
realen. Het is dus eigenlijk geen keur maar een bevestiging van de hoogheid der 
keuren door het hogere heerlijke gezag, hoewel daardoor geen octrooi aan de keu-
ren werd verleend. 

De jaarkeuren van 1489 (Bijlage II) 
Aanvankelijk dachten wij, dat 'de jaarkeuren van 1489' enkel de toevoegingen van 
dat jaar aan reeds bestaande jaarkeuren zouden zijn. Alles nader overwegende 
menen we nu rekening te moeten houden met de mogelijkheid, dat 'de jaarkeuren 
van 1489' de totale in 1489 - en mogelijk reeds eerder - afgekondigde jaarkeuren 
zijn. De zeven punten van 1489 zijn dan in de loop van de jaren uitgegroeid tot de 
137 die in 1619 werden afgekondigd. Sommige punten van 1489 zijn later uitge-
werkt en gepreciseerd in meerdere - soms vele - artikelen, die dikwijls niet syste-
matisch bij elkaar staan, waardoor het overzicht wel eens moeilijk wordt. 
Wij moeten er wel rekening mee houden, dat in 1489 reeds meerdere vaste, maar 
nog ongeschreven, regels bestonden voor meerdere zaken, zoals het gebruik van 
de gemeynt. Evenals bij de costuymen, die dikwijls al heel lang bestonden vóór 
zij werden opgetekend, zullen ook vele practische regels al lang bestaan hebben 
voordat zij - nadat er kwesties over ontstaan waren - in expliciete keuren werden 
vastgelegd. 
De genoemde keuren zijn niet nader gedateerd dan 1489. Zij zullen op het jaarge-
ding zijn vastgesteld en 'in den iersten van den meerste' afgekondigd. 
We zullen de inhoud in voor ieder verstaanbare taal weergeven en, waar nodig, van 
enig commentaar voorzien. 
1. Schrijft voor het geven van juiste natte en droge maten, speciaal voor tappers en 
brouwers. 
Op overtreding wordt een boete gesteld van 1 pond. Van de boeten - en dat geldt 
algemeen, hoewel het dikwijls niet apart vermeld wordt - kwam de helft ten goede 
aan de heer en de helft aan het dorp. De helft voor de heer moest weer gedeeld 
worden door de hertog en de plaatselijke heer. De verdeling is in de keuren van 
1619 uitgewerkt in artikel 3. Later zal blijken, dat het pond gelijk gesteld werd met 
7 stuivers. Zoals de boeten in 1489 gesteld waren op 1, 2 of 3 pond, worden ze 
later gesteld op 7, 14 of 21 stuivers. 
In de keuren van 1619 is het voorschrift van de maten nader gespecificeerd in de 
artikelen 1 en 2. Daar blijkt ook, dat de boete verhoogd is. 
2. De prijs van een pint bier wordt vastgesteld op 1 oort (= een kwart stuiver); voor 
dubbel bier, dat door de keurmeesters is goed bevonden, mag 1 /2  stuiver gerekend 
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worden. Voor minder goed bier kunnen de keurmeesters de prijs lager vaststellen. 
In de keuren van 1619 was dit geregeld in artikel 59. 
3. Schrijft voor het gebruik van het juiste gewicht. Dit voorschrift werd in de keu-
ren van 1619 nader gespecificeerd in de artikelen 4, 65, 89, 90 en 111. Daar wordt 
ook uitdrukkelijk gezegd, dat men steeds geijkte gewichten moet gebruiken. 
4. Zoals in de artikelen 5 en 6 worden hier maatregelen getroffen ter voorkoming 
en bestrijding van brand. 
De bepaling van dit artikel is eenmalig. We vonden geen vergelijkbare bepaling in 
latere keuren. 
Elk van de acht herdgangen moest zorgen, dat er voor Pasen een ladder aanwezig 
was, die reikte tot de kerkgoot, om te kunnen gebruiken bij brand en gevaar voor 
brand bij de kerk, waarvan het koor en de transepten klaar waren en het oude schip 
was hersteld. 
Al vonden we dan geen latere bepaling, er zal wel gecontroleerd zijn, of de diver-
se ladders nog deugdelijk waren. 
5. De mensen, die (relatief) welgesteld waren in de dorpskom en in Straten, moes-
ten voor komende Pasen een haakleer hebben, dat is een ladder met ijzeren haken 
om ze in het strodak te kunnen vasthaken om bij brand van bovenaf te kunnen 
blussen of bij brand in de buurt het dak nat te kunnen gieten. De minder welge-
stelden moesten per twee of drie gezinnen, volgens opdracht van de gezworenen, 
zo'n ladder maken. 
Verder moest ieder bij brandgevaarlijk weer, als dat aangekondigd werd, een lad-
der en een kuip met water voor zijn huis hebben staan. 
Hieruit is te concluderen, dat in 1489 naast de kom ook Straten relatief dichtbe-
bouwd was. 
In de jaarkeuren van 1619 was deze bepaling genuanceerd in artikel 44, zodat bij 
brandgevaar ieder een kuip water en een ladder van 12 meter voor zijn huis moest 
hebben staan en moest beschikken over een ijzeren vuurhaak met een steel van 
41 /2  meter om het brandend stro van het dak te kunnen trekken. Daarbij werd 
gezegd, dat dit bijzonder gold voor Straten, Spoordonk en Kerkhof. Spoordonk zal 
in 1619 dus ook relatief dichtbebouwd zijn geweest. 
6. In het centrum en in Straten mag men alleen bakken en brouwen hij daglicht. 
Deze voorzorgsmaatregel komt in een andere vorm terug in artikel 11 van de keu-
ren van 1619, waar voorgeschreven wordt, dat schoorstenen minstens 11 /2  meter 
boven het dak moeten uitsteken. In 1489 zullen de schoorstenen over het algemeen 
nog van fitselstek (vlechtwerk bestreken met leem) geweest zijn en in 1619 van 
steen, hoewel de muren van vele huizen nog van fitselstek waren. 
7. Dat men geen bruiloften mocht houden of ter bruiloft gaan, stelt ons voor een 
raadsel: er wordt geen motief gegeven. Het meest waarschijnlijk is, dat er gevaar 
bestond voor besmettelijke ziekte. In artikel 104 van de keuren van 1619 werd 
bepaald, dat men in tijde van pest geen bruiloften mocht houden, en in artikel 84, 
dat men geen bruiloften of kraamvisites mocht organiseren met de bedoeling om 
van de genodigden geld te ontvangen. 
8. Slagers mochten van begin mei tot half september geen vlees verkopen behal-
ve zaterdag namiddag en het vlees mocht niet worden 'opgeblazen'. Door het 
vlees op te blazen werd het mooier en leek het vetter.'5) Blijkbaar gebruikte men 
ook al in 1489 kunstgrepen. 
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Deze bepaling en de vergelijkbare van 1619 doen vermoeden, dat er buitenshuis 
geslacht werd en het vlees ook buitenshuis verkocht werd. In artikel 15 van 1619 
werd bepaald, dat het vlees binnen 24 uur na slachting moest worden verkocht, en 
dat vanaf Pasen tot half september [alleen?' op vrijdag geslacht mocht worden om 
het vlees op zaterdag te verkopen. Op zaterdag was de weekmarkt. In artikel 74 
werd bepaald, dat de slagers op zaterdag het vlees ter markt moesten brengen en 
dat het vlees, dat op de markt niet verkocht was, door hen alleen binnenshuis ver-
kocht mocht worden maar niet op straat. 

De jaarkeuren van 1527. (Bijlage III) 
Het jaarkeurboek van 1527 is blijkbaar na 1649 verloren gegaan. In dat jaar werd 
door secretaris Peter van Andel een authentiek uittreksel uit dat jaarkeurboek 
gemaakt van twee artikelen, waaruit te concluderen was, dat Oirschot in 1527 een 
weekmarkt had tegen de machinaties van rentmeester Pieck en Den Bosch.16) 
Beide artikelen betreffen de markt. 
In het eerste artikel wordt bepaald, dat boter, eieren, vlas en garen op zaterdag ver-
plicht ter markt moesten worden gebracht. 
Tevens wordt de begintijd van de zaterdagse weekmarkt bepaald: in het zomersei-
zoen, van Pasen tot Bamis (1 oktober), om 5 uur; in het winterseizoen, van Bamis 
tot Pasen, 8 uur. Het einde van de markt is niet bepaald. Dat was afhankelijk van 
de aanvoer en de kooplust. 
Dit eerste artikel van 1527 is letterlijk overgenomen in artikel 87 van de keuren 
van 1619 met dezelde boete van 7 stuivers. 
In de keuren van 1489, voorzoverre ons bekend, komt geen bepaling voor aan-
gaande de markt, maar de bepaling van het vlees verkopen op zaterdag zal onge-
twijfeld in verband gestaan hebben met de zaterdagse weekmarkt. Dat het vlees 
pas na de middag verkocht mocht worden, is daarmee niet in strijd. Veel mensen 
bleven urenlang op de markt. Het zou onhygienisch geweest zijn, om met het vlees 
op de markt rond te dragen. Men bevorderde daarom, dat het vlees pas gekocht 
kon worden, wanneer men weer naar huis ging. 
In artikel 31 van 1619 werd de plaats van verkoop van vis, vlees, eieren en boter 
nauwkeurig bepaald: 'tusschen beydc de lynden'. In de artikelen 85 en 86 werd dit 
nader gespecificeerd: vlees, vis, cremerijën, stoffen en specerijën: 'beginnende 
van de groote linde totter andere linde'; boter, eieren, vlas en garen: `rondsomme 
van der grooter lijnde' maar niet `buijten den stijger van de puth van de 
Wildeman'. 
Het tweede artikel van 1527 verplicht de inwoners om granen eerst ter markt te 
brengen in Oirschot, voordat zij buiten Oirschot verkocht mochten worden. 
Natuurlijk kon meestal niet alle graan meegebracht worden; men moest dan een 
monster ter markt brengen. 
Dit artikel is letterlijk overgenomen in artikel 88 van de keuren van 1619. 

De keur van 1533 betreffende het doen van schenkingen namens het dorps-
bestuur (Bijlage IV) 
Dat een of enkele privépersonen geen schenking konden doen namens het dorps-
bestuur, is vanzelfsprekend. Ook regenten, achtmannen of andere functionarissen 
konden niet alleen of met enkele personen beschikken over de financiën van de 
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gemeenschap. Dat hierover toch een keur werd gemaakt, zal aanleiding gevonden 
hebben in eigenmachtig optreden van een of meerdere personen in de tijd, dat kei-
zer Karel V bezig was het gezag in de Nederlanden enigszins te centraliseren en 
daarbij met name in Gelre tegenstand ondervond, waarbij doortrekkende troepen-
commandanten wel eens gunstig gestemd moesten worden. 
Er wordt duidelijk gesteld, dat niemand, ook niet een of enkele van de regenten, 
op eigen gezag schenkingen van geld, bier of wijn kan doen namens het dorp. Dit 
is alleen rechtsgeldig, indien het gebeurt bij besluit van de meerderheid der regen-
ten, schepenen, gezworenen en raadslieden, die gezamenlijk het gewone dorpsbe-
stuur uitmaken. Wanneer iemand buiten zulk bestuursbesluit om een schenking 
doet, is dat voor eigen rekening. 
Enige uitzondering is, dat de schepenen, als dagelijks bestuur van het dorp, bij 
meerderheidsbesluit aan afzonderlijke personen en in het algemeen dorpsbelang 
vrij gebruik van drank kunnen presenteren tot een bedrag van 8, 10 of 12 stuiver. 
Het is begrijpelijk, dat deze bepaling, die vanzelfsprekend was, niet in de gewone 
jaarkeuren wordt teruggevonden. 

De keur van 1584 betreffende interne verhuizing (Bijlage V) 
In deze onrustige tijd moest er veel belasting betaald worden. Het innen daarvan 
geschiedde per herdgang. Het is mogelijk, dat iemand na het opstellen der invor-
deringslijsten ging verhuizen uit de ene herdgang naar een andere en daardoor 
trachtte aan de inning der belasting te ontkomen. 
Hier wordt bepaald, dat iemand, die in dergelijke omstandigheden verhuist, in zijn 
oorspronkelijke herdgang belastbaar blijft, totdat er een algemene herindeling is 
gemaakt, dus totdat er nieuwe invorderingslijsten voor de belasting zijn opgesteld. 
Ook deze bepaling vinden we niet terug in bekende jaarkeuren. 

Keur van 's-Hertogenbosch, door Oirschot overgenomen ca. 1594 (Bijlage 
VI) 
De datering berust slechts op een vrij willekeurige schatting. De optekening is van 
de hand van secretaris Aert Sgraets in het register van Dooren - van Baar, dat door 
hem vermoedelijk begonnen is voordat hij in 1584 secretaris van Oirschot werd. 
Hij was toen kapittelnotaris. De oudste optekeningen staan ook met deze functie 
in verband. De Bossche keur kan best heel wat ouder zijn dan 1594 en ook de 
overname door Oirschot kan van voor dat jaar zijn. Het enige argument voor die 
overname is de titel, die Aert Sgraets erboven schreef. Hij nam de tekst van de 
Bossche keur over. De tekst zal in Oirschot de (geringe) nodige aanpassing gekre-
gen hebben. 
De reden voor het maken van deze keur was, dat blijkbaar verscheidene jongelui, 
die door omstandigheden reeds op jonge leeftijd de beschikking kregen over geld 
en goederen, daarmee niet verstandig omgingen en tot ergernis van familieleden 
en bestuurders deze bezittingen verkwistten. 
Er worden twee maatregelen als mogelijk gesteld. 
1. Op gegrond verzoek van de familie kunnen dergelijke jongelui onder bewind 
gesteld worden, waarbij publiek bekend gemaakt wordt, dat men met hen geen 
financiële transacties mag aangaan: kopen of verkopen, leningen aflossen, voor 
hen borg blijven of hun geld lenen. Wanneer iemand door een dergelijke verboden 
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transactie schade zou lijden en de jongelui daarvoor in rechte zou aanspreken, zou 
de schepenbank die eis niet honoreren, zodat de geleden schade niet opvorderbaar 
is en de gedupeerden zouden bovendien vervallen in een boete, gelijk aan de door 
hen ingediende schadeclaim. 
2. De tweede mogelijkheid is, dat de jongelui op gegrond verzoek van de familie 
onder curatele gesteld kunnen worden, waarbij de curatoren hun bezittingen zul-
len beheren en aan de jongelui enkel uitbetalen, wat ze voor hun levensonderhoud 
nodig hebben, totdat zij getoond hebben hun bezittingen zelf goed te kunnen behe-
ren. 
De curatoren zullen jaarlijks rekening doen van hun bewind. 
3. Indien de jongelui of anderen aan deze curatoren enige overlast bezorgen, zul-
len zij door de schepenbank gestraft worden. 

In de gewone jaarkeuren vonden we deze bijzondere bepaling niet terug. 

Het jaarkeurboek van 1619. 
Het in de eerste jaargangen van Campinia gepubliceerde jaarkeurboek bevat 137 
artikelen, waarbij nog meerdere addities kwamen in de loop van de vele jaren tot 
1791, dat dit jaarkeurboek de dagelijkse gang van zaken in Oirschot heeft gere-
geld. 
Meerdere latere keuren, die werden afgekondigd in speciale omstandigheden, zijn 
echter niet in het jaarkeurboek opgenomen. Deze speciale keuren, voorzover die 
in de archieven bewaard zijn, worden hierna besproken. Ze zijn dikwijls een dui-
delijke illustratie van de omstandigheden, waarin zij werden afgekondigd. 

De keuren van 1629 tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch (Bijlage VII) 
Het beleg van 's-Hertogenbosch heeft een enorme impact gehad op de verre omge-
ving. Een groot leger, dat de stad van de buitenwereld afsloot, met een tros van 
technici voor het droogmalen van de inundatie legde een zware hypotheek op de 
hele Meierij. 
Bang voor plundering hebben vele inwoners van Oirschot hun kostbaarste bezit-
tingen in kisten in de kerk, het meest massieve gebouw, ondergebracht. 
Aanvankelijk is mogelijk enig stro of hooi in de kerk gebracht om als slaapplaats 
te dienen voor de meest kwetsbare inwoners, maar blijkbaar heeft men ook hele 
voorraden hooi en stro in de kerk gebracht en daarvoor zelfs zolderingen aange-
bracht. Dit veroorzaakte een groot gevaar, niet alleen voor brand maar ook voor 
plundering van de kerk door soldaten, die toch al geneigd waren om alles wat met 
de katholieke eredienst te maken had te vernielen en te plunderen, doordat het vor-
deren van de nodige fourage voor het leger daartoe een gemakkelijk excuus bood. 
Dit is te beluisteren in de inleidende motivering van deze keur, die duidelijk in een 
paniekreactie is opgesteld. 
1. Het brengen van hooi of stro enz. in de kerk wordt verboden op de enorme boete 
van 25 carolusgulden. Alle reeds in de kerk aanwezige fourage moet binnen drie 
uur daaruit verwijderd worden op dezelfde boete plus verbeurdverklaring van het 
daarna nog aanwezige ter beschikking van iedereen, die het eruit haalt. 
2. Men mag niet met enig vuur in de kerk komen op dezelfde boete. 
3. Niemand mag fourage uit andere dorpen innemen, om geen `fouragijers offt 
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rovers' aan te trekken, op een boete van 6 carolusgulden. 
4. Iedereen moet zorgen zoveel mogelijk contant geld in huis te hebben, naar rato 
te betalen aan de heffers, indien eventueel uitplundering moet worden afgekocht 
en voor het betalen van de buitengewone belasting, waarvoor geen enkele vrijstel-
ling geldt en die niet kan worden voldaan door kwijtschelding van een eventuele 
vordering op het dorp. 
De hierop gestelde sanctie is niet meer leesbaar, doordat de tekst aan de onderzij-
de van het papier is weggerafeld. 
5. Tussen de vele kisten, die in de kerk staan, moeten gangen open blijven ter 
breedte van 4 voet (1.15 m). Waar kisten dichter bij elkaar staan, zullen ze ter 
beide zijden uit de kerk verwijderd worden en betalen beide eigenaars per kist 7 
stuivers. 
6. Wie in de kerk beschadigingen heeft aangericht, moet deze in de oorspronkelij-
ke toestand herstellen. Als iemand dit niet doet, kunnen de kermeesters de bescha-
diging laten herstellen en de verdubbelde kosten daarvan zonder enige vorm van 
proces op hen verhalen. 
7. Wie bezittingen van mensen buiten Oirschot in de kerk gebracht heeft, moet 
deze onmiddellijk daaruit verwijderen op een boete van 25 carolusgulden. 
De boeten zijn half voor de heer en half voor de Sint-Petrus-kerk en kunnen zon-
der enige vorm van proces onmiddellijk ingevorderd worden. 

Deze zeer tijdsgebonden keure werd niet in het jaarkeurboek opgenomen. 

De keuren van 1635 ter wering van besmetting door de pest (Bijlage VIII) 
In het jaarkeurboek van 1619 zijn toevoegingen opgenomen van de jaren 1632 en 
1633. 
De keur van 1635 is duidelijk eenmalig en genomen in speciale omstandigheden. 
In de onzekere militaire situatie van de retorsietijd na de val van 's-Hertogenbosch 
waren veel dorpen in de Kempen bevreesd voor plundering door de Duitse huur-
troepen, waarom vele inwoners, met name uit Eersel, naar Oirschot gevlucht 
waren. 
Omdat in Eersel pest blijkt te heersen, wordt op zondag 22 juli 1635 verboden om 
mensen uit Eersel en omgeving, die mogelijk besmet zijn met de pest, in Oirschot 
op te nemen, op boete van 6 carolusgulden, zowel te betalen door de eventueel 
besmette vluchtelingen als door inwoners van Oirschot, die hen opnemen, met 
verbeurdverklaring van de meegebrachte (mogelijk besmette) bezittingen. 
Een week later blijkt de pest in Eersel zich uit te breiden, waarom wordt verboden 
tussen Oirschot en Eersel op en neer te reizen, op straffe van 6 carolusgulden. 

De keuren van 1642 op de inkwartiering van soldaten (Bijlage IX) 
In de onzekere situatie van de retorsietijd trachtte men toch enige orde te schep-
pen. Vermoedelijk behoorden in 1642 de doortrekkende soldaten over het alge-
meen tot geregelde troepen en waren zij voorzien van officiële opdrachten (ver-
looff) om langs bepaalde routes te trekken en in bepaalde dorpen te rusten of over-
nachten. Eventuele ongeregelde en muitende soldaten durfde men blijkbaar zelf 
aan te pakken en te verjagen. 
Naast de burgemeester (gemeente-ontvanger) en de regenten had men blijkbaar 
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'telders' aangesteld, die de passen der troepen moesten controleren, hun exacte 
aantal vaststellen en hun een logiesadres aanwijzen. (inwijzen of onderwijzen) 
1. Er wordt verboden om soldaten te eten te geven of in kwartier te nemen, voor-
dat de burgemeester, telder of een van de regenten hun passen in orde bevonden, 
hen geteld en een logiesadres heeft aangewezen, nadat ook geverifiëerd is, of zij 
niet binnen een straal van 15 km `gepleijstere hebben. Voor een maaltijd mocht 
31/2  stuiver berekend worden en voor een kan bier 11 /2  stuiver. Indien zij bleven 
overnachten, mochten nog 2 kannen bier á 3 stuiver berekend worden. Het nacht-
logies zal niet vergoed zijn. Deze kosten werden door het dorpsbestuur vergoed. 
Van een terugvordering op de legerleiding zal weinig terecht gekomen zijn. 
Wie zich niet houdt aan deze bepaling, krijgt geen enkele vergoeding. 
2. Burgemeester en telders moeten onder ede beloven, dat zij zich strikt aan deze 
bepalingen zullen houden en dat zij 'pertinent boeck sullen houden'. 
3. Burgemeester en telders mogen geen soldaten laten logeren, die geen geldige 
pas hebben. Soldaten, die verlof hebben om privézaken te gaan regelen, vallen 
daar niet onder. 
4. Inwoners mogen enkel soldaten innemen, als aan alle voorwaarden voldaan is. 
Zij moeten soldaten die logies vragen, verwijzen naar de kerk in Oirschot of Best, 
waar iemand bereikbaar zal zijn, die de zaken controleert. 
Wanneer soldaten tegen de regels logies willen afdwingen, moeten de inwoners 
via hun buren de herdgang door hoornblazen alarmeren, die met eventuele hulp 
van de naastgelegen herdgang de muiters met de wapens moet verdrijven. 
Ieder die nalaat deze hulp te verlenen, vervalt in een boete van 21 stuivers. 

De keur van 1678 tegen nachtelijke provocaties (Bijlage X) 
Na het Hollandse rampjaar waren de katholieken in de generaliteitslanden wat 
brutaler geworden. Hoewel het voor hen een moeilijke tijd was en zij zowel aan 
Frankrijk (Franse contributie) als aan de Staten moesten betalen, durfden zij wat 
meer, omdat het staatse gezag niet doortastend kon optreden. Daar kwam nog bij, 
dat Marten Christiaan Sweerts, die reeds kwartierschout en schout van de heer 
was, in 1672 bovendien nog de halve heerlijkheid had weten te verwerven uit het 
failissement van de Merode's in Oirschot en zich hoe langer hoe meer ontpopte als 
een beroepsprofiteur, doordat hij zich de door Floris van Merode geaccapareerde 
vijvers bij het huis ten Berg en de Scheffelberg liet 'cadeau' doen en enkele jaren 
later het afstaan van 's Heerenvijvers afdwong.17 ) 
Het is niet verwonderlijk, dat hij daarom door de Oirschotse bevolking werd ge-
minacht en dat er aan deze minachting uiting werd gegeven door een in die 
omstandigheden vrijwel ongrijpbaar verzet, dat zich afspeelde in nachtelijke rust-
verstoring en angstaanjaging, zoals men kan beluisteren in de motivering van deze 
keure, die minder de gebruikelijke toonzetting van een keure vertoont maar meer 
die van een, aan ouderen nog bekende, oekaze van een zenuwachtige en aan zich-
zelf twijfelende bezettende macht. 

Verboden wordt het schieten met geweren, schrijven van spotschriften en brand-
brieven, bonzen op vensters, deuren en ramen, op straffe van 6 gulden en ver-
beurdverklaring van de geweren, terwijl daarnaast nog wordt gedreigd met 
bestraffing van straatschenderij volgens de plakkaten, dit alles zogenaamd om 
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drastisch ingrijpen van hogerhand te voorkomen, ofschoon die hogerhand wel iets 
anders omhanden had. 
De boete is 'ten behoeven van den heere officier', die tegelijk ook heer van 
Oirschot was en die de situatie dus handig ten eigen voordele wist te gebruiken. 
Door deze formulering hoefde Sweerts niet te delen met zijn medehalfheer, de 
Staten generaal, maar de vraag is, of deze keur wel rechtsgeldig was, omdat er 
niets van de boete aan 'de heer' werd toegewezen. Van de medehalfheer was ech-
ter weinig reactie te verwachten en vermoedelijk zijn er ook niet veel boetes geval-
len, aangezien de pakkans klein was. Dit altijd toch nog risicovolle verzet zal ove-
rigens vanzelf wel uitgestorven zijn. 

De keuren van 1766 betreffende de botermarkt (Bijlage XI) 
In zijn aardrijkskundig woordenboek van 1846 zegt van der Aa van de Oirschotse 
weekmarkt: '... die voorheen zeer beroemd was vanwege de menigte boter, welke 
hier ter markt kwam, doch sedert het jaar 1795 is deze weekmarkt allengs verval-
len en beteekent thans zeer weinig'.18) Dit verval hing samen met een andere 
methodiek van de boterhandel in een tijd, dat er in groeiende steden meer vraag 
naar was. Rondtrekkende boterhandelaren kochten bij de boeren de boter op, om 
die op de stedelijke markten te verkopen. Noch deze keuren, noch latere maatre-
gelen van de landelijke overheid konden deze ontwikkeling tegenhouden») 
Het lijkt niet zinvol om de bepalingen punt voor punt te expliceren, omdat de tekst 
van het achttiende-eeuwse Nederlands wel voor iedereen begrijpelijk is. 
Het zal voor iedere onbevooroordeelde lezer duidelijk zijn, dat hier te veel en te 
minutieus geregeld wordt, zodat het onderhouden van sommige bepalingen niet 
controleerbaar is. Artikel 6 maakt het zelfs ongeoorloofd om bij de buren boter te 
kopen of zelfs te krijgen of te lenen, wat vroeger ook gebeurde. 
Het was niet onredelijk om de markt te beperken tot de uren tussen 9 en 12 en om 
voor te schrijven, dat de boter op de officiële waag gewogen moest worden, maar 
het absolute verbod om boter te verhandelen of te vervoeren buiten de markt, was 
niet redelijk noch controleerbaar. 
Als we deze voorschriften toetsen aan de algemene richtlijnen, die Aert Sgraets in 
punt 1 formuleerde, moeten we constateren, dat deze keuren moeilijk als rechts-
geldig beschouwd kunnen worden. Van een stilzwijgende instemming van de 
gemeenschap zal ook zeker geen sprake geweest zijn. 
Uit het feitelijke totale verval van de markt blijkt ook, dat ze hun doel gemist heb-
ben. 

De keuren van 1772 tegen misbruiken bij het sprokkelen (Bijlage XII) 
De omstandigheden, waarin deze keuren genomen werden, zijn belangrijk. In de 
noordelijke Nederlanden heerste een economische depressie; er ontstond meer 
armoede en pauperisme, wat in de generaliteitslanden sterk gevoeld werd, temeer 
omdat vlak over de kunstmatige grens in de zuidelijke Nederlanden op dat 
moment een relatieve welvaart heerste. Daarnaast was er een vrij algemene onte-
vredenheid over het noord-nederlandse bestuur, wat reeds leidde tot het ontstaan 
van de patriottenbeweging. Ook dat leefde in de generaliteitslanden nog sterker. In 
Oirschot richtte deze ontevredenheid zich met name tegen de familie Sweerts de 
Landas als heer (Lodewijk J.B.) en drossaard (Carel H.J.) exponenten van dat 
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bestuur. Deze familie had zich bovendien 's-Heerenvijvers laten 'schenken' en 
belangrijke stukken bosgrond daaromheen aangekocht. In de armoedige omstan-
digheden waren veel mensen voor hun brandhout aangewezen op sprokkelen van 
dood hout, terwijl het areaal van de gemeyntebossen verkleind was door verkoop 
aan de familie Sweerts de Landas. 
Uit de verboden is te beluisteren, dat er nauwelijks voldoende sprokkelhout te vin-
den was, zodat - vermoedelijk vooral op het terrein van 's-Heerenvijvers - ook 
levend hout werd meegenomen, en dat de armoede zo groot was, dat er ook veld-
vruchten werden weggehaald. 
De reactie hierop is zwaar overtrokken. Het lijkt op schieten met een kanon op een 
mug. Er wordt gedreigd met wekenlange gevangenisstraf op water en brood, aan 
de kaak gesteld worden, geseling, brandmerken en verbanning. 
Het Bolkesteijnse principe van de absolute souvereiniteit van het privébezit komt 
ook hier in botsing met het menselijke standpunt van de sociale functie ervan. 
Zoals in 1678 is dit niet de toonzetting van dorpskeuren maar van de bekende drei-
gementen van een bezettende macht, die zich de controle over het bezet gebied 
ziet ontglippen. Het kleine groepje Hollandse ambtenaren kon deze ongebreidel-
de sanctie nooit realiseren, waarom een eveneens bekend terreurelement voor den 
dag werd gehaald: grote premies op aanbrengers met de belofte van geheimhou-
ding. Er zullen zich echter niet veel collaborateurs gemeld hebben, want zelfs het 
eigen ambtelijke apparaat moest blijkbaar zelfs met ontslag bedreigd worden om 
het te dwingen de naleving te controleren. 
Niet alleen de toon maar ook de lengte van deze dreigende oekaze is opgeblazen, 
wat aan de duidelijkheid niet ten goede komt. 

Conclusie 
Eeuwenlang is de tendens van de Oirschotse keuren constant gebleven. De voor-
schriften van 1489 vinden we terug, soms aangepast en gespecificeerd, in het 
keurboek, dat van 1619 tot 1791 practisch onveranderd heeft gegolden. 
De speciale keuren, die in uitzonderlijke omstandigheden gemaakt moesten wor-
den, liggen voor 1648 in de gebruikelijke lijn. Na 1648 zijn speciale keuren in 
enkele gevallen (1678 en 1772) misbruikt als terreurinstrumenten van een bezet-
tende macht. Ook de keuren betreffende de botermarkt (1766) misten het contact 
met de bevolking en de realiteit. 

NOTEN 

1)  Campinia jrg. 1, blz. 33-40, 74-79, 132-137, 185-190; jrg. 2, blz. 11-17, 
117, 162-164; jrg. 3, blz. 9-12 en 62-65. 

55-60, 112- 

2)  Alle drie: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 1001. 
3)  O.A.A.O., vrl. inv. nr. 109. 
4)  Oirschots schepenprotocol van 1489, fol. 38. Bijlage II. 
5)  R.v.D.v.B., blz. 230. Bijlage I. 
6)  Origineel: O.A.A.O., ch. 1590.02.21. 
7)  J. Lijten, 'De identiteit van Oirschot', in Campinia jrg. 26 (1996), 
8)  J. Lijten, 'Particuliere jaarkeuren', in Campinia jrg.19 (1989), blz. 46. 
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9) Verklaring door Maria van Merode: O.A.A.O., ch. 1590.02.21; verklaring door sche-
penen: Acta scabinorum van 1640, L6, gepubliceerd in Oog op Oirschot, Oirschot 
1991, blz. 93. 

10) Zie noot 9. 
11) J. Lijten, 'Oirschot kocht zijn grenzen', in Campinia jrg. 20 (1990), blz. 4 - 35. 
12) Origineel: O.A.A.O., ch. 1385.08.05: Campinia jrg. 1 (1971), blz. 191. 
13) H.M.B. Jacobs, 'Het tumult te Best 18 oktober 1666', in Campinia jrg. 6 (1976), blz. 

7 10. 
14) Origineel: O.A.A.O., ch. 1718.10.26: Campinia jrg. 3 (1973), blz. 64 e.v. 
15) In de keure van Deinze van 1565 komt de bepaling voor: '... dat niercent in't rent-

vleesch en blase'. Strubbe zegt hierover in zijn commentaar: 'Door het blazen krijgt 
het vlees een aantrekkelijker uitzicht, daar de vetcellen zich uitzetten en mager vlees 
er vet en keurig uitziet': Eg.I. Strubbe, De luister van ons oude recht, Gent/Brussel 
1973, blz. 101. 

16) J. Lijten, 'Kermis en markt', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 190 - 199. 
17) J. Lijten, `De heren van Oirschot', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 81 e.v. 
18) A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, achtste deel, 

Gorinchem 1846, blz. 386. 
19) Zie noot 16. 

BIJLAGE I 

ca. 1595 Oirschot 

Regels voor het maken van jaarkeuren opgetekend door secretaris Aert Sgraets. 

Register van Dooren - van Baar, blz. 230 e.v. 

Item als men jaerkoren maect oft eenen willecort, die behoiren gefundeert te wee-
sen in deser manieren. 

1. Soo sal die willecort oft jaerkoren wesen eerlyck, rechtvaerdich, natuerlyck 
ende mogelyck te onderhouden, oock na der gewoonten van den lande ende der 
plaetsen, daer men se maect, van node wesende ende profytelyck; ende die selve 
jaerkoren en behoiren niet te wesen captioese om qualyck te verstaen oft yeman-
den by duysteren verstande daer mede te begrypen ende sy en behoiren oock niet 
te syn tegen dat lantrecht ende behoiren tot Oirschot gemaect te syn by schepenen, 
gesworen, kerckmeesteren, heyligegeestmeesteren ende raetslieden, oick metter 
heelder gemeynten volvoert oft toegelaten ende openbaerlyck by editte verkun-
dicht ende diergelycke. 
Dit suldy vynden in den spiegel van Sassen in dat beginsel aldaer ende ditselve 
suldy oock vynden distinct. 3 C art. autem LIX. 
2. Item alle jaerkoren en dueren maer een jaer. 
3. Item in alle jaercoren behoirt men den heer syn deel te reserveren ende toe te 
laeten, eer sy van werde syn sullen, in die broecken. 
4. Item men behoirt 's iaers maer eens jaercoren te maecken ende dat in't begin- 
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sel der nieuwer wet, ten ware datter binnen jaers opreesen zeeckere merckelycke 
lasten, daer men ten tyden van't maecken der jaercoeren niet aff en wiste oft ter 
selver tyt geen node en was te maecken, als datter binnen jaers opstonden sterften 
ende men dan gebode witte roede te dragen ende in tyde van oirlogen maecten 
ordinnantie van waecken ende in tyden als die quade honden lopen, alsdan die 
honden gebieden te bynden ende dier gelycke, maer altyt na der ordinantiën voir 
verhaelt. 
5. Item dat die nagebueren gesworen maecken mogen, dat men heet heymraders, 
aengaende der gemeynten te bruycken ten profyt van alle man, hebdy in der car-
ten van Best folio ... ende dat hebdy oock in der groter carten beginnende aen 
Laecker put tot Hoeborch toe etc. oft in ander carten van der gemeynten. 
6. Item ordinantie gemaect in der manieren bovengeschreven om ewelyck stadt te 
crygene, mosten geoctroyeert wesen by den prince ende heer van den lande. 

BIJLAGE II 

1489.00.00 Oirschot 

Jaarkeuren van Oirschot afgekondigd in 1489. 

Oirschots schepenprotocol van 1489, fol. 38. 

Dit syn die koren der vryheyt van Oerscot anno LXXXIX. 

1. In den iersten, dat allen teppers ende brouwers ende een yegelyck die geborden 
maten sellen geven van natten ende van droghen. In gevalle sy bevonden wordden 
hier tegen doende, sellen broken een pont, half den heer ende half der vryheyt. 
Item dat men gheen bier hoger vercopen sal dan een ort stuver, 't en waer dat 
yemont dubbel bier brouwen wil voer 1/2  stuver ende daer goet voer synde by den 
coermeesters, die dat op hoer ede coren sellen, ende niet tappen, tensy ierst aldus 
gecort; ende of die gesworen coermeesters dat bier leger setten, dat den 1 /2  stuver 
of dat half bier ort stuver niet wert en weer, dat men 't niet hoger tappen en sal op 
te verboren drie pont, half den heer ende der vryheyt. 
2. Item alle vercopers-ware, die men weget, dat men die met gerechter gewichten 
vercopen sal ende, in gevalle men ennighe ponden bevonde hoer gewichte niet 
houwende, dat sy broken sellen drie pont. 
3. Item dat eiken hertganc van Oerschot besorgen sal tusschen dit ende Paschen 
een leder, lanck wesende totten daeck van der kercken te reyken, om die kerck 
daermede te bescudden, oft noot waer, voor brant ende vuer. 
4. Item dat allen ingesetenen der plaetsen van Stracten ende Kerchof ende enen 
Rynsgulden geldende in der beden sellen hebben een haeckleer tusschen dit ende 
Paschen naestcomende ende dieghene, die min gelden, sellen die twee ofte drie 
een leder maken, nadien dat die ghesworenen dat ordineren sal, ende als men dat 
gebiet, soe sal een yegelyck voer syn dore een Ieder ende cuyp met water hebben 
staen. 
5. Item dat allen brouwers ende backers in der plaetsen van den Kerckhof ende 
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Straten backen noch brouwen en sellen op drie pont, tensy met daghe, ende dat die 
coermeesters daertoe versocht sellen werden om die ovens te visiteren. 
6. Item dat men gheen bruloften hauden en sal noch ter bruloften gaen op te ver-
horen drie pont als voer. 
7. Item dat die vleeschouwers gheen vleesch vercopen en sellen van ingaende 
wenmaent tot half garstmaent thoe, tensy des saterdaghes na der nonen gheslagen, 
ende men dat vlees niet opblasen en sellen. 

BIJLAGE III 

1527.00.00 Oirschot 

Extract getrocken uijt het jaerceurboeck der vrijheijt van Oirschot begonnen in 
den jare 1527. 

O.A.A.O., vrl. inv. nr. 109. 

Item is geordineert, dat een ijgelijck, willende vercoopen boter, eijeren, vlasch, 
gaeren off dijergelijcke dingen, sal gehouden wesen te compareren omme de 
groote linde t's saterdaech, des somers van Paeschen aff tot Bamis toe, 'smorgens 
tot vijff uren ende daertevoerens nijet, ende des 'swinters tot acht uren, van Bamis 
aff tot Paeschen toe, maer tevorens nijet, totdat die merck sal wesen voleijndt, opte 
peen van VII stuijvers te deilen als boven. 
Item is geordineert, dat een ijgelijck, 't sij geestelijck off weerlijck, willende ver-
copen buijten Oirschot eenige coren, 't sij rogge, tarwe, garste, havere, boeckwe-
ijt off dijergelijcke, dat hij sal gehouden lijn te koemen op een saterdach daerte-
voerens ende houden metten selven rogge, tarwe, garste off havere off boeckwe-
ijt, [offtja stael van dijen, eenen mercktdach omme 'tselve alhier presenteren te 
vercopen, opte peen van XXI stuijvers te deijlen als boven. 

Dat dit is accorderende metten originelen jacrceurboeckc, attes- 
tere ick ondergeschreven, 
w.g. P. van Andel, secretaris. 

(met klein notaristeken) 
1649.30.11. 

a: aangevuld naar de redactie van 1619. 

BIJLAGE IV 

1533.12.21 

Keur betreffende het doen van schenkingen namens het corpus. 

Oirschots schepenprotocol van 1533, fol. CIvo. 

Oirschot 
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Wy scepenen, gezwoeren, raidtsluden, kerckmeesters, heyligeestmeesters ende 
een deel naegebueren, by den vorster met eenen sondaigs gehoede hiertoe gecon-
voceert ende vergadert wesende in den raidthuyse, hebben by goede diverse rede-
nen hon dair toe moverende ende in der vriheyt oirbaer geordineert, gestatucert, 
gemaict ende gewilt t's geens ende alsoe hiernae bescreven staet, te weeten: 
Dat nyemant, soe wie hy zy, 't zy dat zy zyn scepenen, achtmannen oft geswoe-
renen in tyde wesende of van wat qualiteyten hy ofte zy weesen zullen moghen, 
in den naem of vanweegen der vriheyt ende innegeseetenen van Oirschot nyet en 
zullen mogen doen iemonden, wie hy oick zy, ennige scenckinge van penningen 
of van ennigen biergelagen of wyngelagen of anderssins, tenzy by voirgaende 
wete, volcomen wil ende consente ten minsten van den meestendeel van den sce-
penen, geswoerenen ende raidtsluden in tyde wesende t'samen irst dair op met 
malcanderen gedelibereert; ende of iemont contrarie attempteerde te doene, dat 
alsulcx doende die scenkinge selver sculdich zullen zyn te betaelen uuyt honnen 
eygen buydel niettegenstaende ennige exceptiën, nochtans hierinne versien ende 
bevoirwart: of't gebuerden, dat scepenen in tyde wesende iemonden der vriheyt 
vrient wesende of om beterswil ende in der vriheyt orbar ennich wyngelaech of 
biergelaech wouden scenken, dat zy dat wel sellen mogen doen, behaudelick dat 
zy dat gelaech nyet breder en sullen mogen scencken dan alleen t's geens diegee-
ne denwelcken zy scencken willen alleen voor zyn boot verteert heeft, gedraigen-
de tot VIII of X of XII stuver toe ende nyet bredere. 
In oirkonden t's geens voirscreven is hebben wy etc. scepenen etc. onsen gemey-
nen scependompssegel hier onder aen desen brief uuytgehangen. 
Actum XXI decembris. 
Testes: (Henrick Rutger) Belart, (Jaspar van) Esch, Goessen (Claeus Scepens), 
(Jan Janssoen van den) Schoet. 

BIJLAGE V 

1584.11.02 Oirschot 

Keur betreffende interne verhuizing. 

Oirschots schepenprotocol van 1584, fol. 77. 

Is geresolveert, dat alzoe diversche personen, innegesetenen van Oirschot, vert-
recken uuyten eenen heertganck in den anderen sonder overgedeylt te syn off ver-
deylinge geschiet te syn, dat men alsulcke persone sal setten in allen contributiën, 
lasten, ruyteren ende knechten te onderhouden, daer hy uuytgetrocken is off 
gegouden heeft, ter tyt ende wylen toe, dat eene generaele overdeylinge ende her-
deylinge dyen aengaende geschiet en is. 
Actum IIa novembris ten vollen vergaderinghe van de heeren schoutet, scepenen etc. 
Testes: Fabri scholtes, Zand, Hoeven, Engelant, Os, Vleuten, Gestel, P. Schoot, 
Goessens, Vos, Stockelman ende andere notabele van den heertgangen. 

ter ordonnantie van den selven 
A. Sgraets, subsignavit. 
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BIJLAGE VI 

ca. 1594 's-Hertogenbosch/Oirschot 

R.v.D.v.B., blz. 111. 

Dit is d'ordonantie van den geenen die van quaden beleyde syn, gelyck hiernae 
beschreeven staet in der stadt van Den Bosch ende tot Oirschot 

1. Item want veele jonge gesellen hier in der stadt haer seer schandelyck, onree-
delyck ende oneerlycke draegen ende regeeren ende hun van haeren auderen 
vrienden ende magen niet en willen laten reformeren noch bestueren ende haer 
goet also tegen Godts eere ende haer welvaert in schanden ende oneeren doorsla-
en, dissipeeren ende overbringen sonderlinge by dien dat sy menige quade coom-
anschap van financie ende anders doen moeten om haer opsetten te volbrengen, is 
geordineert ende geslooten by der gemeynder stadt: wair'dt dat die vader oft moe-
der oft die naeste mage oft vriende dusdanige gesellen aen beyde syden, weren sy 
verstorven, dese onredelycheyt van leven den hoeren den schepenen ten tyde wes-
ende thoonden, alzo dat zy's genoch te binnen weren, begerende daerop versien te 
werden, so sal men openbaerlycken kundigen ende uutroepen ten behoirlycken 
plaetse, dat men van dien tyde voortaen tegen dusdanige gesellen niet copen noch 
hen vercopen en sal, leenen uutdoen, borgen oft fineeren in egeenre manieren, 
want weer't dat yemant hierenboven dit dede ende by gebreecke van betalinge 
enich recht naemaels versuecken woude op die gesellen ende haer goeden, die 
souden verbueren 'tgelt oft goet, dat hy aldus eysschende waer ende daertoe also 
veele gelts off goets, als hy metten recht eysschen oft vervolgen woude, te deylen 
in twee gelycken deelen, halff den heeren ende halff der stadt. 
2. Waer't oock saecke, dat ennich van dusdanige gesellen verstorven weren, also 
dat die goeden tot hem comen weren, dien sal men ten versuecke der naester 
magen mombaeren stellen van 'sheeren wegen ende der stadt wegen, om haer goe-
den te regeeren ende tot haeren nootdruft te bekeeren ende uuytreycken ter tyt toe 
die ouders oft vrienden ende magen voorschreven hen van den goeden leven ende 
regiment van den voorschreven gesellen bedancken voor den heere ende schepe-
nen voirschreven ende hieraff sullen de voirschreven mombaren alle jaer voor den 
schepenen ende vrienden voirschreven goede rekeninge ende bewysinge doen 
ende hieraff sal men eenen yegelycken, die's behoeft ende begert, behoirlycken 
kundigen. 
3. Ende waer't dat yemant van den voirschreven gesellen oft yemant anders den 
voirschreven mombaren hierom ennigen oploop off onwaerdicheyt daden oft 
deden doen met woorden oft met wercken oft in enniger manieren, die souden 
daeraff gecorrigeert worden by den heer ende der stadt voirschreven sonder ver-
drach. 

BIJLAGE VII 

1629.05.06 Oirschot  
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Keuren van 1629 ten tijde van het beleg van 's-Hertogenbosch. 

O.A.A.O., vrl. inv. nr. 3344. 

1. Op heden den sesten may anno 1629 soo hebben mijn heeren den schouteth, 
scepenen ende dye van den eede der vrijheijt Oirschot geordineert, geïnterdiceert 
ende verboden, ordineren, interdiceren ende verbyeden mits desen, dat nijemant, 
wye hij sij, hem en sal vervoorderen by desen troublen tyde ende belech van der 
stadt van Shertogenbossche enich hoey, stroy oft ander rouwwaer van ongebrookt 
vlassch, blact? offt andersints in enige kercken binnen deser vryheyt te doen offt 
brengen, teneynde men daermede mach precaveren allen uuijtplunderinge offt 
uuytruiminge van deselve kercken, d'welck onder 't pretecxt van het soecken van 
de voorschreven fouragie ende ander rouwaer soude connen offt mogen geschye-
den, opten pene van XXV carolusgulden; ende dat dye gene dye alreede enigh 
hoey, stroy offt ander rouwwaer in de voorschreven kercken gedaen hebben, dat 
sy dat binnen den tyt van drye uuren nac dese publicatie uuyte voorschreven kerc-
ken sullen hebben te doen offt sullen daermede vallen in den voorschreven peene 
ende wordt eenen yegelycken gepermitteert alsdan deselve fourage uuyte kercke 
te mogen haelen, gevende deselve voor goede pryse. 
2. Is noch geordineert ende verboden, dat nijemant hem en sal mogen vervoorde-
ren te comen offte brengen bij desen tijde, terwijlen de kercken alsoo vervult syn 
met diverse meublen, met brandende kerssen, lampen, lichten offt enich vijer, op 
datter geen ongeluck van brant en geschyede in de voorschreven kercken, opten 
pene van XXV carolusgulden. 
3. Is alnoch geordineert ende geïnterdiceert, dat nyemant en sal mogen innemen 
in syne huysen eenich hoey offt stroy, 't gene dat by andere dorpen alhyer gevlucht 
wordt, ten eynde egeene fouragijers offt rovers alhyer gelockt en worden, omme 
te comen roven ende fourageren, opten pene ten verbeurte van hetselve hoey ende 
stroy ende ses carolusgulden daerbovens. 
4. Is noch geordineert, dat een yegelyck sal syen te furneren gelt, ten eynde dat sy 
hen heffers connen betaelen, om dat men alle uuytplunderinge ende rovinge daer-
mede mach precaveren ende alle gecommineerde executie eviteren ende dat een 
yegelyck sall hebben te betaelen aen de tegenwoordige heffers den selven per-
soonelen ende extraordinarissen laste ende taxe, dye by de Staeten des lants van 
Brabant is uuytgeveerdicht ende waervan een besundere cedulle gemaect is, waer 
inne hem nijemant en sal mogen exempteren, nyettegenstaende sy enigen vrijdom 
offte wederschult tegens offt op de vryheyt hadden te prletenderen] offt eysschen, 
ende sal een yegelyck den selven tax moeten voldoen binnen den tyt van acht 
dagen] van desen offt sullen daer voir ........................  
5. Is alnoch geordineert, dat de geene (dye) enige kisten hebben staen in enige 
gangen in de kercken, dat sy dye sullen hebben alsoo te setten ende versetten, dat 
deselve gangen vyer voeten wyt sijn, offt men sal de selve kisten setten op (het) 
kerckhoff ende sullen daercnbovens noch verbeuren, de kisten over beyde seyden 
van de selve gangen t'enge toegeset synde, VII stuyvers. 
6. Is noch geordineert, dat allen de geene (die) de voorschreven kercken met het 
vluchten, maeckende schooren, sulderinge ende andersints ijet beschaedicht heb-
ben, 'tsij in mueragiën, vloeren offt andersints, dat sy de selvc beschaedicheyt 
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alsoo sullen hebben ende moeten repareren, opmaecken ende restaureren, dat de 
voorschreven kercke daerdoor egene beschaedicheyt en lyde, andersints by foute 
vandyen sullen de kerckmeesters der voorschreven kercken respective de selve 
beschaedicheyt op dobbelen coste ten laste van de gebreckelycken moegen doen 
maecken ende restaureren ende 'tselve met reële executie verhaelen op de selve 
gebreckelycken sonder voorgaende forme van proces. 
7. Is noch geordineert: soo men verstaet, dat enige persoonen syn dye buijtenges-
etene lijeden goederen admitteren te vluchten in dese kercken ende de selve daer-
toe weten te subministreren plaetsen in de selve kercken, dat de selve persoonen 
de selve buytenlyeden goederen sullen hebben terstont te setten ende doen uuyter 
kercken ende de selve plaetsen d'ingesetene deser vryheyt laeten gebruycken, offt 
sullen by foute vandijen vervallen datelycken in der peene van XXV carolusgul-
den. 

Allen welcke voorschreven peenen sullen bekeert worden, d'een hellichte tot 
behoeff van den heer ende d'ander hellichte tot behoeff van de kercke van Sinte 
Peter alhyer ende sullen de selve peenen geïnt mogen worden reëlycken sonder dat 
men daertoe tegen de contraventeurs enich naerder vonnis behoeven sal als dese 
ordinantie offt dat men ter oirsaecke vandyen tegens de selve sal behoeven daege-
ment offt proces te doen offte te intenteren, maer sullen de selve peenen realycken 
ende datelycke ende voor enige contradictie [geïnt connen worden.] 
Actum ut supra per omnes scabinos ende het meestedeel van dye van den eede. 

BIJLAGE VIII 

1635.07.22/29 Oirschot 

Keuren ter wering van besmetting door pest 1635. 

Acta scabinorum van 1635, fol. 244 e.v. 

Alsoo overmits de dorpen van Eerssel, Steensel, Duijsel, Vessem ende andere door 
vreese van uuytgeplundert te worden by de Croaten ende andere Duytsche ruijte-
rij, nu bij lijn keijserlijcke majesteijt tot onderstant gesonden aen prince cardina-
el infante van Spaengiën, gelegen [te] Moll, Balen, Lille ende andere plaetsen, soo 
seere ende veele comen gevlucht binnen deser vryheyt van Oirschot met henne 
meublen, bestialen ende andersints ende dat men vreest, dat dese vryheyt daerd-
oer well soude mogen geïnfecteert worden van de peste, dye men verstaet dat in 
de voorschreven dorpe begint te grasseren, soo is op heden den 22 july 1635 by 
dye van den eede der voorschreven vryheyt geresolveert ende oyck ter puijen aff 
gepubliceert, dat nyemant enige siecken van de voorschreven dorpen en sal mogen 
innemen offt oyck enige dye in enige syeckenhuijsen souden hebben mogen 
geweest, opten peene van ses carolusgulden ende de verbeurte van het voorschre-
ven gevlucht goet, soo well te verbeuren by dye van de voorschreven dorpen als 
d'ingestenen deser vryheyt. 
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Op heden sondach den XXIX" julij 1635 overmits men bevyndt, dat de peste tot 
Eerssel seere begint voirts te gaen ende te verhoeden, soo verre het mogelycken 
is, dat men d'ingesetene dairvan mochte bevryden offt immers toe te sien, dat by 
negligentie dese vryheyt nijet en sonde worden geïnfecteert, is geresolveert ende 
oyck gepubliceert, dat allen de geene dye van Eerssel alhyer gevlucht, 'tsy hyer 
offte thuys sullen blyven ende nyet wech ende weder en sullen te gaen, opten 
peene van ses carolusgulden telcker reijse by contraventie te verbeuren. 

BIJLAGE IX 

1642.08.01 Oirschot 

Acta scabinorum van 1642, fol. 153 e.v. 

Ordinantie gemaeckt op 't logeren van de soldaten 

1. Alsoo men dagelycx bevijnt datter groote abuysen tot merckelijcken achterdeel 
van de gemeynte geschieden in 't logeren van de soldaten soo van d'eene als d'an-
dere syde, soo is bij allen dye van den eede deser vrijheijt Oirschot om de voor-
schreven abuysen te voorcomen ende schouwen geordineert dat nijemant wye het 
oyck soude mogen wesen egeen partijen sol-daten noch in heele off te deel noch 
oyck tambours, weijlieden, boden, soldaetenvrouwen offt ijemanden anders en sal 
mogen innemen offt logeren, voor ende alleer den borgemeester, telder offt 
ijemant van den eede deser vrijheijt het verlooff van de selve partije yerst sullen 
hebben gevisiteert, ende bevonden wesende hen verlooff goet te wesen, oyck dat 
sij in drije uren gaens te voorens nyet gepleystert en hebben ende als den telder de 
selve partye getelt sal hebben ende geconsenteert te logeren, sullen de selve her-
bergiers dye consent sullen hebben van dye van den eede der voorseyde vryheyt 
offt van den borgemeester, de selve partye mogen innemen, mits gevende deselve 
partye eenen maeltyt tot drye stuivers twee oort ende een kan bijers tot 11/2  stui-
ver ende over nacht 2 potten byers tot drye stuivers op peene dat dye 't gene voor-
schreven is nijet punctuelyck en sal achtervolcht hebben voir syn logeringe nyet-
met-allen en sal toe getaxeert werden. 

2. Is noch geordineert dat den borgemcester ende telders sullen moeten eedt doen 
van dat sy dese ordinantie punctuelyck sullen achtervolgen ende naementlyck dat 
sy geen partijen en sullen tellen dije ijemant in huys genomen soude mogen heb-
ben, ende dat sy oyck egeen partijen en sullen tellen dye hen verlooff nyet over-
gelangt en sullen hebben, om te visiteren, ende dat sy nijemanden meer en sullen 
consenteren te geven als cenen maeltijt ende een kan byers als voor, ende dat de 
telders pertinent boeck sullen houden van de partyen soldaten, van waer de selve 
syn, wye hen verlooff geteeckent hadde, ende waer de selve gelogeert sullen heb-
ben, ende en sullen dijen volgens egeen herbergiers ennige partyen mogen inne-
men voor ende alleer de selve buijten opte straette getelt, hen verlooff gevisiteert 
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ende innegeweesen sullen wesen, op peene dat hen daervoor nijet toegetaxeert en 
sal mogen werden. 

3. Wordt oyck expresselijck verboden, dat den borgemeester en telders nijet en 
sullen mogen tellen offte onderwysen ennige 
partyen dye geen goet verlooff en hebben, oyck nyct de geene dye verlooff heb-
ben van hen eygen affaires te verrichten. 

4. Is noch geordineert dat nyemant van de naegebueren ennige partyen sal mogen 
innemen ende defroyeren opten peene van eenentwintich stuivers telcken keere te 
verbeuren maer als hen ennige partyen overvallen, sullen 't selve aen hen gebu-
eren moeten waerschouwen om den hooren aen te blaesen ende onderstant te ver-
soecken ende sullen daerom elck roth binnen deser vryheyt moeten besorgen ten 
minsten drye offte vijer horens om de selve te gevoechelyck connen aensteecken 
ende de selve horens aengesteecken wesende sal voor yerst den gcheelen hert-
ganck, daer het soude mogen gebeuren, gehouden wesen den persoon dye overlast 
aengedaen wordt, als voor onderstant te doen ende dwingen de voorschreven par-
tye, in soo verre sy goet verlooff hebben, om te gaen aen de kercken 't sy Sinte 
Peters kercke offt Sinte Odulphus kercke, by de telders, borgemeesters offt enni-
ge van dye van den eede, als voorschreven is, ende ingevalle den hertganck voor-
schreven nyet bestant en waere om den voorschreven overlast aff te weren, sullen 
onderstant versoecken aen henne naestgelegen hertganck, dye gehouden sullen 
wesen terstont te been ende te hulpe te comen, elck met syn behoorlyck geweijr, 
opte peene van XXI stuivers, ende sullen daerom gehouden wesen elcken naebu-
er, dye eenige partijen als voor overcomen, te verclaeren aen de partye, dat sy hen 
nyet en mogen logeren maer dat sy aen de kercke hen bij den borgemeester ende 
telder moeten vertonen ende hen verlooff laeten visiteren achtervolgende de plac-
caten daervan zijnde. 
Actum den iersten augusti 1642. 

BIJLAGE X 

1678.01.22 Oirschot 

Keur van 1678 tegen nachtelijke provocaties. 

O.A.A.O., vrl. inv. nr. 2793. 

Alsoo der veele quade fractie werde geplceght bij naght, 'savonts ende ontijden 
aen sommige alhier ingesetenen haere huijse tot groot displesier en klijnachting-
he van onsen jegenwoordige heere, 't zij door schieten, schrijven van pasquilten, 
brantbrieven, kloppen op vensteren, deuren, glaesen etc. ende meer andere quade 
manieren van doen, die van dage te dage meer en meer aenwassen ende daeruijt 
meer grote ongelegentheden, quade conniventiën ende swaerigheden werden tege-
moet gesien ende te verwachten sijn, soo hebben wij schepenen deser vrijheijt 
ende heerlicheijt Oirschot, omme alle quade ende swaerighe infractie te prevenië- 
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ren ende te voorcomen, goedt gevonden ende beraemt te stellen eenen peen, gelij-
ck wij sijn doende mitsdesen, op soodaenighe persoonen van ses gulden ende ver-
beurte van't roer, bij ieder te verbeuren, die op eenighe de voorschreven quade 
maniere van doen werde bevonden, 't sij van schiete met roers bij dage ofte des 
snaghs, kloppen op deuren, poorten, vensters, naegeroep ende gejuijgh van eeni-
ge persoonen van den eeden ende dienaers van de justitie ende dan noch verders 
alle dusdaenighe contraventeurs gestraft te werden naer de placcate van den lande 
op alle straetschenderije geëmaneert ende uijtgegeven; ende sullen d'ouders voor 
haere kinderen ende meesters ofte vrouwen van haere kneghts moeten instaen en 
voor de voorschreven peen werden aengesproocken ende geaxioneert, welcke 
peen sal sijn ten behoeven van den heere officier, die voor nu als dan wert vercla-
ert executabel. 
Actum Oirschot 22 januari 1678. 
Ende opdat niemant hiervan ignorantie soude mogen pretenderen, soo hebben wij 
desen van den raethuijse alhier doen publiceren. 

Ter ordonnantie van den heere officier en schepenen. 

BIJLAGE XI 

1766.08.24 Oirschot 
Jaarkeur van 1766 betreffende de botermarkt. 

O.A.A.O., vrl. inv. nr. 8443. 

Publicatie tot welstandt van de botermarckt. 

Mijn heeren de officieren en regenten deser vrij- en heerlijckheijt Oirschot maken 
aen een ider bij desen bekent, dat tot welstant van de wekelijcke saturdaechse 
marckt hebben gearresteert dese naervolgende pointen en artikulen. 
I . Dat de boter- en ander marckt sal beginnen des voormiddaechs ten 9 uren, als 
wanneer de gesworen waechmeester in de waech sal moeten sijn en daer niet uijt 
sal mogen gaan voor 12 uren, als wanneer de waech sal werden gesloten en niet 
meer sal mogen gewogen werde. 
2. Voorts soo interdiceeren en verbiede wel expresselijck, dat niemandt, wie hij 
oock sij, sal vermogen weg ofte weggen boter te wegen dan alleen door de ges-
wore waechmeester in de gemeentenswaech en dat op de verbeurte van de boter, 
van den korf en daerenboven twee goude realen te verbeuren bij den weger en die 
se laat wegen. 
3. Soo wert bij renovatie verboden, dat niemant, wie hij oock sij, sal vermogen 
eenige boter te koopen voor en aleer deselve is gekomen op de marckt aen de 
boterlinde ofte wel onder de 4 boomen van de botermerckt, alwaar gekomen sijn-
de het een ider sal vrij staan omme alsdan te koopen soo veel en soo weijnich als 
sal goetvinden, sullende sonder eenige oogluijckinge gecalangiert werden alle die 
geene die haar boter verkopen en oock die se koopen voor en aleer dat se op de 
marckt geselen sijn. En al de geene die boter buijten de voorschreven vier linde-
boomen tegen gaan oft loopen, voor en aleer dat deselve ter voorschreven plactse 
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is gekomen en deselve komen te schrijven ofte koopen, sullen verbeuren voor ide-
ren korf boter, soo wel die se verkoopen als die se koopen, ider reijs de boete van 
21 stuijvers ider. 
4. Soo en sal des saturdaechs niemandt, wie hij oock sij, boter mogen wegen voor 
9 uren oft oock niet naar 12 uren, als wanneer de waech sal moeten gesloten sijn 
en dat op de peen van de boter en twee goude realen te elker reijsc te verbeuren 
ten behoeve als van outs. 
5. Soo wert op het aldersericuste een ider, wie hij oock sij, verboden van geene 
boter in haar huijsen te wegen ofte ontfange, het sij bij avonde oft bij dage ofte 
voor ofte naar sonne op- ofte onderganck, en dat op de verbeurte van de boter, de 
waege en het gewigt en daeren boven twee goude realen, te verbeuren te elcker rei-
jse soo wel bij den verkoper als bij den kooper ofte weger. 
6. En om alle froudes voor te koomen, soo en sal miemant met eenige boter ver-
mogen te gaan ofte dragen van sijn huijs dan alleenclijck des saterdaechs voor de 
middach om deselve naar de marckt te brengen; contrarie doende sullen verbeu-
ren haare boter, kurf oft schotel, daer deselve op oft in is liggende, en daerenbo-
ven twee goude realen a 3 gulde het stuck. 

In margine: Dit door Philip Redert gepubliceert 24 augustus 1766 Oirschot en 
Best. 

BIJLAGE XII 

1772.11.22 Oirschot 

Keur van 1772 tegen het misbruik onder het mom van sprokkelen. 
O.A.A.O., vrl. inv. nr. 1095. 

Waarschouwinge 

Werd bij deezen uijt naam van heeren officier en regenten der vrij- en heerlijkhe-
ijd van Oirschot allen en een ijgelijk bij deeze gewaarschouwt en wel scherpelijk 
verbooden, dat van nu voortaan nimand direct oft indirect zig sal moogen ver-
stouten van in bosschen, houdwassen, wallen, slooten eenige boomen, struijken 
oft takken mitsgaders enig schaarhout, hekkens, stekken, posten off andere vrij-
domme van velde te breeken, te kreuken of omver te trekken off uijt eenige 
meijten hoegenaamt eenig hout of takkenbossen uijt te trekken off te ontvreemde 
onder pretext van quaad of dood hout, op verbeurte van 3 gulden, die daarop 
mogte betrapt en achterhaalt worde of met eenig instrument, bijl, hak of snoeimes 
of diergelijke bevonden wierde eenige schade gedaan te hebben, welke boete zal 
weezen verbeurt verklaart een derde voor den aanbrenger, een derde voor den 
heere officier en een derde ten behoeve van den arme en in cas den delinquant, oud 
of jong, niet in staat was de genoemde boeten te voldoen, zoo zal of zullen dezel-
ve aanstonds zonder form van proces ten koste deezer gemeente in den diefkelder 
te water en te brood gezet werden, vooral ook wanneer hij of zij mogten bevonden 
worden eenig gekreukt off afgescheurt hout off uijt meijten getrokken bij off onder 
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het quaad oud gesprokkelt hout off stekkeren te hebben gebonden, en zullen 
geduurende haare detensie alle zaturdagen aan de kaak te pronk gezet werden met 
het instrument, dat bij hun mogte gevonden worden om den hals en het houd in 
den arm. 
Ende opdat de zoogenaamde klamotkappers deste beeter zouden werden agter-
haalt en in handen van het officie geraken, zoo werd vanweegen heeren regenten 
bij deeze gestclt ende belooft een premie van drie gulden voor de geene die dus-
danige quaaddoenders of klamotkappers off stekkerapers zullen koomen aan te 
houden off aan het officie aanbrengen, dat van het fait werden overtuigt. 
Werdende alwijders op het allerscherpste en rigoureussten verbooden het kreuken, 
wringen, omvertrekken of afkappen van alle eijken, berken off andere heesters, 
mast of denneboompjens, willige, wit of alle andere soorte van pootzel alsook het 
afsneijden off afrukken van takken van opgaande eijken of andere boomen op de 
gemeente off particuliere erven staande op eene poene van 25 gulden, te verdee- 
len als voor, booven en behalve de voldoening van de schaadens daardoor veroor- 
zaakt en in cas de genoemde boete niet konde werde voldaan ofte bij pandinge 
konde worden paratelijk geconsequeert, zoo zal het officie de zoodanige aan- 
stonds crimineelijk apprehendeeren en detineeren en tegens dezelve tot condigne 
straffen van geeseling, brandmerk, banissement als anderzins na bevind van zaak-
en procedeeren. 
En ten eijnde de daaders van zoodanige faiten en verregaande moedwilligheeden 
moogen nagegaan en ontdekt worden, zoo werd uijt naam van heeren regenten 
belooft een preemie van vier zilvere ducatons aan de geene die de zelve zal aan-
brengen oft aanwijzen waar te agterhaalen en in handen van het officie geraaken, 
dat van het fait werden overtuigt. 
Ende werd al meede ten deeze speciaal verbooden alle diverijen van aard- en win-
tervrugten staande in de open akkeren, boerehooven en gesloote off gesepareerde 
hooven met heggens, heijninge off muuren, op de poene en breuke mitsgaders lijf- 
straffen na exigentie van zaaken, zoo als hierbooven staat vermeit en ingevolge de 
placaaten van Haar Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal hierop geëma- 
neert; ende opdat diergelijke veld- en hofdieven des te beeter en eerder in handen 
van de justitie zoude geraaken, zoo stellen heeren regenten bij deze meede een 
preemie van vier ducatons voor den aanbrenger off aangever de zelve, mits dat van 
het fait kunnen werden overtuigt, met volkoome verzeekering en belofte, dat den 
naam des aanbrengers zoo in't een als ander getrouwelijk zal werden verzweegen 
en de preemie door heere regenten hem zelfs in stilte zal werden ter hand gestelt. 
En ten eijnde al het voorschrevene zoo in het geheel als ten deele effect zoude 
moogen sortecren, dat dusdaanige delinquanten door de gestelde preemiën mog-
ten aangehouden en aan het officie werden overgeleevert om die in conformiteit 
van het voorschrevene te mulcteeren off wel te water en te brood opsluijten mitsg- 
aders tegen de zelve na omstandigheeden crimineel te kunnen procedeeren, zoo 
werden alle ingezeetenen, groot en klijn, rijk en arm, wie het ook weeze mogte, 
verzogt ende des noods gelast, om alle zoodanige delinquanten immers niet te ver-
schoonen maar daarvan behoorlijke kennis aan het officie te geeven, zullende 
hunne naamen, desbegeerende, werden gesecreteert. 
Verders werden tot serieure navorsing en ontdekkingen van zoodanige klamot-
kappers, stekkeraapers, hofdieven en quaaddoenders de vosters, diender en alle de 
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schutters deezer heerlijkheijd zeer ernstig gelast en geordonneert omme daarop te 
passen en te vigileeren en de zelve zonder eenige conniventie off oogluijken aan 
te houden en aan het officie over te geeven op poene van deportement, suspensie 
van haar ampt off inhouding van haar tractement. 
Ende opdat nimand hiervan eenige ignorantie zoude pretendeeren, zoo zal deeze 
twee aaneenvolgende zondaagen ter puije van den raadhuijse alhier en te Best wer-
den gepubliceert. 
Aldus gedaan en gearresteert ter vergaderinge van heeres officier en regenten dee-
zer vrij- en heerlijkheijd van Oirschot op huijden den 22' november 1772. 

Den 22 en 29 dito hier te Best gepubliceert. 

II. BESTSE JEUGD ROOKTE EEN 
STICKIE TEVEEL 

door C. v.d. Biggelaar 

Zoals zoveel Brabantse dorpen, kende ook Best in het begin van dezer eeuw diver-
se sigarenfabrikanten. 
De sigarenfabrieken "De Hoop" en "Juliana" en die van de firma's Looijmans en 
van Gemert voorzagen in die tijd het zgn. binnenwerk van een dekblad en weer 
was een heerlijke Besdtse sigaar geboren. 
Voeg daarbij nog een dozijn sigarenfrutters, die thuis probeerden de kost te ver-
dienen, dan zal duidelijk zijn, dat er toen in Best meer sigaren werden gemaakt 
dan er opgerookt werden. 
Met zoveel tabak in voorraad op zoveel plaatsen, was het voor de jeugd natuurlijk 
niet moeilijk om aan een rokertje te komen. 
Anno 1997 is de reclame voor het roken aan banden gelegd, maar dat was in het 
begin van deze eeuw wat anders. 
Wie kent niet de pijpenrekjes met de in sierlijke letters geschreven spreuk "Het is 
geen man die niet roken kan", die vrijwel elk interieur sierden ? 
Als de jeugd dan in de maand juni op haar knietjes voor het Heilig Hartbeeld lag 
om het rozenhoedje te bidden, terwijl de rechterhand van dat beeld zo lag om het 
rozenhoedje te bidden, terwijl de rechterhand van dat beeld zo uitdrukkelijk wees 
naar het dominant aanwezige pijpenrekje met spreuk, dan zal het duidelijk zijn, 
dat de jeugd ook wel eens een sigaar rookte, want een betere reclame was schier 
onmogelijk. 
Het roken liep in Best echter uit de hand en dat baarde zorgen bij het onderwij-
zend personeel van de Roomsch Katholieke Jongensschool "St. Bernardus". 
Het moet de onderwijzers gestoken hebben, dat zij geen vat konden krijgen op het 
roken door deschooljeugd. 
In arrenmoede werd op 28 september 1921 een brief geschreven aan burgemees-
ter en wethouders met de volgende inhoud: 

Geacht College, 
Geven met verschuldigde eerbied te kennen, ondergeteekenden, zijnde het 
personeel der R.K. Jongensschool, alhier, 
dat door verschillende leerlingen dier school gerookt wordt, als ze buiten 
't toezicht der onderwijzers zijn, 
dat die verkeerde gewoonte van zeer nadeeligen invloed is op de verstan-
delijke en zedelijke vorming der leerlingen, 
dat pogingen van de zijde van de onderwijzers om genoemd misbruik uit te 
roeien, geen afdoende resultaten bereikt door tegenwerking van meerdere 
ouders. 
Redenen, waarom ondergeteekenden, Uw College beleefd verzoeken maat-
regelen te nemen om aan die wantoestand een einde te maken. 
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Het welk doende enz. Van UEdelachtb. de dw. dn. 
Het personeel der R.K. Jongensschool, 

J. van Dongen, H. van Bussel, Th. Baars, 
J. van Zeeland, A. Hiddink, A. v.d. Vleuten. 

Om de brief kracht bij te zetten, werd nog een verklaring van de huisarts H.J.M. 
Burgering bijgesloten, waarin deze stelde, dat het alleszins in het belang van de 
volksgezondheid is om afdoende maatregelen te nemen tegen het tegenwoordige 
nicotinemisbruik van de jeugd. 
Het verzoek van het voltallige personeel van de school en de verkraring van den 
dokter konden de dikke sigaren rokende collegeleden natuurlijk niet naast zich 
neerleggen. 
Na alles uitvoerig overwogen te hebben, besloten burgemeester en wethouders van 
Best op 29 september 1921 met algemene stemmen om in de nieuwe politieveror-
dening een bepaling op te nemen, waarbij het roken in het openbaar door kinde-
ren werd verboden. 
Of de gemeenteveldwachter de jeugd wat dat betreft onder de duim kon krijgen 
vertelt de geschiedenis niet. Stiekum roken was immers nog veel leuker. 
Waarschijnlijk kon de jeugd die het verbod overtrad en door de veldwachter werd 
gesnapt met de klompen in de hand veel harder lopen, dan de veldwachter op zijn 
zware dienstfiets kon fietsen. 
Veel van de toenmalige wetsovertreders roken nu nog een goede sigaar, maar die 
wordt helaas niet meer in Best gemaakt. 

    

    

    

    

    

    

     

  

Sigarenfabriek "De Hoop" 
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III.  BARBARA en ELISABETH VAN AMMELROY 
en hun echtgenoot 

HENDRICK ADRIAEN NICLAESSEN 

door F. van Gemert 

In reactie op het artikel 'Het klein huis "In de Haegh" ofwel Fluterd 1 te Oirschot' 
door H. Mijland gepubliceerd in Campinia nr. 104 (januari 1997), wil ik het vol-
gende opmerken en vragen. 

Op blz. 29 en onder 4.2. in de bijlage is sprake van Hendrick Adriaen Niclaessen 
die in 1641 trouwt met Elizabeth van Ammelroy. Volgens de auteur zou deze 
Hendrick daarvoor getrouwd zijn met Barbara van Ammelroy. De auteur vraagt 
zich af of Barbara en Elisabeth zussen van elkaar zijn. Dit is niet het geval, zoals 
uit het volgende zal blijken. Ook de Hendricken die met Barbara en Elisabeth zijn 
gehuwd zijn niet één en dezelfde persoon, als zouden de patroniemen dit doen ver-
moeden. De echtgenoot van Barbara stamt namelijk uit de familie Verreijt of van 
der Rijt. Dit wordt duidelijk uit een attestatie, die een jaar na de bestedingsakte uit 
1624 is opgemaakt. (zie noot 8 bij bovengenoemd artikel en noot 11 bij deze reactie) 
Wel zijn Barbara en Elisabeth familie van elkaar, hoewel géén zusters. Barbara is 
een tante van Elisabeth zoals hierna duidelijk blijkt. Ik bezit meer gegevens van 
de familie Van Ammelroy, maar beperk me hier tot de meest relevante. 

Deel-stamlijst Van Ammelroy 

Jonker Everaert van Ammelroy,1,2) overl. vóór 16043) 
trouwt vóór 15744) Marieken dochter van Natael Vos en Josyna dochter van 
Joost Aerts van de Ameijden 

kinderen: volgorde van geboorte onbekend, alle vijf vermeld in marginale 
aantekening van 18 aug. 16043) 

1. jonker Everard 'de jonge' van Ammelroy, volgt IIa 
2. Nathael van Ammelroy 
3. Elisabeth van Ammelroy 
4. joffrouw (jonkvrouw) Jozyna (ook Josina) van Ammelroy, overl. 8 okt. 

16385) 
5. jonkvrouw Barbara van Ammelroy, volgt IIb 

Ha. Jonker Everard 'de jonge' van Ammelroy, geb. ca. 15726), over!. 25 sept. 1659 
trouwt N.N.7) 

kinderen: 
1. Elisabeth (ook Lijsken) van Ammelroy, ged. 24 jan. 1608 (?),  

trouwt 7 dec. 1641 Henricus zoon van Adriaen Claes Lodewijckx 
(Timmermans) en Maijken Jan Peeters Verhoevens) 

kinderen: 
1. Elisabeth Timmermans, ged. 6 mrt. 1642 
2. Adrianus (ook Arien) Timmermans, ged. 2 feb. 1644 
3. Joanna (ook Jenneke) Timmermans, ged. 1 dec. 1645 
4. Everardus Timmermans, ged. 8 aug. 1647 
5. Everardus Timmermans, ged. 23 juli 1649 
6. Ida (ook Eijken) Timmermans, ged. 20 apr. 1652 

2. ? Everardus van Ammelroy 
ondertrouwt/trouwt 24 nov./22 dec. 1633 Henrica Toirkens 

kind: 
1. Everardus van Ammelroy, ged. 17 mrt. 1635 

3. jonker Joannis (ook Johan) van Ammelroy, ged. 21 dec.1610 (?), overl. 
14 aug. 1682 
trouwt 28 apr. 1652 Willemken dochter van Willem Dierickx van 
Beerwinckel en Maycken Willems van Esch 

kinderen: (niet opgenomen in dit overzicht) 

Hb. Jonkvrouw Barbara van Ammelroy, geb. ca. 1580/1585, overl. vóór 
16249 ) 
trouwt ná 18 aug. 16043) en voor 25 okt. 161310) Henrick zoon van Adriaen 
Lodewijcx Verreijt (van der Rijth), geb. ca. 1585 (schatting; zie noot 10), 
overl. voor 14 juni 162511 ) 

kinderen: 
1. Evertken (ook Everaert) Vereijt (van der Rijth), ged. 7 jan. 1608 (?) 

Evertken wordt vanaf 1 mei 1624 voor de periode van een jaar 
`uitbesteed' bij Peter Arien Loyen, zijn oom, om het weversambt 
te leren.9) 

2. Natalis (ook Natael) Vereijt 
ondertrouwt/trouwt 10 apr./1 mei 1649 Henrica dochter van Guielmus de 
Goeij van Helmont 

kinderen: 
1. Barbara Vereijt, ged. 13 nov. 1645 
2. Henrica Vereijt, ged. 1 nov. 1651 

3. Peter Vereijt 
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Welke lezer kan mij antwoord geven op de vraag, wie de, mij onbekende, vrouw 
is van jonker Everaert 'de jonge' (zie IIa). 
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CURSUS 
OUD - SCHRIFT    

    

NOTEN 

* Alle bronnen hebben betrekking op Oirschot. 

   

   

1. Komt in de bronnen onder diverse schrijfwijzen voor, o.a. van Am(m)elroy, van 
Aelmelzoy, van Ammelzoeye, van Ammelro(e)de. 

2. Zoon van Everaert van Ammelroy en N.N. Volgens de Nederlandsche Leeuw, LXIX 
jrg. (1952) kolom 92, zou hij een zoon zijn van Evrard van Amelroyc en Cathelijn de 
Gruijter. Meer waarschijnlijker is dat hij een kleinzoon van dit echtpaar is. Misschien 
is zijn moeder Josina van Boetselaer, die in het zelfde artikel in de Nederlandsche 
Leeuw als tweede vrouw van zijn grootvader wordt opgevoerd. De enigste vermelding 
die ik tot nu toe van haar heb gevonden, is in het notarieel archief, inv.nr. 5124, folio 
123 (dd. 5 juli 1676), waarin "joncker Johan soone wijlen joncker Everaert van 
Amelroy naaste en laeste mans oir van Everaert van Amelroy, voor dezen getrout heb-
bende jonkvrouw Josina van Bootselaer, natuerlijcke dochter van joncker Wijnandt 
van Bootselaer ...". 

3. In de marge bij gelofte van 27 jan. 1581 in schepenbankarchief Oirschot (RAO) nr. 
142B, fol. 143. (Met de toevoeging van een hoofdletter achter het nummer uit de voor-
lopige inventaris van het rijksarchief in Noord-Brabant, worden de copieën van de ori-
ginelen bedoeld. Deze copieën zijn vele jaren vhhr het beschikbaarkomen van de ori-
ginelen door de bezoekers en vrijwilligers gebruikt, onder meer t.b.v. de indicering. De 
redaktie) 

4. RAO 141B, blz. 137, erfdeling van 10(?) dec. 1574. 
5. RAO 157, fol. 303: akte van 2 okt. 1632, waarin sprake is van een jaarlijkse en erffe-

lijke chijns van 3 Carolus gulden t.b.v. joffrouw Josina van Ammelroy. 
6. Vriendelijke mededeling van de heer J. Toirkens. 
7. In RAO 161, fol. 261/264: in een zoenakte wegens doodslag van 15 mei 1636, worden 

o.a. als neven van Marcelis Jacob Everts van der Velde, de dader, genoemd: joncker 
Everaert van Ammelroy en zijn zoon Jan. Tot op heden heb ik niet kunnen vinden hoe 
de verwantschap dan zou moeten zijn. Het zou kunnen via de moeder van Marcelis, 
namelijk Maria dochter van Henrick Jans van Ostade, maar hierover heb ik ook geen 
uitsluitsel gevonden. 

8. RAO 213, fol. 67, akte van mrt. 1665. 
9. RAO 150A, fol. 204/5, akte van 4 juli 1624. 
10. RAO 144C, blz. 389 of 379(7): in de marge cassatie van 25 okt. 1613 van schuldbe-

kentenis van 8 aug. 1596. 
11. RAO 150, fol. 91: attestatie van 14 juni 1625, waarin sprake is van "naeste vrinden" 

over de onmondige kinderen van Lucas Henricx Eeckerschot d'oude en Peter zoon 
Arien Lodewijcx Verrijt. In dezelfde akte wordt de grootvader van de onmondige kin-
deren genoemd: Adriaen Lodewijcx Verrijt, oud omtrent 65 of 66 jaar (dus geboren ca. 
1560). 

   

(beginners) 

   

   

In het najaar van 1997 zal door het streekarchief opnieuw een cursus oud-
schrift voor beginners worden gegeven. 
De cursus bestaat uit 10 lessen, die worden gegeven op de donderdag-
avond, van 20.00 u. tot 22.00 u. , vanaf 16 oktober 1997. 

   

   

   

Voor de cursus zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich hier-
voor aanmelden bij het Streekarchief, Postbus 144, 5688 ZJ Oirschot (tel. 
0499 575245). 
Voor meer informatie kunt u zich eveneens tot het streekarchief wenden. 

Plaats: Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot 
Koestraat 2 
5688 AH Oirschot 

Kosten: f 75,-- (incl. lesmateriaal) 

   

N.b. De cursus zal alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling. 
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IV. KEMPISCHE CURIOSA 38 

EEN CURIEUZE TESTAMENTAIRE BEPALING IN 1394 

door J. Lijten 

Op 7 september 1394 maakte Emondus Buys, pastoor van Macharen, zijn testa-
ment voor de Bossche notaris Marselius van Bakel. Hij bestemde zijn huis na zijn 
dood tot een gasthuis voor arme mensen van Macharen naar het voorbeeld van een 
dergelijke stichting door jonker Jan van Megen en Haps in diens gebied opgericht. 
Afziende van de vele verdere legaten en bepalingen in dit zeer uitgebreide en 
gedetailleerde testament, richten we onze aandacht enkel op het volgende. 
Na vele legaten benoemde pastoor Buys tot zijn universele erfgenamen de armen 
van Macharen en de armen van 's-Hertogenbosch met deze bepaling: De armen 
van Macharen zouden alle opbrengsten genieten van zijn nagelaten goederen, 
welke opbrengsten elk jaar in het publiek door de armmeesters van Macharen inte-
graal aan deze armen moesten worden uitgedeeld. De bezittingen moesten door de 
armmeesters beheerd worden maar niet vervreemd. Als de opbrengsten niet inte-
graal zouden worden uitgedeeld, zouden al zijn bezittingen met de opbrengsten 
vervallen aan de armen van 's-Hertogenbosch. 
Om de uitvoering van zijn uiterste wil te controleren, bepaalde hij, dat elk jaar een 
Bossche armmeester in persoon of door een gemachtigde naar Macharen moest 
gaan, om bij de publieke uitdeling aan de armen van die plaats aanwezig te zijn 
voor deze controle, waarbij aan de Bossche armmeester dan uit de bedoelde 
opbrengsten een pond payement (in onze waarde omgerekend rond de 500 gulden) 
moest worden uitgekeerd voor de Bossche armen. Het mes sneed dus van twee 
kanten. De Bossche armmeester kreeg elk jaar een bijdrage voor zijn armen en 
indien de opbrengsten niet integraal aan de armen van Macharen werden uitge-
deeld, kon hij heel de nalatenschap opeisen voor zijn Bossche armen, zodat hij 
zeker serieus gecontroleerd zal hebben en het ook goed te begrijpen is, dat de 
Bossche tafel van de H.Geest van dit testament een transsumpt heeft laten maken 
en dit (relatief) goed bewaard heeft.') 
Wij vragen ons af, waarom de pastoor tot deze specifieke bepaling kwam. Het zal 
heel eenvoudig zijn. Heel veel armmeesters beschouwden het als hun eerste taak, 
de bezittingen van de armen zuinig te beheren en, indien het mogelijk was, over 
te leggen voor later. Daarbij lag het voor de hand, om aan de armen slechts het 
meest noodzakelijke levensonderhoud uit te keren. De pastoor zal van mening 
geweest zijn, dat aan de armen, als het mogelijk was, royaal moest worden uitge-
deeld, maar hij zal het van zijn zuinige armmeesters niet hebben kunnen winnen. 
Het standpunt van mgr. Muskens blijkt dus helemaal niet zo nieuw te zijn, zoals 
ook het paarse standpunt om zuinig te zijn voor anderen  al heel oud is. 
De testamentaire bepaling van de pastoor heeft zeker ongeveer drie eeuwen pro-
baat gewerkt, zoals we in het Oirschotse archief konden controleren. Pastoor Buys 
had immers belangrijke inkomsten uit goederen te Oirschot onder Spoordonk. 
Deze inkomsten bestaande in een jaarpacht van 71 /2  mud rogge had hij in zijn tes- 

tament bestemd voor zijn natuurlijke zoon en zijn huishoudster, zolang zij zouden 
leven. Na hun beider dood zou deze jaarpacht komen aan de armen van Macharen 
en van 's-Hertogenbosch onder de genoemde bepaling. Nu blijkt een jaarpacht uit 
goederen onder Spoordonk van 90 lopen rogge - dat is exact 71/2  mud - nog in 
1673 toe te behoren aan de tafel van de H.Geest (de armenzorg) van Macharen. 

Ter verduidelijking het volgende. 
Zoals ook in Oirschot zal de tafel van de H.Geest van Macharen tot het eerste 
kwart van de zestiende eeuw, in een tijd van relatieve welvaart en een klein aantal 
armen, hebben kunnen overleggen. In die tijd immers heeft in vele plaatsen, zoals 
ook in Oirschot, de tafel van de H.Geest een soort bankfunctie vervuld, doordat 
het overschot werd belegd in jaarrenten of, zoals in Brabant overwegend, in meer 
waardevaste jaarpachten in natura. Daarna daalde de welvaart en nam de armoede 
toe, zodat het eerder belegde overschot snel slonk en er in de zeventiende eeuw 
sprake was van een voortdurend tekort in de kas van de armenzorg. In die omstan-
digheden had de tafel van de H.Geest van Macharen 400 gulden geleend, waarbij 
de jaarpacht onder Spoordonk als onderpand was gesteld. Toen de schuld niet op 
de afgesproken tijd werd terugbetaald, liet Dirk van Berkel te 's-Hertogenbosch 
namens zijn echtgenote als schuldeiser op deze jaarpacht beslag leggen voor sche-
penen van Oirschot.2) De schuld zal daarop voldaan zijn, want gezien het dossier 
is de procedure niet vervolgd. 

Een verschil in opvatting betreffende armenzorg is er blijkbaar altijd geweest en 
sommige mensen hebben door beleidvolle maatregelen de zaak ten gunste der 
armen kunnen keren. 

NOTEN 

I. Transsumpt door notaris Johannes van Mierde te 's-Hertogenbosch d.d. 1399.09.23: 
Gem.arch. 's-Hertogenbosch, A.T.H.G., Regest nr. 1255a. 

2. R.A.Oirschot, code 2.11.21.22.12, dossier van 1673. 
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V. BESTUURLIJKE FUNCTIES VAN LEDEN 
UIT HET GESLACHT BIESEN 

IN DE 17e EN 18e EEUW IN VELDHOVEN c.a. 

door Norb.J.M. Biezen 

Het geslacht Biesen heeft ruim 200 jaar in de regio gewoond. Vooral in het begin 
luidde de naam gewoonlijk "de Biese". Leden van het geslacht kunnen in de regio 
getraceerd worden van het midden van de 16e eeuw tot aan het begin van de 19e 
eeuw. Zij waren in hoofdzaak landbouwers, later kwamen er ook wevers in de 
familie voor. Verder is er een enkele brouwer en een koopman. De oudst bekende 
van het geslacht was Pauwels de Biese, die dan ook als de stamvader wordt 
beschouwd. Hij is slechts bekend via de naam van zijn 3 zonen: Jan Pauwelsz. de 
Biese, Migchiel Pauwelsz. de Biese en de uitsluitend onder patroniem bekende 
Niclaes Pauwelsz. 
Over de vraag waar ze vandaan kwamen kunnen slechts veronderstellingen wor-
den gehanteerd. Als ze van elders kwamen (bijv. de stamvader) dan zou dat ver-
moedelijk uit België zijn, waar reeds in de Middeleeuwen de naam Biesen, in een 
of andere vorm veelvuldig voorkwam. Ook lijkt het mogelijk dat de naam afkom-
stig is uit Maastricht, waar hij wel in verband wordt gebracht met Alden Biesen 
(Belgisch Limburg) en Jungen Biesen (Keulen), de vestigingen van de Duitse 
Orde in die regio. Uit deze naam zou later de bekende Nederlandse naam 'Van den 
Biesen' zijn ontstaan. 
Als het echter ging om een autochtone familie, dan dringt de vraag zich op om 
welke reden ze vrij plotseling de naam "de Biese" gingen voeren. De naamsaan-
duidingen "de Biesenkuylen" en "de Biesenhoeve" lijken eerst van later datum. 
Vermoedelijk ontlenen die hun naam aan de familie en niet omgekeerd. 
Waarschijnlijker is het daarom dat Pauwels de Biese een afstammingsrelatic heeft 
gehad met eene Pauwels Jan Smollerssoen "welcke drie lopen geloeft hadde ende 
sculdich was te gelden Jannen en Arden gebruederen wittige kijnderen Wouters 
van der Wuestbraken tot horen behoef allen jaer op onzen vrouwen lichtmissen 
dach wter helft van enen erffnisse geheijten die Biesen gelegen inder prochie van 
Oerle metter eender sijden aen erve Pauwels vors. Metter andere sijden aen erve 
Connegonden Arts dochter was vander Scaeft metten enen eijnde aenden geme-
ijnen wech als sij serien ...." l) 
Hier ligt in ieder geval de relatie tussen de voornamen Pauwels en Jan, terwijl ver-
der ook de naam Migchiel Wouters Smollersoen als eigenaar van percelen voor-
komt2). Ook in de eerste tijden van het geslacht de Biese vormt de voornaam 
Migchiel een wezenlijk bestanddeel. Het blijft echter, helaas, allemaal bij veron-
derstellingen. Tot nu toe kon een en ander echter niet afdoende worden onder-
bouwd en bewezen. 

Hoewel bekend is dat ook de afstammelingen van Niclaes Pauwelsz. openbare 
functies in de regio hebben vervuld, zijn zij in dit artikel buiten beschouwing gela- 

ten, omdat het in een latere fase niet meer mogelijk is dit deel van de familie te 
volgen. 

De afstammingslijn van Migchiel Pauwels de Biese houdt in de mannelijke lijn op 
in de achtste generatie, als in 1847 de enige zoon van Wouter Bicsen, Petrus 
Johannes genaamd, te Zeelst kinderloos overlijdt. Daarmee is dan ook meteen de 
laatste verbinding tussen het geslacht Biesen en de regio geëindigd. 

Twee zonen van Jan Pauwels de Biese (Willem en Marten) vestigen zich resp. in 
Oerle en in Meerveldhoven. Hun naam ontwikkelt zich alras in Biesen. 
Uit de Oerlese tak ontstaat in de 6e generatie de zijtak Knegsel/Duizel, die in de 
10e generatie in de mannelijke lijn is uitgestorven. In de 7e generatie vertrekt een 
lid van de Oerlese tak met zijn gezin naar Bergen op Zoom. Het betreft Gabriël 
Jansz. Biesen. Hij wordt daarmee dc stamvader van de tak Bergen op 
Zoom/Zeeland. Van de tak zijn momenteel (1997) nog circa 30 leden bekend. Het 
gedeelte van dc Oerlese tak dat te Oerle achterblijft is in de 7e generatie uitge-
storven. 

Van de Meerveldhovense tak blijft in de mannelijke lijn slechts de in 1773 gebo-
ren Hendrikus Biesen over, die in Raamsdonk terechtkomt, daar huwt en de stam-
vader wordt van een omvangrijke nakomelingsschap, verdeeld over een Tilburgse 
tak, een Oosterhoutse tak, een "wandelende tak" en een deeltak Duitsland in de 
vrouwelijke lijn.Van deze tak zijn nu (1997) nog circa 100 leden bekend. 

Magistraten zijn zowel te vinden bij de nazaten van Migchiel als bij die van Jan 
en bij de nazaten van deze laatste zowel bij degenen, die te Oerle woonden als bij 
hen die in Meerveldhoven hun woonplaats gevonden hadden. 

Het bestuur van de afzonderlijke dorpen was in handen van het corpus, een 
bestuurlijk orgaan bestaande uit schepenen, borgemcesters, kerkmeesters en arm-
meesters, elk met haar eigen specifieke taken. De borgemeesters waren verant-
woordelijk voor het financiële beheer, de kerkmeesters zorgden voor onderhoud 
van kerk en pastorie en de armmeesters waren verantwoordelijk voor de armen-
zorg. De schepenen hadden naast hun bestuurlijke functie tevens een taak op het 
gebied van openbare orde en rechtspraak. Voor juridische aangelegenheden had-
den de schepenen van Oerle en Meerveldhoven zitting in een gecombineerde sche-
penbank, zo ook de schepenen van Zeelst Veldhoven en Blaarthem. In de sche-
penbank van oerle Meerveldhoven hadden 5 schepenen uit Oerle zitting en twee 
uit Meerveldhoven. In de schepenbank van Veldhoven-Zeelst-Blaarthem was de 
verdeling: drie uit Veldhoven en twee uit beide andere dorpen. 

Het ging in deze plaatsen natuurlijk om functies, die in uiterst kleine gemeen-
schappen werden uitgeoefend. Het ambt omvatte daarentegen wel een groot aan-
tal aspecten van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Het schepen-zijn moet wel 
betekend hebben, dat de betrokkene in de lokale gemeenschap over enige good-
will moest kunnen beschikken en dat hij in staat moest zijn het beleid op een aan-
vaardbare wijze uit te dragen in de kleine lokale gemeenschap. Over de aantrek- 
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1625 overleden halfbroer Maurits. Zijn leger verbleef in die jaren - na de geslaag-
de belegering in 1632 van de Limburgse steden Maastricht, Sittard en Venlo - in 
Dommelen. Vanuit Dommelen zwengelde Frederik Hendrik via een aantal mili-
taire gevolmachtigden de discussie aan met de Staten Generaal in Den Haag over 
de wijze waarop de verdere strijd met de Spaanse legers in de Zuidelijke 
Nederlanden zou moeten worden gevoerd. In dit overleg reikte hij een aantal alter-
natieven aan: hij kan zich in de richting van Luxemburg begeven (in vijandelijk 
gebied dus), hij kan ook denken aan het beleg van Breda of zelfs Antwerpen. Dat 
laatste zou nimmer de instemming krijgen van de vertegenwoordigers van de stad 
Amsterdam, die de concurrentie van een tot het grondgebied van de Republiek 
behorend Antwerpen vreesde. 
Het beleg van Breda volgt in 1637 op een aantal minder effectieve veldtochten, die 
mede het gevolg waren van verdeeldheid binnen de Staten Generaal. In tegenstel-
ling tot het beleg door de Spaanse troepen in 1625, dat 9 maanden had geduurd, 
duurde het beleg deze keer slechts kort: 11 weken. De Spanjaarden boden slechts 
gering tegenspel. Er worden dan ook slecht 'weinig' doden (850) en gewonden 
(1300) gemeld. 

Marten Migchielsz. de Biese 
Marten was de zoon van de hierboven genoemde Migchiel Pauwelsz. de Biese. Hij 
was gehuwd met Barbara Jacobs. Marten wordt in akten genoemd als schepen van 
Zeelst in 1644, 1646 en in de periode 1649 tot 1656. In 1655 treedt hij enige maan-
den op als president van de schepenbank7). Marten en Barbara hebben 2 kinderen: 
een zoon Jacob (zie verderop in dit artikel) en een dochter Luijtken, die op 11 mei 
1664 te Zeelst huwt met Jan Servaessen Tegenbosch uit Strijp. 
Marten Migchiels de Biese moet in 1657 overleden zijn, Zijn vrouw Barbara is 
overleden in 1670. 

Willem Migchielsz. de Biese 
Ook Willem was een zoon van Migchiel Pauwelsz. de Biese. Hij is gedurende 
enige tijd armmeester geweest in Zeelst8). 
Willem was gehuwd met Aelken (Aldegonda) Wouters Smets9). 
Willem en Aelken hebben geen nakomelingen in de mannelijke lijn. Zij hebben 
wel vier dochters: 
Cathalijn, op 18 dec. 1661 gehuwd met Jacob Bartholomeus Macs, wonende in 
Zeelst. 
Anneke, op 29 april 1663 gehuwd met Willem Janssen Willem (Corstiaen) 
Senders. 
Luijtken, op 27 okt. 1669 gehuwd met Adriaen Alexander Andriessen Eliens. 
Adriaen komt als schepen van Zeelst voor in akten uit de periode van 26 nov. 1676 
tot 28 maart 1677. 
Jenneken, op 19 febr. 1673 gehuwd met Dielis Anthonis Maes. 
Op 13 sept. 1666 is Willem in Zeelst overleden. Zijn vrouw heeft hem nog ca. 20 
jaar overleefd. Haar naam komt nog voor in akten van het jaar 1685. 

Adriaen Migchielsz. de Biese 
Ook Adriaen is een zoon van Migchiel Pauwelsz de Biese. Hij is op 16 sept. 1658 
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gehuwd met Helena (of Heijlken) Geraerts. 
Na de dood van zijn vader is Adriaen met zijn gezin waarschijnlijk in het ouder-
lijk huis blijven wonen. Bij de boedeldeling is het huis hem toegevallen. Adriaen 
wordt genoemd als kerkmeester van Zeelst op 31 jan. 166710) en schepen in de 
periode van 31 okt. 1673 tot 16 sept. 167511). 
Adriaen en Helena hebben twee kinderen: een zoon Michiel Adriaenssen de Biese, 
gedoopt 8 mei 1660 en een dochter Helena of Heijlken geheten, gedoopt 8 febru-
ari 1662. 
Zowel in 1684 als in 1686 wordt door de Armen van Zeelst geld uitgeleend dat 
volgens de akten afkomstig was van het 'maaksel van Adriaen`, de eerste keer 
zonder testament' 2) en de tweede keer blijkens het protocol van 1662 door Adriaen 
`vermaakt'13). 
Als Adriaen tussen 1680 en 1683 op de leeftijd van ca. 50 jaar komt te overlijden 
wordt zijn boedel gedeeld door zijn zoon Michiel en zijn schoonzoon namens 
dochter Heijlken. De knip was goed gevuld. Alleen al aan vorderingen was er een 
bedrag van ca. 1000 gulden. Daarnaast was er het ' Huijs, hof en aangelach gele-
gen aende kerel(', alsmede een totaal van 18 akkers, velden en weilanden14). 

Willem Martens Biesen (de Biese) 
Van Willem is geen geboortedatum bekend. Hij is een zoon van Marten Jansz. 
Biesen (kleinzoon van Jan Pauwelsz. de Biese) en diens vrouw Elisabeth Jansen 
Boorts, en een broer van Jan Martens Biesen, die hierna ten tonele zal worden 
gevoerd als schepen en borgemeester van Meerveldhoven. Willem is véeif 1664 
getrouwd met Johanna Jans. Johanna is op 8 juli 1694 overleden; Willem op 5 
januari 1697. Beiden zijn te Zeelst/Meerveldhoven begraven. 
Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 
Joannes Dilius (*1664), de tweeling Elisabeth en Maria (*1668) en Geertrudis 
(*1674). 
Willem is schepen geweest van Zeelst. Hij wordt voor het eerst als zodanig 
genoemd op 20 juli 168915) en voor het laatst op 25 september 1694. Na zijn aftre-
den als schepen blijft Willem nog enige tijd lid van het corpus van Zeelst, nu als 
kerkmeester. Uit alles blijkt een sterke maatschappelijke betrokkenheid. 

Jacob Martensz. de Biese 
Jacob, zoon van Marten Migchielsz. de Biese, is geboren ca. 1643. Hij was twee-
maal getrouwd, resp. met Catharina Hendrix Wilms en op 5 april 1676 met Eijken 
(Ida) Jans van Haim. Ida Jans is overleden op 4 okt. 1693. Jacob Martens de Biese 
op 21 november 1709. Uit het eerste huwelijk is één dochter geboren: Ludgardis 
(*1671). Uit het tweede huwelijk zijn vier kinderen geboren: Martinus (*1678), 
Elisabeth (*1680), Johan (*1683) en Maria (*1691). 
Jacob was armmeester van Zeelst en als zodanig lid van het corpus van Zeelst. Hij 
wordt genoemd in de periode 1 april 1690 tot 5 juni 1692. 

Michiel Adriaensz. de Biese 
Michiel wordt in de akten genoemd als zoon van Adriaen Michiel Paulus de Biese, 
waarmee de facto de directe relatie tot de stamvader Pauwels de Biese wordt weer-
gegeven. Hij is gedoopt in Zeelst op 8 mei 1660. Hij trouwde met Elisabeth Floris 
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RA Oerle-
Meerveldhoven, 
inv.nr. 250, 
folio 145v  
De schepenen 
voor Oerle en 
Meerveldhoven: 
Bavonis (=St. 
Bavo, 1 okt.) 
anno 1657 
Scabini tot 
Oerle; Cornelis 
van Bruegel, 
president; Wil-
lem Hendricx; 
Centert Adriaens; 
Wouter Schooffs; 
Ansem Aertsen. 

Tot Merefelthoven 
Meester Willem Lam-
brechts van Diepenbeeck 
Jan Jansen Biesen 
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RA Veldhoven-Zeelst-Blaarthem, inv.nr. 17, fol. 71v 
Handtekening van kerkmeester Micghiel de Biese 

de Wit. Het echtpaar heeft zeven kinderen gekregen, die allen in Zeelst ter wereld 
kwamen en daar in de rooms-katholieke kerk werden gedoopt: Adrianus (*1684), 
Ambrosius (*1686), Helena (*1688), Franciscus (*1689), Maria (*1691), 
Johannes (*1692) en nog een Maria (*1694). 
Michiel Adriaense de Biese is kerkmeester in Zeelst. Hij wordt als zodanig in de 
stukken voor het eerst genoemd op 29 augustus 1697 en voor het laatst op 3 mei 
170416). Hij was de laatste van het geslacht Biese, die deel uitmaakte van het cor-
pus van Zeelst. Hij overleed op 25 mei 1733. Zijn vrouw was op dat moment reeds 
overleden17). Zijn kinderen zijn in 1741 gezamelijk eigenaar geworden van een 
huis in de Biesecuyle/Ackereinde. In 1751 is dit huis in eigendom overgegaan op 
de kinderen van de oudste zoon: Adriaan. 

OERLE EN MEERVELDHOVEN 

Jan Jansen Biesen (de Biese) 
Jan Jansen Biesen was de zoon van Jan Pauwelsz. de Biese, de broer van de hier-
voor genoemde schepen van Zeelst: Migchiel Pauwelsz. de Biese. Hij noemt zich-
zelf meestal Biesen. Hij was gehuwd met ene Elisabeth Jansen, ook wel Lijsken 
genaamd. Beide zijn in Meerveldhoven overleden, de plaats waar ze ook jarenlang 
hebben gewoond. Jan was schepen van Meerveldhoven in de "Vrijheid en 
Heerlijkheid Oerle en Meerveldhoven" en wel van 1657 tot 166218). Samen met 
zijn collegae-schepenen wordt Jan in 1657 beëdigd, waarbij de schepenen swee-
ren ende gelooven dat wij onse Heere van Oerle ende Merefelthoven houw ende 
trouw sullen sijn, sijne bevelen sullen obediëren, in alle rechtmatigheit, alle oude 
usantiën herneemen ende privilegien onderhouden ende volgen, doen onderhou-
den ende volgen, soveel als in ons is ende als wij in onsen schepenstoel sullen sijn 
gestanden ende geseten ende ons maent die ons van rechtsweegen sculdich is te 
maenen, sullen wij tussen tweerly taeken rechtvaerdich oordeel geven ende recht-
vaerdich vonnis wijsen naar onsen besten verstande. Als schepenen van 
Meerveldhoven ondertekenen meester Willem Lambrechts van Diepenbeeck en 
Jan Jansen Biesen. 
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Jan Willem Biesen 
Jan Willem Biesen was brouwer te Zand-Oerle. Hij wordt beschouwd als de stam-
vader van de Oerlese tak. Hij is geboren in of rond het jaar 1643 als zoon van 
Willem Janszoon de Biese en Maria Staessen. In 1674 treedt hij in het huwelijk 
met Heijlwich Ariens. Van het echtpaar konden drie kinderen achterhaald worden: 
Dymphna (*1684) en Gabriel (zie hierna) en Catharina. 
De brouwerij van Jan bevond zich te Zand-Oerle. Hij was gedurende twee perio-
den in zijn leven schepen van Oerle, nl. 1686-1689 en 1700-1703. Reeds voor die 
tijd was hij in het jaar 1682 al armmeester in Oerle geweest. 
Jan Willem wordt verschillende malen genoemd als getuige en als deelnemer aan 
maatschappelijke besluitvormende discussies. In zijn publikatie "Hoeren uit 
Oerle" maakt J. Stalpers hier gewag van en hij noemt de jaren 1672, 1687, 1689 
en 170419).  Bij het laatstgenoemde jaartal wordt aangetekend dat Jan Willem 
Biesen oud-schepen van Oerle is. 

Jan Martens Biesen (de Biese) 
Jan is een zoon van Marten Jansz. Biesen en diens tweede vrouw Elisabeth Jansen 
Boorts. Deze Marten was de pachter van de Claerenhoeve in Zeelst, later ook 
bekend in de regio als 'De Hoef', die enkele decennia geleden moest plaatsmaken 
voor de realisering van uitbreidingsplannen van de gemeente Veldhoven. Jan is 
vermoedelijk op deze hoeve opgegroeid. Een exacte geboortedatum is van hem 
niet bekend. Uit allerlei omstandigheden kan echter worden afgeleid dat hij ca. 
1650 geboren moet zijn. Jan is op 24 februari 1675 in Veldhoven in het huwelijk 
getreden met Geertruyt Lenaerts Martens20). 
Jan en Geertruyt kregen zes kinderen: Hendrik (*1676), Joannes (*1678), Paulus 
(* 1681), Elisabeth (*1684, Lucia (*1688) en Martinus (*1689). Vier van hen stier-
ven op jeugdige leeftijd. 
Jan Martens was schepen van Meerveldhoven in de periode 1684-169521). In de 
jaren 1699 en 1700 vervulde hij in Meerveldhoven de functie van borgemeester. 
Hij was niet onbemiddeld. In de maand augustus van het jaar 1702 had het gebied 
rond Oerle en Meerveldhoven ernstig te lijden van de aanwezigheid van Spaanse 
en Franse troepen, die daar waren in verband met de Spaanse Successie-oorlog. 
Kort voor zijn overlijden heeft Jan Martens Biesen nog een niet onaanzienlijke 
schadepost geclaimd ten bedrage van 556 gulden wegens inbeslagname door de 
legers van haver, rogge, hooi, boekwijt, twee koeien, meubelen, huisraad en lin-
nengoed. Om een goed beeld te krijgen van de hoogte van dat bedrag moet de 
lezer beseffen dat de waarde van een koe in die jaren ca. 25 gulden bedroeg. 
Jan Martens Biesen is begraven op 19 oktober 1702. Hij moet toen 'voor in de 
vijftig' zijn geweest. Van zijn echtgenote is geen overlijdensdatum bekend. 

Marten Jansz. Biesen 
Marten (ook wel Martinus genoemd) was een zoon van Jan Martens Biesen, hier-
boven genoemd. Hij werd in Zeclst gedoopt op 12 juli 1689. Marten is op oudere 
leeftijd ongehuwd gestorven. Marten was schepen van Meerveldhoven van 1731 
tot 1748. Hij figureert o.a. in het verpondingsregister van Meerveldhoven van 
1731 zowel als belastingbetaler als in zijn hoedanigheid van schepen. Hij komt 
daarnaast voor in schepenakten van Zeelst dd. 24 ugustus 1744 als hij zijn nicht 
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Jennemarij van Beers assisteert bij transacties22). 
Het laatste wat over hem bekend is, is dat hij in 1749 in een transportakte wordt 
genoemd als eigenaar van een belendend percee123). 

Gabriël Jan Biesen 
Gabriël is te Oerle geboren in 1686, als zoon van Jan Willemsz Biesen, de boven-
genoemde schepen van Oerle, en diens tweede echtgenote Cathalijn. 
Gabriël huwde op 13 nov. 1713 in Oerle de in Meerveldhoven geboren, maar in 
Oerle wonende Anna Louwrens (ook wel Vreysen) van de Laeck. Het echtpaar 
krijgt de volgende kinderen, allen rk gedoopt in de kerk van Veldhoven: Joannes 
(*1715), Theodorus (*1717), Guillielmus (*1720), Maria (*1722), Wilhelmus 
(*1725), Laurentius I (*1727) en Laurentius II (*1730). 
Gabriël heeft in Oerle verschillende openbare functies vervuld. Hij is o.a. borge-
meester geweest (1733). Als lid van het corpus heeft hij ten behoeve van de 
gemeenschap een huis met aanhorigheden, genaamd 'de Boonenberg' gekocht. 
Dit huis stond te Oerle van oudsher bekend onder de naam 'de Pastorije'. 
Gabriël is per 26 juli 1735 met zijn hele gezin, bestaande uit man, vrouw en vier 
nog in leven zijnde kinderen, naar Bergen op Zoom vertrokken24). In zijn nieuwe 
woonplaats is Gabriël al spoedig 'gezworene' van het gilde der linnenlakenwe-
vers. Hij is dat geweest van 1736 tot het jaar van zijn terugkeer naar Oerle in 1747. 
In de jaren 1737, 1740 en 1743 was hij deken van gilde. Een deel van het gezin is 
in 1747 teruggekeerd naar Oerle. Mogelijk was de slechte gezondheidstoestand 
van Gabriël één van de redenen om terug te keren. Hij is kort daarna, in 1748 
(exacte datum niet bekend) in zijn geboortedorp overleden. 

Adam Biesen 
Adam Biesen is geboren in Meerveldhoven en rk gedoopt in Zeelst op 31 maart 
1705. Hij was de zoon van Hendrick Jansz. Biesen en Cecilia Adams Bierens. Hij 
trouwde op 10 juli 1729 voor schepenen van Oerle en Meerveldhoven met 
Elisabeth Wouter van de Parre, ook wel Paeren of Paren geschreven. Het huwelijk 
werd op dezelfde dag kerkelijk ingezegend in de rk kerk te Zeelst. 
Het echtpaar heeft ruime kinderschaar. Dat neemt niet weg dat één generatie later 
deze tak in de mannelijke lijn zal zijn uitgestorven. De enige zoon die gehuwd 
was, was Cornelis Biesen, die ook verschillende maatschappelijke functies heeft 
vervuld (zie hierna) 
Adam Biesen was kerkmeester in Meerveldhoven25). 
Adam's vrouw Elisabeth moet in 1751 gestorven zijn; hijzelf ná 1760. 

Leonardus/Leendert Biesen 
Leonardus, in officiële stukken meestal Leendert genaamd, was een broer van 
Adam Biesen. Hij is geboren te Meerveldhoven op 10 mei 1713 als zoon van 
Hendrick Jansz Biesen en van Cecilia Adams Bierens. Leedert is op 4 september 
1735 te Zeelst in het huwelijk getreden met Joanna (Jenneken) Willems van 
Stiphout, geboren te Woensel. De familie van Stiphout heeft vele jaren deelgeno-
men aan het plaatselijk bestuur van Woense126). Leendert wordt op 6 april 1762 
beëdigd als armmeester van Meerveldhoven. Dat hij niet kan schrijven blijkt geen 
beletsel te zijn. Een beverig kruisje, gezet in het bijzijn van getuigen, volstaat. 
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Het echtpaar Biesen-van Stiphout heeft 2 zonen en 6 dochters. Van beide zonen is 
er slechts één gehuwd, de in 1773 geboren Hendrikus. Zoals hiervoor reeds werd 
aangegeven stammen van hem alle nakomelingen af van de de drie takken in de 
Brabantse lijn van de familie. Leendert is overleden op 7 april 1779; zijn echtge-
note Jenneken op 23 augustus 1785. 

Cornelis Biesen 
Cornelis is gedoopt in Meerveldhoven op 14 oktober 1735 als zoon van Adam 
Biesen en Elisabeth Wouter van der Paeren. Hij is op 13 mei 1764 te Veldhoven 
gehuwd met Johanna Maria (Jennemie) Boogaerts, spinster van beroep. Hoewel 
beide echtelieden rk zijn gedoopt werd toch de kerkelijke bevestiging gepland in 
de kerk van de nh gemeente Oerle-Wintelre-Zeelst; echter omdat de predikant van 
deze gemeente verplicht was te assisteren in Hapert en Bladel moesten Cornelis 
en Jennemie uitwijken naar de nh kerk in Veldhoven. Cornelis is - in navolging van 
zijn vader - kerkmeester van de roomse gemeente Zeelst-Meerveldhoven27). 
Daarnaast was hij schepen van Meerveldhoven van 1776 tot 1787 en van 1804 tot 
1809. Tenslotte is hij driemaal in zijn leven borgemeester geweest van 
Meerveldhoven en wel in de jaren: 1761-1763, 1770-1771 en 1794-1795. Hij moet 
dus veel van zijn tijd besteed hebben aan de Meerveldhovense gemeenschap. Op 
30 januari 1778 was hij, samen met andere schepenen, betrokken bij de herwaar-
dering van de hoeve Heskok, dit in verband met het overlijden te Maastricht van 
de eigenaresse van de hoeve, Maria Theodora Loijens op 6 september 177728). 
Het huwelijk van Cornelis en Jennemie is kinderloos gebleven. 
Cornelis is overleden te Meerveldhoven op 31 december 1812, 77 jaar oud. Zijn 
vrouw Jennemie is als weduwe nog betrokken geweest bij de handel in onroerend 
goed in 181429) en 181830). 
Zij is gestorven op 7 december 1821, 79 jaar oud. De erfenis moest door 12 erf-
genamen gedeeld worden. Geen van hen droeg de naam Biesen. Met de dood van 
Cornelis is er een einde gekomen aan twee eeuwen bestuurlijke betrokkenheid van 
het geslacht Biesen in de regio. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

